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STANISŁAW KOZICKI WOBEC PROBLEMÓW POLSKIEJ 

MYŚLI ZACHODNIEJ W LATACH II RZECZYPOSPOLITEJ 

Stanisław Kozicki, publicysta, polityk, senator, historyk, wydawca, 

krytyk literacki (1876-1958) 1
, odegrał wielką rolę w sformułowaniu 

i spopularyzowaniu koncepcji Narodowej Demokracji wobec problemu 

niemieckiego. Dla jego stanowiska charakterystyczne było zachowywanie 
wierności wobec zasadniczych myśli Romana Dmowskiego i Jana Ludwika 

Popławskiego sprzed 1914 r., przy dostosowywaniu ich do wyników bie

żących analiz politycznych i wprowadzeniu korekt, jakie z tego wynikały. 

Dominowała nad wszystkimi uwagami myśl, którą Kozicki sformułował 

już po II wojnie Ś\viatowej: ,,Dwudziestolecie między dwoma wojnami 

światowymi można uważać za przerwę tylko w wojnie, która rozpoczęła 

się w 1914 r. Pokój trwał tak krótko tylko dlatego, że pierwsza wojna 

światowa nie została doprowadzona do pełnego zwycięstwa na polu walki 

i że traktaty zawarte w roku 1919 były oparte nie na realizmie poli
tycznym, lecz na złudzeniach i dzięki temu ponowna rozprawa orężna 
była nieuniknioną koniecznością" 2

• Kozicki formułował aksjomaty, wyra

stające z ideologii narodowodemokratycznej, wielokrotnie je sprawdzał 
i korygował przez zastosowywanie do ocen bieżącej polityki, jak i okreś

lanie prognoz bliskiej, ale i nieokreślonej przyszłości stosunków między

narodowych. Problematykę zachodnią Kozicki rozumiał jako cały zespół 

spraw polsko-niemieckich i międzynarodowych, który określał losy spor
nych obszarów pogranicza i całokształtu stosunków polsko-niemieckich, 

wynikających z tradycji, ale pozostających przede wszystkim pod wpły

wem traktatu wersalskiego. Punktem wyjścia dla ocen Kozickiego były 

następujące tezy: 

1. Zasadnicze znaczenie dla bytu Polski niepodległej posiadają odpowied

nie granice, a Polska między dwoma mocarstwami nie może istnieć jako

państwo małe i słabe.

1 Por. biogram J. Z i el ińskiego w: Polski Słownik Biograficzny, t. U, 
s. 609-612; U. Jak ub o ws k a, Oblicze ideowo-polityczne „Gazety Warszawskiej":

,,Warszawskiego Dziennika Narodowego w latach 1918-1939, Warszawa 1984.
2 S. Ko z icki, Pół wieku polityki demokratyczno-narodowej (1887-1939). Za

kłnd Narodowy im. Ossolińskich, Biblioteka, rkps 13 201, t. II, s. 435. 
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2. Polska granica z Niemcami musi opierać się na granicach etnicznych,
ale uwzględniających potrzeby polityczne, warunki gospodarcze i mili
tarne.
3. Zasadnicze znaczenie dla bytu pa11stwowego i narodowego Polski ma
posiadanie całego biegu Wisły wraz z jej ujściem, przy zabezpieczeniu
odpowiedniego dostc:pu do morza, wraz z posiadaniem Góm�go Śląska
i zlikwidowaniem rządów betlińskich w Prusach Wschodnich.
4. Traktat pokojowy zabezpieczył realizację zaledwie minimum żądań
polskich. Jego zmiany mogą nastąpić tylko na korzyść Polski.
5. Niemcy nie pogodziły się z utratą ziem byłej dzielnicy pruskiej i pro
\\"adzą aktywną polityk<; na rzecz ich odzyskania, co winno określać
także zasady polityki polskiej 3

. 

Kozicki uważał, że najwłaściwszy program polskich aspiracji teryto
rialnych został przedstawiony przez delegację polską na konferencji po
kojowej w Paryżu 4. Jednakże po ratyfikacji traktatu nie widział możli
wości bezpośredniej walki o realizację postulatów przedstawionych przez 
Polaków, chociaż, jego zdaniem, traktat nie zabezpieczał trwało�ci koegzy
stencji Polski i Niemiec, kształtując sytuację, która tworzyła potencjalne 
nielx,zpicczeńst\vo konfliktów 5• Źródłem takiej posta\vy była nie tylko 
polityka republiki weimarskiej, prowadzona od momentu podpisania 
traktatu pokojowego, według oceny Kozickiego, w duchu odwetu i rewizji, 
al<: i postawa Niemców, świadcząca, że „duch i aspiracje narodu niemiec
l�icgo nie uległy zmianie wskutek klc;ski. Niemcy uważają wojnę za nie
szc:l(;śliwy wypadek, który powstrzymał tylko urzeczywistnienie ich dą
:i.c·i'L lecz nie unicestwił bynajmniej widoków na osiągnięcie przez Niem
cy pierwszego miejsca wśród narodów świata" 6

• vV Niemczech, zdaniem 
Kozickiego, panowało przekonanie, że klc;skę militarną ponieśli nie na 

� Zasadnicze argumenty na rz.ecz tych tez S. Ko z icki przedstawił w dwu 
studiach: Sprawa granic J>olski na konferencji pokojowej w Paryżu, Warszawa 
192i. ,;s. 177; Niemcy i Polska na tie polityk-i powojennej, Warszawa 1927, ss. 40, 

1 Zob. Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Pciry:;u w 1919 r. Doku
meHty -i materiały, t. 1, Warswwa 1965. s. 45 i n. 

:; Wyjaśniając taką ocenę Kozicki stwierdza!: ,,Twórcy traktatu wersalskiego
wychodzili w uregulowaniu kwestii niemieckiej z dwóch przesłanek: sądzili oni, że 
Niemcy demokratyczne bl;dą Niemcami usposobionymi pokojowo i że pokój wieczny 
je.,l w Europie zapewniony. Przesłanki te okazały siG błQdnymi, bo Niemcy demo
kratyczne i republikańskie są równie zaborcze i wojo\vnicze, jak Niemcy Wilhelma 
II. a wmiast ery pokoju rozpoczęła się w Europie era wojen. Gdyby konferencja
pokojowa była działała metodą polityczną, to byłaby się starała uniemożliwić Niem
rnm materialne dążenie do odwetu i byłaby cl,ii.yla do ustanowienia nowej równo
wagi w Europie przez powołanie do życia silnej i rozleglej Polski. Zamiast metod
politycznych zastosowano metodę etnograficzną, co doprowadziło do stworzenia paJ'1-
stwa polskiego bez granic, więc wskneszenie Polski bez dania jej jednocześnie wa
runków niezb({dnych do istnienia". Listy po;;na11skie. Spratrn Ślqska. (Gazeta War
szawska - dalej GW, 25 X 1921).

� S. Ko z icki, Drugie ostrzeżenie (Przegląd Narodowy, 1921, nr 3, s. 312).
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frontach, lecz dzięki politykom i rewolucji. Stąd oceniał, że Polska jest 
skazana albo na porozumienie z Niemcami, lub na ciągłe pogotowie wo
jenne wobec Niemiec'. Niemcy z nie zniszczoną potencją gospodarczą, 
przekonani w swojej większości o potrzebie odwetu, pozostawali szcze
gólnie groźnym niebezpieczeństwem dla Polski. Porozumienie z nimi 
mogłoby, zdaniem Kozickiego, zostać zrealizowane tylko po rezygnacji 
Rzeczypospolitej ze Śląska, Poznania, Torunia i Gdańska, oddania się 
w zupełną zależność polityczną i gospodarczą od Niemiec, co w t:,raktyce 
oznaczałoby rezygnację z niepodległości i suwerenności 8

• 

Co więc miała czynić Polska w takiej sytuacji? Kozicki, odrzucając 
i czynne wystąpienia przeciwko Niemcom, i możliwość ustępstw, opo
wiadał się za stałym pogotowiem wojennym, przy równoczesnym podej
mowaniu starań o po.zyskiwanie odpowiedniego poparcia wśród innych 
mocarstw europejskich oraz umacnianiu polskich wpływów państwowych 
i narodowych zarówno na terenach dawnego zaboru pruskiego, które 
znalazły się w granicach Rzeczypospolitej, jak i na ziemiach, wobec 
których Polacy w Wersalu zgłaszali swoje aspiracje, a które zostały pod 
rządami niemieckimi. Szczególne znaczenie i:;rzywiązywal do umacniania 
wpływów polskich nad Bałtykiem, co było równoznaczne z umacnianiem 
wpływów nad ujściem Wisły. Chociaż podważał trafność posługiwania 
się kryterium etnicznyrn przy wytyczaniu granic w traktacie wersalskim. 
to głosił, że utrzymanie polskości rodaków, którzy pozostali pod rządami 
niemieckimi, stancv;i podstawę obrony polskiej granicy państwowej przed 
naporem niemczyzny. Jego zdaniem Polacy pozostali w. Nie'llczech na 
Górnym Śląsku, Mazurach i na Warmii są przednią strażą polskiej obrony 
przed naporem niemieckim. Domagał się wspomagania ich nie ty1ko przez 
państwo, ale całe społerzeństwo a_ Sprzeciwiając się jakimkolwiek ustęp
stwom wobec niemieckich żądań terytorialnych uważał, iż oznaczałoby 
to ponowne wejście na drogę, która, zgodnie z logiką działań politycznych, 
doprowadziłaby do powtórzenia rozbiorów 10• Warto zaznaczyć, że, według 
oceny Kozickiego, dążenie do umacniania wpływów polskich na obsza
rach byłej dzielnicy pruskiej nie miało stać na przeszkodzie pewnej od
rębności i samodzielności tych ziem w ramach Rzeczypospolitej, co miało
by służyć zabezpieczaniu się przed wpływami sił politycznych, stojących 
bardziej na lewo, które wówczas sprawowały w Polsce władzę 11. 

