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PROBLEMATYKA ZACHODNIA W PUBLICYSTYCE 

JĘDRZEJA GIERTYCHA 

Trudności, wiążące się z tematem artykułu, są dwojakiego rodzaju. 

Po pierwsze, jednym ze źródeł trudności jest termin „problematyka za
chodnia", pozornie jednoznaczny i intuicyjnie zrozumiały, ale umożliwia
jący niemałe „luzy" interpretacyjne. W pracy przyjęto, iż termin ten 

obejmuje poglądy, sądy i opinie dotyczące następujących kwestii: a) gra
nicy polsko-niemieckiej, b) polskich kresów zachodnich, c) dostępu Polski 
do morza, w szczególności problem gdański, d) Polaków w Niemczech, 
e} zagrożenia ze strony państwa niemieckiego, f) historii stosunków pol
sko-niemieckich. Kwestie te zazębiają się zresztą wzajemnie i często
bywały poruszane łącznie. Po wtóre, trudności nastręcza i specyfika dyscy
pliny, jaką jest biografistyka historyczna. Jak słusznie wskazuje R. Wa
piński, sytuacja badacza zajmującego się właśnie tą dziedziną jest szcze
gólnie trudna, jako że musi on „ukazać swego bohatera i jako pewną
cząstkę całego procesu dziejowego, i jako zjawisko wyraźnie wyekspono
wane, poddane szczególnej weryfikacji. Umiejętność stopienia tego, co

było powszechne w danej epoce, z tym, co było przejawem jedynie in
dywidualnej postawy, ukazanie determinant społecznych i nieutracenie
z pola obserwacji cech właściwych jedynie postawie interesującego nas
bohatera, to tylko niektóre z licznych trudności, specyficznych dla tego
gatunku twórczości" 1

• 

Na tle dominujących w publicystyce i propagandzie endeckiej - rów
nież i w latach trzydziestych - haseł i ocen antyniemieckich�, twór
czość Jędrzeja Giertycha nie stanowiła wyjątku. Podobnie rzecz się mia
ła, jeśli chodzi o stosunek do narodowego socjalizmu. Giertycha, podobnie 
jak innych przedstawicieli młodego pokolenia przywódców obozu naro
dowego, wyraźnie fascynowały sukcesy hitlerowców, czemu towarzyszył 

: R. W ap iński, Roman Dmowski, Warsz,1wa 1979, s. 5-6. 

2 R. W ap i ń s k i, Endecja wobec hitleryzmu i III Rzeszy (Polska, Niemcy,
Europa. Studia z dziejów myśli politycznej i stosunków międzynarodowych, Poznań 
1977, s. 539-541). 
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jednak krytyczny stosunek do ideologii hitlerowskiej (głównie z uwagi 
na zawarte w niej treści antychrześcijańskie), dystans wobec zastosowa
nych w Niemczech metod „ujednolicania" społeczeństwa, a także prze
konanie o zagrożeniu, jakie dla Polski stanowi ruch hitlerowski. Środo
wisko to nie tylko odrzucało możliwość kompromisu z Niemcami w kwe
stii granic, ale i coraz częściej - zwłaszcza od początku lat trzydzie
stych - operowało postulatem ofensywnej polityki zachodniej, z czym 
łączyło się zainteresowanie losem polskiej mniejszości w Niemczech. 
W tej ostatniej kwestii mógł się Jędrzej Giertych wypowiadać ze znaczną 
znajomością przedmiotu z uwagi na doświadczenie zdobyte w pracy 
(1927-1931) w aparacie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
gdzie był referentem spraw wschodniopruskich, a następnie w służbie 
konsularnej w Olsztynie (styczeń 1931-maj 1932). 

Na to, co w ocenach Giertycha stanowiło jego - jeśli się tak można 
wyrazić - indywidualne piętno, złożyły się jednak przede wszystkim: 
miejsce, które zajmował w obozie narodowym, a także właściwe mu, 
rzutujące na jego publicystykę, cechy osobowości. Był w drugiej połowie 
lat trzydziestych jedną z centralnych postaci najbardziej ekstremistycznej 
w łonie Stronnictwa Narodowego grupy, skupionej wokół przewodni
<::zącego Zarządu Głównego SN w latach 1937-1939, Kazimierza Kowal
skiego 3

• Wpływ owej grupy okazał się szczególnie silny zwłasz�za w sfe
rze ideowo-politycznej, w znacznej mierze właśnie za sprawą publi
cy3tyki Giertycha. Część historiografii upatruje też w nim głównego 
ideologa obozu narodowego owego okresu 4• Tak jednoznaczna kwalifika
cja budzi jednak wątpliwości. Niewątpliwie był .Jędrzej Giertych utalen
towanym publicystą i pisarzem politycznym, zarazem jednak cechy jego 
publicystyki - w której, przy dużej łatwości pisania, obfitości pomysłów 
i żywości inteligencji, dawał się aż nazbyt wyraźnie zauważyć niedosta
tek krytycznej refleksji - prowokowały wręcz uszczypliwe uwagi, i to 
nie tylko wśród przeciwników ideowych i politycznych. Ci ostatni zaś 
mieli ułatwione zadanie, wytykając ,,żydocentryzm" i spiskową wizję 
historii 5

, bądź sięgając do złośliwych plotek, również i z życia prywatne
go 6, najprawdopodobniej od początku do końca. zmyślonych, ale uderza
jących w człowieka, który widać nadawał się do ośmieszenia w podobny 
sposób. 

3 R. W ap iński, Narodowa Demokracja w walce o władzę i „rząd dusz"

w Latach 1926-1939 (Dzieje burżuazji w Polsce, Studia i materiały, t. 2, Wrocław 

1980, s. 220). 