7 S. Ko z icki, W sprawie polskiej polityki zagranicznej (Przegląd Wszechpol
ski. 1922, nr l, s. 68-71). 

8 Tamże, s. 71; J. Fary ś, Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, 
Warszawa 1981, s. 140 i n. 

9 S. Ko z icki, Listy poznaiiskie. Strai: zachodnia (GW, 26 X 1921); te n że,
Morze polskie (tamże, 20 VIII 1921). 

10 S. Ko z icki, Niemcy i Polska na tle polityki powojennej ... , s. 33 i n.
1t Por. R. W ap iński, Nar·odowa Demokracja 1893-1939, Wxocław 1980, s. 208-

209.
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Szukając możliwości osłabiania zagrożenia niemieckiego dla zachod
nich ziem polskich, Kozicki nie uważał za wystarczające porozumienie 
z Francją, lecz wskazywał na konieczność szukania innych sojuszników, 
bliżej, a więc także z Małą Ententą. Miało to także osłabiać wrogość 
w stosunku do Rosji Radzieckiej, chociaż, jego zdaniem, Polskę od niej 
dzieliły zasadnicze różnice ideologiczne. Kozicki przestrzegał, że wszystkie 
ukłony w stosunku do Anglii osłabiają obiektywnie Polskę wobec Nie
miec 12• 

Dokonując różnorodnych analiz polityki niemieckiej, Kozicki wielo
krotnie zwracał uwagę na konsekwencję, planowość, daleką perspektywę, 
prowadzące do uzyskiwania efektów w zakresie kruszenia systemu wer
salskiego, nawet w warunkach pozornego przestrzegania postanowieó. 
o rozbrojeniu, wymuszonego postanowieniami traktatowymi. Ze szcze
gólnym uznaniem, ale i obawami, obserwował sukcesy odnoszone przez
politykę Stresemanna. Prowadziło to do konkluzji, iż Niemcy prowadzą
taką politykę jedynie do czasu odbudowy siły i zlikwidowanh skutków
wojny, że gdy tylko powstaną do tego sposobne okoliczności, wystąpią
w sposób otwart� z programem rewizji postanowień traktatowych, cho
ciaż najpierw na drodze pokojowej, bez posługiwania się bronią. Stąd
wielokrotnie powracał do postulatów o przygotowaniu się Polski do takiej
chwili, a przede wszystkim, tak dług� jak to jest możliwe, przeszkadzanie 
Niemcom w otwartym wystąpieniu z programem rewizji na arenie mię
dzynarodowej. Walka polityczna, według oceny I{ozickiego, nie powinna 
zwalniać Rzeczypospolitej z przygotowywania się do czynnej walki o obro
nę polskiego stanu posiadania 13

. Przyznawał iż Niemcy widząc, że nie są 
zdolne do przeprowadzenia rewizji postanowień wersalskich, przygoto
wują się do takich działań na przyszłość, co nie wyklucŻalo nawet wojny 
z Polską. Odbudowa wewnętrzna miała być krokiem wstępnym do reali
zacji takiego planu u. 

Będąc przeciwnikiem czynnego wystąpienia Polski przeciwko Niem
com, domagał się działań obronnych na płaszczyźnie materialnej i psy
chologicznej, propagandowej. Twierdził bowiem, że „odzyskawszy swobodę 
ruchów postawią Niemcy na porządku dziennym dwie sprawy: projekt 
rozbioru Polski i przyłączenie Austrii. Rozbiór Polski będą proponowali na 

»drodze pokojowej«" i:;. Przypuszczając, że w pierwszej kolejności Niemcy

12 S. Ko z icki, Dwa programy (Przegląd Wszechpolski, 1924, nr 7); te n że, 

W sprawie polskiej polituki zagranicznej (tami:e, 1922. nr I. s. 69 i n.); Fary ś, 

op. cit., s. 185 i nn.

13 S. Ko z i ck i, Polityka powojenna Niemiec (My�! Narodowa, 1928. nr 12,

s. 162-163); te n że, Piany rozbiorcze i polityka polska (łamże, nr 14, s. 202-204).
tt S. Ko z i ck i, Wobec projektów niemieckich rozbioru Polski (Przegląd

Wszechpolski, 1925, nr 3, s. 212 i n.). Por. także: W. Ba 1 cer a k, Po1ityka zagra
niczna Polski w dobie Locarna, Wrocław 1967, s. 22. 

is S. Ko z icki, Ostrzeżenie gen. Morgana (GW, 21 XI 1928).
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wystąpią ze sprawą Anschlussu, a podkreślając, że realizacja tego zamy
słu dla Polski byłaby niekorzystna, Kozicki wracał do koncepcji Dmow
skiego z okresu konferencji pokojowej, aby postawić iunctim między 
Anschlussem a niemieckimi ustępstwami w Prusach Wschodnich 16. An
schluss, w ocenie Kozickiego, dla Polski byłby bardzo niekorzystny, zmie
niałby położenie międzynarodowe, powstawałaby możliwość okrążenia. 
To niebezpieczeństwo miało prowadzić do bliższego współdziałania z Cze
chosłowacją 17• 

Kozicki przewidywał, że Niemcy po wzmocnieniu na arenie międzyna
rodowej będą dążyć do pokojowej rewizji granic z Polską. Zasadnicze zna
czenie dla obrony przed takimi działaniami miała, jego zdaniem, nie sy
tuacja międzynarodowa, polityka sojuszników, ale przede wszystkim umo
cnienie wewnętrzne. Przeszkodą w takich działaniach miała jednak być 
polityka władz sanacyjnych 18• Dostrzegał konieczność zmian w tym za
kresie, tym bardziej że, jego zdaniem, w 1928 r. Niemcy przystępując do 
budowy pancernika „A" uczyniły już pierwszy wyłom na drodze do 
odbudowy potęgi zbrojnej i „dążą jawnie do przywrócenia swych przed
wojennych granic. Na razie na drodze pokojowej" 19

. Stawiał znak 
zapytania w sprawie okresu ograniczania się tylko do polityki rewizji po
kojowej. W polityce wewnętrznej, działaniach wychowawczych, gospodar
czych, działaniach dyplomatycznych, propagandzie Niemiec Kozicki wi
dział już wówczas przygotowywanie do eskalacji polityki rewizjonis
tycznej, przy gotowości do chwycenia za broń, gdyby inne dążenia nie 
przyniosły rezultatów. Toteż w końcu 1928 r. pisał: ,,W tych warunkach 
są tylko dwie drogi wyjścia: albo zadowolić Niemcy i od razu zgodzić się 
na to, by nie tylko odzyskały swe granice przedwojenne, lecz powięk:-;zy
ły się przez przyłączenie Austrii i odebranie Włochom Trydentu, albo też 
posiadać takie siły i takich sojuszników, by Niemcy nie widzieli możności 
chwycenia ponownie za broń dla realizacji swych politycznych zamie
rzeń" 20

. Kozicki widział bezskuteczność rozmów z Niemcami bez wcze
śniejszego zabezpieczenia widocznej przewagi materialnej. 

Pod koniec lat dwudziestych, kiedy głosy w sprawie rewizji granic 
Polski były coraz liczniejsze i formułowane coraz to otwarciej i śmielej, 
Kozicki wiązał tę sytuację z błędami traktatu pokojowego, które spowo
dowały, iż nie likwidował on skutków wojny, a przybliżał konfrontację 
z Niemcami, czas zaś pracował na niekorzyść Polski, sprzyjał natomiast 

16 S. Ko z icki, Austria, (GW, 9 X 1928). 
11 S. Ko z icki, Widmo „Anschlussu" (Myśl Narodowa, 1931, nr 18, s. 209);

P. Curtius w Wiedniu (GW, 6 III 1931, nr 75).
1e s. Ko z icki, Wobec polityki Niemiec (GW, 13 X 1928).
rn S. Ko z icki, 1870, 1914, 1928 (GW, 4 XII 1928); te n że, Dyskusja o pancerni

k!L (GW, 17 XI 1928). 
�0 S. Ko z icki, Niepokojący objaw (GW, 30 XII 1928). 
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Niemcom 21. Podkreślając ciągłość konfliktu polsko-niemieckiego stwier
dzał: ,,Nic łudźmy się, tragedia nie jest skończona, mamy przed sobą dalsze 
jej akty. W oczach naszych odbudowuje się potęga Niemiec, a przywódcy 
narodu niemieckiego nie ukrywają swoich zamiarów" 2�. Poddawał kryty
ce wielu polityków, przede wszystkim z kół rządowych, twierdząc, że ma
ją złudzenia, ,,iż przez propagandę pacyfistyczną będzie można zniweczyć'. 
pragnienie potęgi w Niemczech i dążenia wojenne narodu niemieckiego, 
jest również wielkim złudzeniem, że pakty, traktaty i gwarancje między

narodowe będą dostatecznym zabezpieczeniem przed agresywnymi dąże
niami Niemiec" 23• Dla Kozickiego niebezpieczeństwo ze strony Niemiec
weimarskich miało być tym większe, że Polska nie mogła liczyć na to, iż 
jakiekolwiek ustępstwa mogłyby łagodził spór, Niemcy bowiem natych
miast po uzyskaniu jednego ustępstwa przedkładaliby nowe postula
ty 2ł. Kozicki wiązał taką sytuację z dalszą dominacją w Niemczech, na
\\ret republikańskich, elementów pruskich. Toteż w 1929 r. przewidywał 
wybuch wojny, ale z równoczesnym wnioskiem, że przyniosłaby klęskQ 
Niemcom. Uważał, że dopiero klęska, o ile bylaby dostatecznie wyraźna 
i przyniosła właściwe urządzenie pokoju na miarę potrzeb społeczności 
międzynarodowej, mogłaby doprowadzić w Niemczech do oczekiwanego 
wstrząsu i zmiany psychiki NiemcÓ\V, na miarę potrzeb trwałego poko
ju 2;;. 

W końcu lat dwudziestych Kozicki wzrost niemieckich dążeń rewizjo
nistycznych wiązał jednakże nie tyle z polityką stronnictw, partii, ile 
z postawą całego narodu niemieckiego, który miał się pozbywać przygnę
bienia i apatii powojennej i coraz śmielej oddziaływać na koła rządzące 
w kierunku prowadzenia przez nie polityki rewizjonistycznej 20. Bronił
się, chociaż mało skutecznie, przed stawianiem zarzutów całemu narodo
wi niemieckiemu, przed negacją dorobku cywilizacyjnego Niemców, przed 
szowinistyczną postawą w stosunku do narodu 27. Przyznawał, że wrogość
wobec Polaków w Niemczech weimarskich nie ma większego związku 
z jakimkolwiek programem politycznym, że „jeżeli chodzi o Polskę, nie 
ma Niemiec reakcyjnych i postępowych, monarchicznych i demokratycz

nych, są Niemcy tout court. Różnice w opinii niemieckiej dotyczą tylko 
tego, czy jest już chwila odpowiednia by taki program ujawnić" 28

• Na 
podstawie analizy licznych doniesień o działaniach wewnętrznych, stwier-

21 S. K o z icki, Z polityki zagranicznej. Zł 1idzenia i rzeczywisto.�ć (Myśl Naro-

dowa, 1929, nr 5. s. 75-76). 
22 S. Ko z i ck i, Foch (tamże, 31 III 1929, nr 13, s. 195).
2s S. Ko z icki, Z polityki zagranicznej (tamże, 1929, nr 12, s. 187).

u S. Ko z icki, Przesilenie polityki powojennej {tamże, 1929, nr 17. s. 257-�58). 
2s S. Ko z icki, Stan gospodarczy Niemiec (GW, 9 I 1929).

>10 S. Ko z icki, P. Stresemann (GW, 21 III 1929). 

27 S. Ko z i c ki, Polska i Niemcy (GW, 29 III 1929). 
2B s. Ko z i Ck i, Dr Schacht i Po[ska {G w. 25 IV 1929).
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dzał latem 1929 r., że przygotowania wojenne w Niemczech są w pełnym 
toku, mimo oficjalnie przedkładanych deklaracji pokojowych, że Reichs
wehra, spełniając funkcję ośrodka kadrowego, zabezpiecza wystawienie 
na wypadek konfliktu o wiele liczniejszych formacji, niż pozwalał na to 
traktat pokojowy 2�. 

Kozicki przywiązywał szczególnie dużą rolę do bezpośredniej kontroli 
stosunków wewnętrznych w Niemczech, co miała, jego zdaniem, w ja
kimś stopniu zabezpieczać okupacja Nadrenii. Toteż ewakuacja wojsk 
okupacyjnych była, jego zdaniem, przełomowym momentem w odzyski
waniu przez republikę weimarską swobody w gotowaniu się do działań 
odwetowych. Domagał się zmiany polityki Polski, a przede wszystkim 
przygotowywania szerokiej opinii publicznej do zagrożenia granic za
chodnich 30

. Po wycofaniu siP, wojsk okupacyjnych następnymi etapami 
miały być Austria i Polska. Dlatego też po stwierdzeniu, że Polska oddala 
bez walki pienvszą linię okopów - \'.'ycofanie wojsk z Nadrenii, wskazy
wał, że drugą � Anschluss - powinna bronić zdecydowanie. Kryty
kował ślepotę w Polsce, która zaszła już daleko, ale mimo wszystko 
można jeszcze zawrócić z tej drogi, chociaż czasu jest coraz mniej � t _ 
Odpowiedzi,t Polski, jego zdaniem, miało być prowadzenie działań pro
pagandowych w kraju i za granicą, mówiąc o zagrożeniu dla pokoju, oraz 
materialne przygotowywanie się do ewentualnej konfrontacji :1�. Program 
działań polskich, według Kozickiego, miał się opierać na: 
1. W polityce wewnętrznej � wzmacnianiu żywiołu polskiego na· pogra
niczu polsko-niemieckim, osłabianiu mniejszości niemieckiej w dzielnicy
pruskiej, rozbudowie fortyfikacji na granicy zachodniej, wzmacnianiu
polskiej armii i floty.
2. W polityce zewnqtrzncj - wystąpieniu jasnym i zdecydowanym prze
ciwko podważaniu postanowiei1 wersalskich, przede wszystkim terytorial
nych, przez Niemców, przystosowywaniu systemu politycznego Polski do
zapowiedzi Niemców, że po opróżnieniu Nadrenii przez wojska okupacyj
ne w sprawach zewnętrznych republika weimarska zajmie się przede
wszystkim „polityką wschodnią" 33

• 

Kozicki dostrzegał stosunkowo duże możliwości działania Rzeczypo
spolitej w tych kierunkach, chociaż lękał się, aby w sporze polsko-nie
mieckim państwo polskie nie zostało zepchnięte jedynie do defensywy, 
tłumaczenia przed opinią międzynarodową własnych racji. Zło, jego zda
niem, tkwiło w postanowieniach wersalskich, które przez swoją połowi-

2g S. Ko z icki, Budżet wojskowy Niemiec (GW, 23 VII 1929). 
30 S. Ko z icki, Rok ewakuacji Nadrenii (GW, 8 I 1930). 
31 S. Ko z icki, Rok ewakuacji Nadrenii (My�l Nnrodowa, 1930, nr 1, s. 1�2), 

t en że, Przylqczenie czy podział Austrii (tamże, 1930, nr 3). 
a2 S. Ko z icki, Błędna polityka (tamże, 1930, nr 5). 
3S S. Ko z icki, O program zachodni (tamże, 1930, nr 20, s. 305-306); te n ż. c, 

Sprawa wschodnia (GW, 15 Il 1930). 
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czność stwarzały wprost zachętę dla Niemców w walce o odzyskanie utra
conych pozycji :l\ Kozicki krytykował w sposób zdecydowany postanowie
nia traktatu wersalskiego, jego zasadnicze podstawy teoretyczne 35

. Je
dns.kże jakby bał się wyciągania z takich ocen wniosków praktycznych 
i zatrzymywał się przed postulatem czynnego włączenia Polski do rewi
zji traktatu wersalskiego. Przewidywał, że wówczas zagrożenie dla Polski 
byłoby znacznie większe. 

Szukając środków do obrony polskiego stanu posiadania przywiązy
wał duże znaczenie do obrony Polaków po drugiej stronie granicy przed 
germanizacją. Duże możliwości w tym zakresie widział w stosowaniu po
lityki retorsji wobec mniejszości niemieckiej w Polsce 36

• Dostrzegał, 
że obiektywne procesy w stosunkach polsko-niemieckich pracują na ko
rzyść Polski. Przede wszystkim wiązał to z mniejszą dynamiką rozwoju 
naturalnego Niemców niż Polaków. Ale zwracał uwagę, że dostrzeganie 
takiego trendu w procesach polsko-niemieckich może prowadzić przy
wódców państwa niemieckiego do przyspieszenia terminu konfliktu z Pol
ską, kiedy uznają sytuację dla siebie za najbardziej sprzyjającą. Prze
strzegał, aby z takiego trendu nie wyciągać wniosków dla bieżącej poli
tyki polskiej, zwracając uwagę, że przewaga liczbowa Niemców nad 
Polakami będzie siq utrzymywała jeszcze długo 37

• Zwracał też uwagę 
na wykorzystywanie przez Niemcy republikańskie do celów rewizjonis
tycznych spraw mniejszościowych i odszkodowań. Demaskowanie rzeczy
wistego znaczenia pośrednich działa1·1 nierniec.:kkh uważał za szczególny 
obowiązek Polski, miało to bowiem służyć budowaniu współdziałania 
z innymi państwami europejskimi, zagrożonymi ekspansją niemiecką 3\ 

Wskazując na ataki niemieckie na Polskę na forum międzynarodowym 
przy wykorzystaniu spraw mniejszościowych, Kozicki domagał się, aby 
w odpowiedzi Polska przeszła do działań ofensywnych. Niebezpieczne dla 
interesów polskich miało być też, zdaniem Kozickiego, umiejętne wyko
rzystywanie przez kapitał niemiecki pomocy amerykańskiej, nie ograni
czanej do pomocy kredytowej, ale w konsekwencji prowadzącej również 
do poparcia politycznego rewizjonistycznej polityki Niemiec 3n_ 

34 S. Ko z i ck i. Traktat wersalski (Myśl N,uodo\\i·a. 1930, nr 43, �- 670).
35 Pisał: .,Traktaty z r. 1919 są wynikiem zastosowania zasad sprzecznych 

z doświadczeniami ludzkości i niezgodnych z ustalonymi drogą empiryczną prawami 
rządzącymi rozwojem ludzkości: opierają siQ one na ideologii wieku XIX, od której 
odwróciły się już najwybitniejsze umysły w Europie i która traci swe panowanie 
nad masami. Gwarancje trwałości tych traktatów są iluzoryczne i papierowe. nie 

oparte na realnym układzie sił i na realnej sile tych, którzy w ich utrzymaniu są 
zainteresowani" (tamże). 

�6 S. Ko z icki, Sprawa niemiecka (GW, 9 V 1929). 
s7 S. Ko z icki, Siła biologiczna Niemców (GW. 7 IV 1929).
ss S. Ko z icki, Otwarte drzwi (GW, 18 VI 1929); te n że. Dalszy ciąg !.GW, 

19 VI 1929); te n ż c. P. Cliamberlain i mniejswki (GW. 21 VI 1929). 
3� S. Ko z icki, Kapitał amerykański i Niemcy (GW, 14 VIII 1929). 
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Wiosną 1929 r., po licznych aktach gwałtów wobec Polaków w Niem
czech, które miały być szczególnie jaskrawym wyrazem ilustracji panu

jących nastrojów, Kozicki pisał: ,,Niebezpieczeństwo zamiarów politycz

nych Niemiec powojennych musi też być uwzględnione we wszelkiej akcji 
społecznej i gospodarczej w naszym kraju" 40• Toteż krytykując politykę 

zagraniczną rządów sanacyjnych zarzucał ograniczenie jej tylko do de
fensywy, brak jakichkolwiek przygotowań do chwili, kiedy Niemcy przed
łożą terytorialne żądania w sprawach polskich, do czego każdy dzień 
miał przybliżać coraz szybciej 41

. Zawiązanie węzła konfliktów na po
graniczu polsko-niemieckim, które, zdaniem Kozickiego, mushło prowa

dzić logicznie do wojny, wynikało z reprezentowanej przez stronę nie

miecką woli bezwględnej zmiany granic, a przekonania Polaków, iż nie

mogą pójść mi. żadne ustępstwa, jeśli nie zechcą zrezygnować z suweren
ności i niepodległości. To była przyczyna przekonania Kozickiego, że 
żaden kompromis nie był możliwy 42

. 

Zagrożenie dla Polski, zdaniem Kozickiego, było tym większe, iż już 
w 1930 r. przewidywał możliwość przechodzenia wpływów w państwie 
niemieckim z rąk umiarkowanych do kręgów bardziej radykalnych, w rę
ce skrajnych nacjonalistów, rewolucyjnej prawicy, która może zaostrzyć 

konflikt. Obawiał się wzmagania, przede wszystkim przez narodowych 
socjalistów, nastrojów mistycyzmu nacjonalistycznego, który odwodząc 
od realistycznych ocen zagrażał wzrostem niebezpieczeństwa 43

• Już w po
łowie 1930 r. ze szczególnymi obawami obserwował rozwój wpływów na
rodowych socjalistów, stwierdzając jednoznacznie, iż „Hitler jest o wiele 
niebezpieczniejszy d1a pokoju europejskiego niż cesarz Wilhelm i jego 
doradcy" 44

, Miało to wynilrnć nic tylko ,., programu pełnej rewiz;ji trak
ta tu wersalskiego, ale i przebudowy życia wewnętrznego i pozyskiwania 
tak wielkich wpływów, jak żaden inny ruch polityczny. Dlatego czuł się 
zobowiązany do publicznego przyznania, iż polityka ruchu hitlerowskie
go „jest to polityka przyszłości w Niemczech" 45

. 

Kozicki w 1931 r. dostrzegał powiązania sytuacji wewnętrznej w Niem
czech z narastaniem kryzysu, który nie tylko paraliżował gospodarkę, lecz 
ciążył nad układem stosunków politycznych, nastrojów, potęg'.)wał rady
kalizację w kierunkach ekstremalnych oddziaływań na wzmaganie dążeń 
rewizjonistycznych 46• Obserwując kryzys dochodził do wniosku, że szcze-

40 S. Ko z icki, Wobec faktów (GW, 4 V 1929). 
41 S. Ko z icki, Deklaracja w popłochu (GW, 11 VIII 1929).
42 O system polityki zagranicznej (GW, 14 III 1930).
4S S. Ko z icki, Po dziesięciu latach (Myśl Narodowa, 2 XI 1930, nr 45, s. 686); 

te n że, Niemcy a Polska (tamże, nr 54, s. 814). 
44 S. Ko z icki, Wybory w Saksonii (GW, 27 VI 1930). 
45 S. K o z icki, Listy z Genewy, Polityka Niemiec dziś jutro (GW, 28 IX

1930). 
46 S. Ko z icki, Dydaktyka kryzysu (GW, 10 II 1931). 
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gólne znaczenie ma rozwój narodowego socjalizmu. Wskazując, że rozwój 
wydarzeń jest możliwy we wszystkich kierunkach, szczególnie uważnie 
analizował wpływy hitlerowskie. Wyrażał przekonanie, że partia hitlerov.i
ska nie jest skłonna do jakichkolwiek ustępstw, wpływy zaś uzyskuje 
z powodu swej hałaśliwości właśnie w sprawach polskich 47

. Po jej sukce
sie wyborczym latem 1931 r. dokonał gruntownej oceny ruchu narodo
wosocjalistycznego, formułując wówczas oceny, które wielokrotnie były 
później powtarzane. Ich zasadnicze stwierdzenia ograniczały się do kon
statacji, że „Hitler jest wyrazicielem prądów, które przebiegają głęboko 
podświadome pokłady duszy niemieckiej, że przez to reprezentuje on siłę 
historyczną, która się wprawdzie jeszcze nie uzewnętrzniła, lecz która 
spełni swą rolę dziejową. Kto myśli o polityce niemieckiej i o przyszłości 

· Niemiec, ten musi wziąć w rachubę ruch hitlerowski. Ruch ten nie słab
nie, lecz pogłębia się i rozszerza" 48

. Myśli narodowego socjalizmu, jego
sukcesy i dynamiczny rozwój nie były dla Kozickiego zaskoczeniem, ale
logicznym uwieńczeniem stanu rzeczy, jaki ogarniał tak poważne kręgi,
a znajdował swój wyraz nie tylko w radykalizacji społecznej, ale przy
znacznie większej dynamice w nacjonalistycznych ruchach, prowadząc
do partii hitlerowskiej.

Kozicki Hitlera oceniał w sposób jednoznaczny, nie jako przywódcę
przejściowego zjawiska politycznego, awanturnika, lecz przywódcę ruchu
trwałego, antydemokratycznego, antyparlamentarnego, radykalnego spo
łecznie i narodowo, świadomego swoich celów, szczególnie groźnego dla
Polaków 49

• Opierając się na cząstkowych tylko informacjach o charakte
rze ruchu hitlerowskiego, Kozicki formułował wnioski o jego szczególnym
zagrożeniu dla Polski, oceniając, iż w rzeczywistości stanowi próbę „zro
bienia z Polską tego co Krzyżacy zrobili z Prusami ... Łatwo jest do
wieść, że są to niemożliwe do urzeczywistnienia fantazje, lecz nie można
zapomnieć o tym, że naród opanowany przez mit podobny jest zgoła nie
obliczalny, że może nawet wbrew swym oczywistym interesom wywołać
wypadki o katastrofalnych następstwach" 50

. Wskazując, że ruch narado-

47 S. Ko z icki, Wyjście hitlerowców (GW, 17 II 1931); te n że, Nawet Hitler. .. 

(GW, 4 III 1931). 
48 S. Ko z i ck i, Nacjonalizm niemiecki (Z powodu książki Alfreda Rosenberga 

,,Der Mythus des 20 Jahrhunderts") (Myśl Narodowa, 1931, nr 33, s. 24). 

40 Podnosił, iż „łudzą się ci, którzy sądzą, że ruch hitlero\vski jest przemijający, 

że jest to jakieś chwilowe zboczenie instynktu masowego, że Hitler jest pospolitym 
awanturnikiem, agitatorem nacjonalistycznym, hecarzem antysemickim. Jest to 

ruch oparty o najistotniejsze instynkty narodu niemieckiego, ruch odpowiadający 

momentowi dziejowemu, skupiający w sobie młodzież, która tworzyć będzie przy

szłe Niemcy. Zmienić on może swój program, swe dążenia nawet. Lecz na nim 

budować się będą przyszłe Niemcy, z którymi zgodnie z tysiącletnią tradycją będzie 

miała do czynienia Polska". S. Ko z icki, Adolf Hitler (Myśl Narodowa, 1931, nr 

38, s. 83}. 
so S. Ko z icki, Spuścizna po Konradzie Mazowieckim (GW, 18 VI 1931). 
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wosocjalistyczny tak daleko odbiegał od wszelkich dotychczasowych do
świadczeń z kontaktów z Niemcami, Kozicki przestrzegał przed fałszy
wymi ocenami Niemców, stwierdzając konieczność oceniania ich inaczej, 
że „trzeba do rachunku politycznego wprowadzić takie Niemcy, jakie są 
w rzeczywistości, a nie takie, jakie byśmy chcieli, ażeby były" 51

. Zwracał 
uwagę, że w ocenie współczesnych Niemiec nie wolno polegać na wer
balnych deklaracjach politycznych, które nie znajdują tak często pokrycia 
w rzeczywistości. 

Kiedy jesienią 1931 r. wpływy partii narodowosocjalistycznej dalej 
rosły, dla Kozickiego dojście Hitlera do władzy nie ulegało wątpliwości. 
Polemizował z twierdzeniami, dość często powtarzanymi w Polsce, iż za
graża to wojną. Wyrażał przekonanie, że narodowi socjaliści po dojściu do 
władzy będą mieli przed sobą tak poważne zadania w polityce wewnę
trznej, iż nie będą mieli sił na uwikłanie się w konflikty międzynarodo
we 52

. Hitler i narodowy socjalizm nie prowadził, według Kozickiego, do 
nowych zjawisk w Niemczech, a jedynie decydował o przyspieszeniu 
tempa dokonującej się ewolucji, o przyspieszeniu marszu na drodze, na 
której Niemcy znaleźli się już wcześniej 53. Dla Kozickiego antypolski
program hitlerowców nie był programem partyjnym, lecz większości 
Niemców, którzy mieli być przekonani o konieczności zniszczenia Polski 
dla realizacji swoich planów wschodniej ekspansji. To z kolei prowadziło 
do generalizujących sądów nacjonalistycznych o całym narodzie niemiec
kim 54

• Wskazując na zdeterminowanie konfliktu polsko-niemieckiego 
położeniem geograficznym, Kozicki negował możliwość porozumienia mię
dzy obu narodami i wskazywał na nieuchronność nowej awantury wo
jennej, chociaż nie naty_chmiastowcj, lecz w bli.::ej nicokre61oncj pcr:cipek
tywie. Wyrażał przekonanie, że Polska przy takiej perspektywie musi 
liczyć się tylko z własnymi siłami. Dowodził, że nie ma co liczyć na na
stroje pacyfistyczne, że bez względu na to, kto w Niemczech przejmie 
władzę, to „nad Niemcami demokratycznymi i pacyfistycznymi trzeba 
postawić krzyż. Nie było ich i nie będzie" 55

. Rozwój hitleryzmu w Niem
czech był, zdaniem Kozickiego, najlepszym dowodem bankructwa idei 

51 S. Kozicki, Niemcy w Genewie i u siubie (GW, 22 V 1931).
52 S. Ko z icki, Wobec Hitlera (GW, 8 XII 1931).
53 S. Ko z icki, Hindenburg i Hitler (GW, 13 III 1932).
54 Kozicki stwierdzał: ,,kto dzieli Niemców na złych i dobrych i tylko »złym«

przypisuje dążenia antypolskie, kto zapomina o tym, że jest ciągłość polityki nie
mieckiej w ciągu dziesięciu wieków, kto w hitleryzmie widzi tylko przemijający 
obłęd polityczny jednego pokolenia, ten wypacza i obniża doniosłość tragizmu 
dziejowego konfliktu między dwoma narodami walczącymi o ziemie nad Wisłą, ten 
pomniejsza zadania dziejowe Polski i niebezpieczel'1stwo jej geograficznego położe
nia'' (Tragiczny konflikt, GW, 28 V 1932). 

55 S. Ko z icki, Likwidacja wieku XIX. VII. Tragedia Francji (GW, 30 VIII 
1932). 



80 Wojciech Wrzesiński 
----- ·- �---�-·- -- -· ··-----··-·--------

wilsonowskich, które zaciążyły nad charakterem postanowień pokojowych 
po klęsce Niemiec w 1918 r., a które miały przyczynić się do przekształ
cenia tego narodu w zbiorowisko jeszcze bardziej nacjonalistyczne, nie
przejednane, zagrażające konfliktami, niż wcześniej, bez względu na kie
rownictwo polityczne państwem niemieckim 56

• Wskazując na zagrożenie 
płynące z Niemiec, domagał się od przywódców państwa polski8go prowa
dzenia odpowiedniej polityki zabezpieczającej przed konfrontacją z Niem
cami, a przede wszystkim odpowiedniej polityki sojuszów, w tym rów
nież i zabezpieczenia sobie tyłów od Wschodu. Uważał, że chociaż nie 
ma powodu do gwałtownych alarmów, to pilne staje się rozpoznanie sy
tuacji i zrozumienie wynikających stąd konieczności 57

. 

Kozicki wskazywał, że postawy Niemców wobec Polaków były nie
zmienne, a według jego ocen w ostatnich miesiącach republiki weimar
skiej odebranie ziem zachodnich Polsce miałoby oznaczać całkowite wy
niszczenie mieszkającego tam żywiołu polskiego, nawet drogą wysiedlenia. 
Wskazując na konieczność obrony polskiego stanu posiadania nie tylko 
z mvagi na ich znaczenie dla całej państwowości, stwierdzał, iż „powrót 
zachodnich ziem Polski pod panowanie niemieckie stałby się końcem 
istnienia ludności polskiej na tych ziemiach" ss. W końcu 1932 r. prze
strzegał, że Niemcy pod hasłem likwidowania wojny chcą przywrócić 
stan przedwojenny, chociażby miało to przynieść nowy konflikt, przewi
dywał szczególne zaostrzenie sytuacji w nowym roku i stwierdzał, że 
„wchodzimy w okres decydujący o całej przyszłości naszej" 59, a nie 
tylko granicy polsko-niemieckiej. Wyrażał obawy, że rok 1933 może 
oznaczać cofnięcie biegu dziejów do 1913 r. 

Przejęcie władzy przez Hitlera dla Kozickiego nie było zaskoczeniem. 
Nie zmuszało go do stawiania nowych ocen, reorientacji poglądów. Nie 
zmieniał oceny narodowego socjalizmu ani płynących z jego rządów 
konsekwencji dla Polski. Podnosił, iż nie było to zjawisko przejściowe, 
ale wyraz trwałych zmian, że rozpoczęła się rewolucja wewnętrzna 
w Niemczech, która nie wiadomo dokąd miała zaprowadzić Go. Uspokajał, 
iż nie grozi natychmiastowy konflikt polsko-niemiecki, czego w Polsce 
wielu obawiało się, chociaż miały nastąpić poważne przeobrażenia 
w układzie sił międzynarodowych. A nawet więcej, uważał, że w porów
naniu z okresem republiki weimarskiej zagrożenie konfliktem miało się 
zmniejszyć. Był przeciwny wtrącaniu się w sprawy wewnętrzne Niemiec 

50 s. Ko z icki, Likwidacja wieku XIX. 2. Bankructwo wilsonizrnu (GW, 24 

VIII 1932). 
s1 S. Ko z i ck i, Kiika prawd (GW, 22 V 1932).
ss S. Ko z icki, Jeszcze jeden argument (GW, 4 IX 1932).
so S. Ko z icki, VIII, V, II (GW, 13 XII 1932); te n ż c .. 1932-1933 (GW, 1 I

1933). 
oo S. Ko z icki, Od Wolfa do Hitlera (GW, 22 II 1933); te n że, Rząd nacjona� 

listyczny w Niemczech (GW, 7 III 1933), 
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hitlerowskich, bez względu na oceny zachodzących tam wydarzeń. Uwa
żał, że trzeba tylko je uważnie obserwować 61. 

Kozicki oceniał, że dojście Hitlera do władzy nic nie zmieniało w isto
cie konfliktu polsko-niemieckiego. Wypowiadał przeto oceny, że wszelkie 
kroki pojednawcze ze strony Niemiec, które odnotował już w maju 
1933 r., noszą jedynie charakter taktyczny, obliczony na uzyskanie przez 
Niemców okresu pokoju, gdy „tymczasem za naszą rubieżą zachodnią 
rośnie potęga niemiecka, szykuje się do wypełnienia swych zamierzeń 
naród liczny i posiadający niejedną cenną zaletę. Jeśli finał tragedii nie 
na naszą ma wypaść niekorzyść, to musimy gruntownie i na serio zabrać 
się do przebudowy wewnętrznej i zaprowadzenia ładu w naszy�h stosun
kach gospodarczych, społecznych i politycznych. Nie sł'owa, nie demon
stracja, nie awanturnicze pomysły i zamierzenia, lecz wielki i konse
kwentny wysiłek zrobi z Polaków naród, który będzie się mógł w przy

szłości zmierzyć z przeciwnymi mu siłami i z grożącym mu wielkim 
niebezpieczeństwem" 62. Kozicki wyrażał wątpliwości, aby rządy sanacyjne 
były zdolne do przygotowania narodu polskiego do takiego starcia, rezer
wując takie sukcesy w tym kierunku jedynie dla rządów endeckich. 

Kozicki wysoko oceniał Hitlera, stwierdzał, że „nie jest awanturni
kiem, któremu krew zalewa mózg, lecz mądrym politykiem mającym 
program na dłuższą metę" G:i. Stąd uważał, że nie ma obawy natychmias
towego konfliktu wojennego, aczkolwiek nadal miało istnieć perspekty
wiczne zagrożenie wojną,;,. Chociaż, jak przewidywał, głównym obsza
rem spornym byłoby pogranicze polsko-niemieckie, to nie wątpił, że 
konflikt będzie miał znaczenie dla całego państwa. O rezultacie konfliktu 
miała zadecydować nie tylko przewaga materialna, lecz siła narodu, jego 
postawa, gospodarka, a także położenie międzynarodowe. Kozicki był 

przeciwny lekceważeniu sił hitlerowców, ale i odwrotnie - nadmiernemu 
przecenianiu u;;. Przy takich założeniach Kozicki nie okazywał zaskocze-

Gł S. Ko z icki. Westerplatte (GW, 9 III 1933); te n ż c, Więcej spokojn (GW, 
12 III 1933). 

62 S. Ko z icki, Polska i Niemq; (GW, 6 V 1933); te n że, 5 listopada 1916-

15 listopadC! 1933 (l\lyśl Narodowa, 1933. nr 50, s. 749-750). 
n S. Ko z icki, Bilans. III. Nacjonalizm niemiecki (GW, 14 VII 1933). 
u Kozicki pisał: ,,Niebezpieczeństwo nie leży jednak tam, gdzie go szukała 

naiwna opinia polska. Nie masz dziś groźby zatargu zbrojnego. jest natomiast 
pewność st.1rcia orężnego w pnyszlości. Polityka polska musi wobec tego opierać 
się na tych samych założeniach. co polityka niemiecka - musi wejść na drogl) 
systematycznego. na długą metę obliczonego przygotowania się do nowych, dziejo
wych rozstnygnic;ć, takich jak wszystkie wielkie wydurzenia w historii. a więc 
kosztem krwi i przy użyciu miec.m. Dlatego to nie tylko posunięcia dyplomatyczne. 
lecz cala polityka wewnętrzna i zewnętrzna Polski musi być taka, by ją uzbroić 
do współzawodnictwa z Niemcami'. (Bilans. III, NacjonC!lizm niemiecki, GW. 14 VII 
1933). 

65 S. Ko z icki, O hitleryzmie (GW, 1 VIII 1933). 
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nia kontynuacją propagandy antypolskiej w III Rzeszy, pomimo odmien
nych deklaracji władz państwowych. Z uwagą śledził wzmacnianie wpły

wów Niemiec na arenie międzynarodowej i wewnątrz kraju, widząc 

w tym wzrost zagrożenia interesów Polski. W działaniach Hitlera do
strzegał realizację zasady, aby siły użyć tylko wówczas, gdy będzie ją 

posiadał w takim stopniu, aby móc uzyskać przewagę, a warunki politycz

ne ku temu będą sprzyjające. To miało chronić przed wybuchem wojny 

awanturniczej, przypadkowej, której poważne niebezpieczeństwo istniało 

w okresie weimarskim. Jego zdaniem „niebezpieczeństwo wojny w wieku 

nacjonalizmu i państw autorytatywnych jest mniejsze, niż było w wieku 
demokracji" 66, chociaż wojowniczość partii hitlerowskiej była szczególnie 

duża, ale nie mniejsze również zdyscyplinowanie. Dostrzegając możliwość 

taktycznego porozumienia z Hitlerem, uważał, że nie można liczyć na 
trwałość ugody. Stwierdzał, że „ugoda z Niemcami - to strata oparcia 
o Bałtyk i ziem zachodnich Polski. Kto tego nie rozumie, ten niech się

polityką nie zajmuje, bo nic z zakresu tej polityki zrozumieć nie będzie

w stanie. Kto zaś to rozumie, a mimo to oświadcza się za ugodą z Niem
cami, ten godzi się na nowy rozbiór Polski" 67

. Potrzebę odróżnienia
taktyki od trwałych trendów historycznych Kozicki widział tym wy

raźniej, że fakty miały dowodzić, jak stwierdzał jesienią 1933 r., iż
„wojna wywołana przez Niemcy jest pewna, jak pewnym je5t, że dwa
razy dwa jest cztery" GB_ Taka ocena miała, jego zdaniem, wymuszać
odpowiednią politykę Rzeczypospolitej, której jednak sanacja nie prowa
dziła 69

. Kozicki powracał także i w warunkach rządów hitlerowskich do
przypominania starych tez o konieczności stawiania iunctim między sta
nowiskiem wobec Anschlussu a problemem Prus Wschodnich, chociaż
było to jeszcze mniej prawdopodobne niż w okresie weimarskim 70

. 

W trudnościach wewnętrznych, jakie wystąpiły tak wyraźnie w III 

Rzeszy w połowie 1934 r., Kozicki, wbrew wielu ocenom, nie widział 
zapowiedzi rozkładu narodowego socjalizmu. Traktował je jako zjawisko 

przejściowe i nadal twierdził, iż hitleryzm jest trwałą formą rządów 

88 S. Ko z icki, Tannenberg i Riiddesheim (GW, l IX 1933). 
87 S. Ko z i ck i, Za ugodą ;z Niemcami (GW, 11 IX 1933). 
88 S. Ko z icki, Odpowiedź Belgii (GW, 19 X 1933). 
H Wskazując na taktyczny charakter zbliżenia polsko-niemieckiego Kozicki pod

kreślał: ,,jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami unormowania naszych stosunków 
z Niemcami - musimy stwierdzić. że jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami 
wciągania do akcji politycznej i dyplomatycznej szerokich sfer, przeciwnikami 
wszeikich usiłowai1 zbliżenia na terenie kulturalnym czy jakimkolwiek innym, 
wszelkiego wychodzenia w tych sprawach poza ramy ustalone przez normalne poli
tyczno-dyplomatyczne stosunki" (Stara i nowa dyplomacja, GW, 6 XII 1933). 

10 S. Ko z ick i, Sprawa Austrii (GW, 31 I 1934): .,Niemcy pozbawione Prus 
Wschodnich, a posiadające Austrię byłyby rzeczywiście odcięte od wschodu, 
a pchnięte w kierunku południowo-wschodnim. Kto wie, czy wówcza� nic poszedłby 
po innej linii rozwój wewnętrzny narodu niemieckiego?" 
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w Niemczech 71. Deklarując zainteresowanie wydarzeniami związanymi 
z „nocą długich noży", nawoływał do umiaru w ocenie spraw wewnę
trznych, a przede wszystkim do powściągliwości w uprawianiu krytyki 
metod walki hitlerowców z przeciwnikami wewnętrznymi 72

. Z pewnym 
niepokojem odnotowywał sukcesy rządów narodowosocjalistycznych, wi
dząc w nich przybliżanie się chwili, kiedy miały przejść do aktywnych 
działań na forum międzynarodowym, stwarzając zagrożenie dla Polski. 
Chociaż przeważały w jego ocenach zdania, że nie ma obaw co do szyb
kiego konfliktu międzynarodowego, to jednak dopuszczał niekiedy myśl 
o niespodziewanym rozwoju wydarzeń, twierdził bowiem, że „naród nie
miecki przechodzi okres ostrego fermentu, że zgotować może różne nie
spodzianki, że przeto nie można Niemiec traktować jako państwa zrów
noważonego i pewnego. Trzeba być wobec nich czujnym i silnym. Zabez
pieczenie sit:; od ich strony przez pakty, zobowiązania i podpisy jest nie
bezpiecznym złudzeniem" 73

. 

Dla Kozickiego nie były żadnym zaskoczeniem rozwój i przeobrażenia 
ruchu narodowosocjalistycznego. Dostrzegał w tym wewnętrzną logikę, 
dostosowywanie się do sytuacji wewnętrznej, międzynarodowej przy cią
żeniu tradycji, co miało prowadzić do dominacji zasady, iż Hitler chce 
tak długo pokoju, dopóki Niemcy nie będą gotowe do wojny 74

. Ale wie
lokrotnie, przy różnych okazjach powracał do tezy o zwiększonym za
grożeniu ze strony narodowosocjalistycznych Niemiec dla Polski, do 
stwierdzenia, że „Niemcy są naszym głównym przeciwnikiem na terenie 
międzynarodowym" 75

, uważając, że zabezpieczenie granic zachodnich wy
maga odpowiedniej polityki wewnętrznej i pogłębienia współpracy mię
dzynarodowej z krajami potencjalnie zagrożonymi przez Niemców. Stąd 
niepokój o kształt polityki zagranicznej rządów sanacyjnych 76

• Opowia
dając się za unormowaniem stosunków z Niemcami przestrzegał, aby nie 
płacić za to rozluźnieniem stosunków z Francją, przyznawaniem przywi
lejów mniejszości niemieckiej, czy też zapominaniem obrony praw naro
dowych Polaków w Niemczech. Opowiadał się za koniecznością stosowa
nia wobec Niemiec hitlerowskich zasady wzajemności w polityce naro
dowościowej ii. Oceniał, że sprawa ludności polskiej w Niemczech w cało
kształcie polskiej polityki państwowej wobec Niemiec ma szczególną wa
gę. ,,Na Górnym Śląsku i na Mazurach jest to ludność miejscowa, zasie-

11 S. Ko z icki, Kry::ys niemiecki {GW, 29 VI 1934).
72 s. Ko z i Ck i, Zwycięstwo Hitlera (GW, 3 VII 1934).
73 S. Ko z icki, W Austrii (GW, 3 VIII 1934). 
1c S. Ko z icki, Polityka Niemiec (Myśl Narodowa, 1934, nr 53, s. 782). 
1s S. Ko z i ck i, Plebiscyt niemiecki (GW, 18 VIII 1934). 
78 S. Ko z icki, O rzeczy zasadnicze (GW, 31 XI 1934); te n że, Taktyka Nie

miec (GW, 13 XI 1934); te n że, Układ francusko-niemiecki (GW, 5 XII 1934). 
77 S. Ko z icki, Polska i Niemcy (Warszawski Dziennik Narodowy - dalej

WDN, 10 XII 1935). 
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działa na terytoriach historycznie polskich i geograficznie z Polską zwią
zanych. Obrona tej ludności przed wynarodowieniem musi być postawio
na na pierwszym miejscu, gdy chodzi o Polaków zamieszkałych poza 
granicami państwa polskiego, jest ona bezwzględnie ważniejsza niż obro
na ludności na Śląsku Cieszyńskim (co zresztą jest także ważne)" 78

• 

Wyrażał przekonanie, że w tym zakresie wiele zależy od okazywania od- . 
powiedniej stanowczości rządu polskiego, która może zmusić Niemcy 
hitlerowskie do liczenia się z postawą Rzeczypospolitej rn.

Każdy sukces Niemiec hitlerowskich na drodze przełamywania ogra
niczeń wersalskich był przez niego rozumiany jako dowód zbliżającej się 
bezpośredniej konfrontacji polsko-niemieckiej. Pisał o tych sprawach 
z obawą, ale podyktowaną przede wszystkim oceną postawy rządów sa
nacyjnych, iż nie chcą dostrzegać perspektyw zmian w stosunkach pol
sko-niemieckich, że nie podejmują odpowiednich przygotowań do tego, 
a wyrażają wiarę w trwałośc porozumień z III Rzeszą. Podkreślał: ,,Idzie
my ku wielkim czasom i wielkim przeznaczeniom. Obyśmy do nich do
rośli" 80

• Stwierdzenie nieuchronności wojny polsko-niemieckiej nie stało 
na przeszkodzie ocenie, iż naród niemiecki pragnie pokoju, ale przy osią
gnięciu pozycji, które nie są możliwe do uzyskania w warunkach pokojo
wych 81

. Kozicki zwracał uwagę, że żadne z państw europejskich nie jest 
tak zainteresowane w powstrzymaniu ekspansji niemieckiej jak Polska, 
a tymczasem rządy sanacyjne opierają się jedynie na papierowych dekla
racjach, chociaż okres powersalski miał wykazywać, że Niemcy nie liczą 
się z żadnymi zobowiązaniami, traktując je tylko jako bezwartościowe 
papiery 82

. Zgodnie z taktyką endecji uważał, że istnieje konieczność 
zachowania nie tylko realizmu, ale i pewnej elastyczności, która jednak 
nie mogła naruszyć żelaznych zasad polskiego programu politycznego. 
Głosił przeto, że „nasza polityka w stosunku do Niemiec musi być oparta 
na doświadczeniu dziejowym i rozumieniu tragedii, wynikającej z poło
żenia geograficznego nad Bałtykiem. Musi się ona jednocześnie liczyć 
z faktem, że Niemcy dzisiejsze potrzebują normalnych stosunków z Polską 
i na żadne awantury pozwolić sobie nie mogą. Z powyższych dwóch 
kategorii faktów wynika, że nie spuszczając oka z zasadniczych danych 
naszego dzisiejszego stosunku do Niemiec, możemy utrzymywać z nimi 
dziś poprawne stosunki polityczne i przez to zapewnić sobie spokój i usu-

78 S. Ko z icki, O hierarchii spraw (WDN, 1 II 1936).
79 Pisząc o uprawnieniach Polski w WM Gda11sku Kozicki stwierdzał: ,,Sy

tuacja jest taka, że dzisiaj wystarcza stM1owczość Pobki i jej niewzruszona wola. 

Jeśli Polska powie - nie, to bqdą Niemcy musieli pogodzić się z tym stanowiskiem. 

Wiecznie jednak tak dogodna sytuacja trwać nie będzie i d!ateg·o poza wolą 

Rzplitej musi stanąć siła, zjednoczonej duchov.ro Polski i siła zbrojna narodu 

polskiego" (Gdańsk, Myśl Narodowa, 1936, nr 31, s. 478). 
so S. Ko z icki, Co dalej? (WDN, 22 III 1936). 
8i S. Ko z icki, Taktyka Hitlera (WDN, 4 IV 1936). 
s2 S. Ko z icki, ... persei:erare diabolicum (WDN, 10 IV 1936).
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wać powody do zatargów na szerszą skalę" 8 :l, bez rezygnacji z obrony 
swoich zasadniczych praw. 

Kozicki w polityce hitlerowskiej widział ciągłość tradycji weimar
skich w zakresie osiągania swoich celów wobec Polski, nawet bez wojny, 
tak drogą przyznania koncesji gospodarczych, jak i przez stworzenie 
perspektyw na rekompensaty terytorialne na wschodzie, na Białorusi 
i Ukrainie. Wypowiadał się jednak zdecydowanie przeciw przyjmowa
niu takich propozycji jako szczególnie niekorzystnych dla przyszłości 
samodzielnego i suwerennego bytu państwowego 84• Kozicki oceniał, że
Polska bez panowania nad ujściem Wisły, bez posiadania Gdańska, co 
najmniej w postaci określonej postanowieniami traktatu wersalskiego, 
stanie się krajem niezdolnym do samodzielności politycznej i gospodar
czej. Jego zdaniem oparcie Polski o Bałtyk decyduje nie tylko o losach 
Pomorza, ale i Wielkopolski i Śląska, a więc krain szczególnie ważnych dla 
Rzeczypospolitej. Wskazując na dążenie do opanowania tych ziem przez 
Niemcy hitlerowskie przypominał trwałość konfliktu terytorialnego. ,,Czy 
kiedykolwiek istnieć przestanie? Na to nikt nie jest w stanie dać sta
nowczej odpowiedzi. W każdym razie jednak nic przyszedł jeszcze czas 
na próby rozplątania zasadniczego tego tragicznego węzła. Jedynym ce
lem, jaki może sobie stawiać polityka stron obu w chwili obecnej, jest 
normalizacja stosunków codziennych, to zaś może być dokonane na pod
stawie ścisłego i lojalnego przestrzegania status quo" 8:;. Po takich rozwa
żaniach Kozicki wycofał si� ze swoich wcześniejszych twierdzeń o zdeter
minowaniu przez wojnę perspektyw stosunków polsko-niemie::kich, wy
powiadając pewne wątpliwości, czy konflikt taki jest rzeczywiście nieu
chronny. Lcjczylo si� to z fascynacją, jaką wó,vczas przeżywał sukcesami, 
polityką i dojrzulością polityczną narodowych sccjnlistów. Wojna bowiem, 
byłaby jego zdaniem nieunikniona, gdyby hitlerowcy „byli ludźmi aktu
alności, gdyby nie tak głęboko patrzyli na własne społeczeństwo i nic tak 
daleko w przyszłość. Hitler nic jest człowiekiem aktualności i chwilowej 
koniunktury, j0st reprezentantem Niemiec na rniarq historyczną",,;. Pod
trzymując wówczas zdanie o braku na horyzoncie zagrożenia wojennego, 
zwracał U\vagq na ciągle jeszcze nie rozwiązane kłopoty wewnc;trzne 
III Rzeszy, przede wszystkim na płaszczyźnie go�podarczej, jak tci osła
bienie pr�żno�ci biologicznej, co miało prowadzić do oceny, ,,że aspiracje 
Niemiec do zapanowania nad Europą środkowo-wschodnią i do hegemonii 
w Europie ni(:• są realne, że s,1 oparte na złudzeniu" 87

. 

es S. Ko z icki. Ilitier i Lwi enci orf! (\1:DX, 8 IV 1937). 
ei S. Ko „ icki, Niemcu i Po/skn . .Polityka u:schoclnia Niemiec (WDN, 20 I 

1938). 

as S. K o z icki, Niemcy i Pol�ka. Polityka zachoc/11ia Polski (WDN, 21 I I9:l8). 
88 S. Ko z icki, Niemcy i Polska. Modus vivendi (WDN, 25 I 1938).
a7 S. K o z icki, Lttdność Niemier (Myśl Narodowa, l 2 VI 1938). Por. także: 

Rzqd i armia w Niemczech (\VDN, 8 rr 1938). 
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Był to jednak okres przejściowych wahań. Wydarzenia rozwijały się 
szybko i nie dawały możliwości zachowania jakichkolwiek �łudzeń co 
do zbliżających się wypadków. Z niepokojem obserwował, jak łatwo Hit
ler przeprowadzał likwidację niezależności Austrii bez sprzeciwów żad
nych sił politycznych. Jego stare tezy o konieczności iunctim między 
Anschlussem a Prusami Wschodnimi, wówczas przypomniane, zabrzmiały 
w ówczesnej atmosferze politycznej jak ramoty historyczne, a nie rea
listyczne twierdzenie polityka 88

. Kozicki odrzucał .jednak możliwość wy
suwania przez Polskę jakichkolwiek propozycji zmian terytorialnych na 
pograniczu polsko-niemieckim, ograniczając się do postulatów w sprawie 
utrzymania status quo sn_ Dostrzegając, że Niemcy osiągnęły już w za
kresie budowania potęgi wiele, stwierdzał jesienią 1938 r., że „dziś są 
już wielką potęgą w Europie, potęgą, która nie będzie bezczynna, lecz 
będzie zmierzała do wypełnienia swych celów na terenie polityki między
narodowej i życia ludzkiego na ziemi" 90

• Dla Polski w zaognionej sytuacji 
została, zdaniem Kozickiego, przede wszystkim droga reformy wewnq
trznej, która, oparta na zasadach polityki narodowej, prowadziłaby do 
wzmocnienia sił wewnętrznych Rzeczypospolitej. Żywił przekonanie, że 
Polska ma dość jeszcze czasu na przeprowadzenie takich zmian, bo 
Niemcy z uwagi na swoje trudności wewnętrzne potrzebują jeszcze dłu
gotrwałego pokoju u1

. Ze szczególnymi obawami obserwował hitlerowskie 
plany opanowania Ukrainy, które po rozbiorze Czechosłowacji nabrały 
szczególnego znaczenia. U progu 1939 r. stwierdzał, że „Niemcy są na 
progu awantury, która - jeśli próg ten przestąpią, będzie nowym zała
maniem się, a może katastrofą, jakich już tyle widzieliśmy w tysiącletniej 
historii ludu niemiecki�go" 92

. Po wygraniu przez Hitlera karty czecho
słowackiej, Kozicki stwierdzał, że Niemcy będą traktowały kierunek 
wschodni jako główny kierunek ekspansji, nie negując jednak możliwości, 
że dla zabezpieczenia sobie tyłów, wcześniej będą się starały rozwiązać 
kłopoty na granicy zachodniej. 

Ale dopiero wypowiedzenie deklaracji o nieagresji, zdaniem Kozickie
go, przyniosło wyjaśnieR-ie sytuacji. Kozicki przyjął to z zadowoleniem: 
,,jest dobrze, bo sytuacja się wyjaśniła, Niemcy odsłoniły swój plan. Uwa
żają one Europę wschodnią za swój lebensraum i zmieniają zaprowadzony 
w tej części kontynentu porządek według swego rozeznania ... albo 
Niemcy muszą się wyrzec swych planów panowania nad Europą wschod-

88 S. Ko z icki, Niemcy i Austria (\\'DN, 20 II 1938): te n ż c. Wspomnienia 

historyczne. Austria i Prusy Wschodnie (WDN, 22 II 1938). 

89 S. Ko z icki, Mou;a kanclerza Hitiern (WDN, 24 II 1938). 

90 S. K o "I. icki, Wnioski ... (WDN, 21 IX 1938). 

91 s. Ko z icki, Na drogach ku nowej Europie (WDK, 11 X 1938 12 X 1938); 
te n że, Na drogach dziejowych ... (Myśl Narodowa, 1939. nr 1, s. 2). Por. także: 

Rok 1938 (WDN, 1 I 1939). 
t2 S. Ko z icki, Metody polityczne Niemiec na Wscliodzie (WDN, 19 III 1939). 
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nią, albo muszą się zmierzyć z Polską. Trzeciego wyjścia nie ma i w tym 
spoczywa tragizm sytuacji. Tu nie chodzi wcale o przyszłość Gdańska 

lub komunikacji między Rzeszą a Prusami Wschodnimi, tu chodzi o cały 
plan niemiecki zapanowania nad Europą wschodnią" 93

. Bezwzględną wo
lę walki Polaków, brak zgody na jakiekolwiek ustępstwa Kozicki wiązał 
nie z bieżącymi względami politycznymi, lecz uwarunkowaniami geopo
litycznymi, doświadczeniami historycznymi 94

• Konflikt wywołany przez 
ekspansję hitlerowską, jego zdaniem, niósł bardzo groźne zapowiedzi 
przyszłości dla samych Niemców. Głosił, że ważnym zagadnieniem współ
czesnym jest nie tylko doprowadzenie niemieckiej warstwy kierowniczej 
do przytomności, ,,lecz także uratowanie narodu niemieckiego dla kultury 

zachodnioeuropejskiej, a przez to uratowanie tej kultury od nowego 
>,najazdu barbarzy11ców«" 90

. 

Hitler, przy takich ocenach, przyniósł korzyści: pokazał opinii między
narodowej rzeczywisty charakter konfliktu polsko-niemieckieg� bez żad
nych osłonek. Kozicki twierdził, że dotychczasowe metody uzyskiwania 
sukcesów przez hitlerowców, oparte na szantażu w stosunku do Polski 
zawiodły, że hitlerowcy przekonali si�, iż jeżeli chcą uzyski\vać vste'1 °:twa, 
to muszą chwycić broń do ręki. Twierdził: ,,Traktujemy położenie poli
tyczne w Europie bardzo poważnie, nie wyobrażamy sobie wcale, że 
w razie wojny czeka nas łatwe zwycięstwo. Zdajemy sobie dokładnie 
sprawę z wielkich trudności, z wielkich wysiłków, z wielkiej ofiary, 
jakich obrona istnienia będzie wymagała od nas" 96

. Kozicki nie przywią
zywał większej wagi do wzrostu zagrożenia dla Polski, jakie płynęło 
z porozumienia niemiecko-radzieckiego, widząc w tym kolejny dowód 
bezceremonialnego traktowania przez hitlerowców w:szystkich porozumień 
jako bezwartościowych deklaracji i że obie strony pakt traktują w sposób 
doraźny 97

. Ale jeszcze przed wybuchem wojny przyznał się do pomyłki 
w ocenie Hitlera: ,,Zdawało się, że Adolf Hitler posiada rzymską cnotę 
uczciwości i dlatego maż.na było przypuszczać, że dokona wielkiej rzeczy 
w historii swego narodu. Okazało się, że była to pomyłka" 98

. Jednakże 
miała to być nie tylko jego pomyłka, ale i również zapowiedź totalnej 
klęski Niemiec hitlerowskich, które z nadchodzącego starcia, według jego 
ocen, musiały wyjść pokonane. Ostatniego dnia pokoju stwierdził przeto: 
„Tak jak dziś rzeczy stoją, należy stwierdzić, że Niemcy przegrały już 
grę polityczną, mając do wyboru - albo do tej przegranej się przyznać 
i wyciągnąć stąd wszystkie konsekwencje, albo też wywołać katastrofę 

os S. Ko z icki, Jasna sytuacja (Myśl Narodowa, 1939, nr 20. �. 289).
01 S. K o z icki. Krzyżetcy (WDN. 16 VII 1939). 
ts S. K o z icki, Niemcy i Europa (Z powodu książki II. Rau�chinga, ,,Rewolncja 

nihilizmu") (WDN, 23 VII 1939).
06 S. K o z ie k i. Pierwsze niepowodzenia Niemiec (WDN, 20 VIII 1939).
01 S. Ko z i ck i .. Hit!er i Sowiety (WDN, 24 VIII 1939).
98 S. Kol. i ck i, Komedia µomułek (WDN, 27 VIII 1939).
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wojenną i ponieść już oczywistą klęskę na placu boju. Wydaje mi się 

rzeczą całkiem oczywistą, że bez wzglGdu na to czy wojna będzie, czy 

też nie, Niemcy utracą to wszystko, co przez ubiegłych lat dwadzieścia 

zdobyły, a pozycja ich w Europie będzie na długo zredukowana" 99
. 

Stanisław Kozicki w swoich obserwacjach stosunków międzynarodo

wych kierował się założeniami ideowymi Narodowej Demokracji. Był 

szczególnie uczulony na problemy niemieckie. Uważał, że optymalny pro

gram ukształtowania stosunków z Niemcami został przedstawiony przez 

delegację polską na konferencji pokojowej w Paryżu. Niewłaściwe roz

wiązania spornych problemów, jakie tam postanowiono, kryły jego zda

niem istotną przyczynę konfliktów polsko-niemieckich. Jednakże ich źró

dło było giębsze i, według ocen Kozickiego, praktycznie niemożliwe do 

rozwiązania. Hitler dla polsko-niemieckich kontrowersji nic wnosił no

wych wartości, a jedynie przyspieszał pełne ich ujawnienie. D0strzega

j,1c zbliżającą się wojnq, Kozicki jednak nie oceniał pesymistycznie jej 

ostatecznych wyników. Twierdził, że przyniesie wielką klęskę narodowego 

socjalizmu, a z nim także i narodu niemieckiego. 

STANISŁAW KOZICKI ANGESICHTS DER PROBLEME DES POLNISCHEN 

WESTGEDANKENS IN DER PERIODE DER 2. REPUBLIK 

St.1ni:;l.:1w Ko,;icki, cin cle,- he,·vm-raGcndc•n n:itionaldemokrntischcn Publizi�tPn 
und Politiker in der Zwischcnkriegsperiocll', Ubte einen grossc11 Einfluf3 auf die 
Gcslaltung und Popularisicrung politischer Konzcptioncn clieses Lagers aus. Er 
vertrat die These von einer besonderen Bedeulung filr die Unabhiingigkeit Polens 
des I3csitzes innerhalb sejner Grenzen clcs gam:cn Laufes des \\"cic:hsel samt ihrer 
l\hindung bei dem Besitz ,·on Pommeni. Grnsspolen, Oberschlesien und Liquiclic
nmg der Herrschaft Bcrlins in Ostpreussen. Er sah jecloch keine Moglichkeit akth·er 
Aufiritte der Republik Polen mit eincm Prugrmrnn der Zuri.ickcrlaugung ethnisch 
und historisch polnischcr Gebietc, wclchc im Besitz Deutschlancls gebliebcn sind. 
Er war der Meinung, class Polcn keinc Zugcstandnisse den deulscbe11 Territorial
postulaten geg·eni.iber machen kann, die eine Wicdergewinnung clcr infolge des 
Versai!lcr Vertrags zugun.-ten Polens verlorencr Gebiete vorgeschcn lrntten. Eine 
\Vchrposition angenommen. fand er, dass Polen seinen Be�itzstancl clurch eine 
cntsprechende Inncnpulitik und richtigc intcrnationalen Bi.inclnissc ,·erteidigcn 
�ollte. Ein der \Vchrpostulate, seincs Erachtens, war die Beschiitzung der Polen 
inncrhalł) der Reichsgrcnzcn ,·or Denationalisicrung. Die Annahme des Wehrplans 
war nicht gleichdcutig mit cinem Verzicht ,IUf polnische Aspirationen hinsichtlich 
de1· historisch und ethnisch polnischcn Gebiete innerhalb des clcutschen Staates. 

Kozicki war der Ansicht, class die Logik des polnisch-clcutschcn Streites zu 
cinem durch Deulschland hervorgerufcncn Krieg fi.ihren musstc. Hitler schuf 

G9 S. Ko z icki, W Europie i w llzji (WDN, 31 V1II 1939)_ Kozicki w wiele lat 
później pisał: ,,Dmowski uważał. że wojna doprmvadzić musi do przegranej Nie
miec i do zupełnej ich katastrofy, sądził też, że Hitler zdaje sobie z tego sprawę 
i wojny tak prędko nie rozpocznie. Przeceniliśmy, jak się okarnje, rozum polityczny 
Hitlera" (Pół wieku polityki demokratyczno-naroclowej ... , t. II, s. 496). 
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nach seiner Beurteilung eine besondere Gefahr einer Waffenkonfrontat,ion, obwohl 
er auch der Mcinung war, dass die inneren Probleme der Nationalsozialisten es 
nicht so schnell zulassen werden, zu den Aktivitaten auf intcrnationalem Feld 
ubcrzugehen. Ein durch Hitlerfaschisten verursachtcr Krieg sollte. nach ihm mit 
einer totalen Niederlage Deutschlancls enden, die auch Grundlagen fi.ir den Umbau 
der Psychik der Deutschen und ihrer Anpassung an die Stabilisierung der Bedin
gungen des Frieclens schaffen wi.irde. 