J J. J. Ter c j, Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Nnrodowej Demokracji, 

Warsz.awa 1971, s. 156. 

5 Jak uczynił to Wojciech Wasiutyński w swojej recenzji książki Giertycha 

Tragizm losów Polski: W. W as i uty ń ski, Tragizm i komizm książki Giertycha 

(Ruch Młodych, nr (7-8) 10-11, 1936, s. 10-12). 
a K. Hrab y k, Po drugiej stronie barykady. Spowiedź z klęski, cz. 4, s. 775, 

Biblioteka Ossolineum, rkps sygn. 15352. 
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Jako pisarz polityczny był Giertych epigonem Romana Dmowskiego. 
Był nim w podwójnym sensie: i poprzez manifestowanie wierności wobec 
tego, co uważał za dziedzictwo mistrza, z czym - jak to zwykle u epi
gonów bywa - łączyło się nadawanie rangi nieomalże dogmatu (a w ka
żdym razie „odwiecznych", ,,historycznych" wskazań) temu, co u Dmow
skiego stanowiło jedynie uzasadnienie prowadzonej w danym czasie po
lityki; i poprzez związanie się z późnym, wyraźnie już schyłkowym 
okresem twórczości Dmowskiego. Dającą się wówczas w publicystyce 
Dmowskiego zauważyć skłonność do wybiegania myślą w zbyt daleką 
przyszłość, połączoną z przekonaniem o odkryciu uniwersalnych praw, 
rządzących sferą polityczną, trudno uznać za najwyższy wyraz jego 
twórczości, bezsprzecznie natomiast najłatwiej przerastała ona w „dok
trynerstwo i manierę" 7

• Ocenę taką można w całości odnieść do twór
czości Giertycha: przede wszystkim powojennej, z przedwojen�ej zaś -
przede wszystkim do koncepcji historiozoficznych, zawartych w głośnej 
książce Tragizm losów Polski. W mniejszym natomiast stopniu wspom
niane negatywne cechy jego publicystyki obciążały twórczość bieżącą, 
w szczególności reportaże, w których Giertych okazywał się niejedno
krotnie bystrym i wnikliwym obserwatorem. Warto zresztą zaznaczyć, iż 
w dziedzinie oceny stosunków międzynarodowych, zwłaszcza polsko-nie
mieckich, nawet w ekstremistycznych kręgach środowiska politycznego, 
do którego należał Giertych, szowinistyczna egzaltacja nie eliminowała 
całkowicie realizmu w ocenie sił własnych, powagi położenia i kierunków 
zagrożeń 8• Odnosi się to naturalnie również i do tego wątku w publicys
tyce Giertycha, który poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce 
zachodniej - co nic zmienia faktu, że i tu mamy niejednokrotnie do czy
nienia z przedziwnym pomieszaniem materii: obok trafnych sądów i spo
strzeżeń funkcjonowały opinie zdumiewająco niekiedy naiwne. 

Kariera polityczna Giertycha przebiegała o tyle nietypowo, że mógł po 
wojnie w polemicznym zapale zaliczyć siebie do „starych" endeków. 
Inaczej bowiem niż jego rówieśnicy z kręgu „Młodych", nie pełnił w la
tach dwudziestych funkcji przywódczych w „Młodzieży Wszechpolskiej". 
Niezależnie jednak od tego, czy (lub w jakim stopniu) fakt ten mógł 
wpływać na ewentualne różnice w postawie politycznej, w jednej wszakże 
dziedzinie o różnicach takich trudno byłoby w ogóle mówić. Efektem 
silnie w obozie narodowym odczuwanego zagrożenia ze strony Niemiec 
były już w latach dwudziestych coraz liczniejsze glosy, postulujące, 
w formie początkowo zawoalowanej, podjęcie przez Polskę ofensywnej po
lityki zachodniej, ze szczególną siłą podnoszone właśnie pr.zez Młodzież 

1 Z. St a h 1, System Dmowskiego wczoraj i clziś, Londyn 1953, s. 60-61, 81-82. 

s R. W ap iński, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami 

muśli nacjona!istyc:znej, Wrocław 1980, s. 319-320. 
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Wszechpolską ° , a będące odzwierciedleniem panującej w danym środo
wisku opinii, którą - jak można przypuszczać - Jędrzej Giertych w peł
ni podzielał. Korespondowałyby z tym, podjęte już w początkach lat 
dwudziestych, jego poczynania, kiedy· - stojąc na czele Wydziału Zagra
nicznego Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie - kierował pró
bami zorganizowania polskiego harcerstwa na Warmii, Mazurach i Powi
ślu w_ Źródła inspiracji tych poczynań trudno byłoby wskazać w sposób 
jednoznaczny: z pewnością tkwiły one w doktrynie endeckiej, trudno by
łoby też pominąć wpływ atmosfery pierwszych lat powojennych, w której 
łatwo zrozumiała euforia godziła się jakoś z zastarzałymi urazami, kom
pleksami, poczuciem zagrożenia. 

Doznane niepowodzenie nie zniechęciło Giertycha, jakkolwiek nie po
zostało zapewne bez wpływu na uświadomienie sobie trudn()ści stoją
cych przed ruchem polskim w Niemczech. Liczba ludzi, świadomie przy
znających się do polskości, była o wiele niższa, niżby wskazywał na to 
zasięg wpływów języka polskiego, wpływów kurczących się zresztą wobec 
atrakcyjnych wzorców cywilizacyjnych, oferowanych przez miejską kul
turę niemiecką, dodatkowe zaś powikłania niosło z sobą zróżnicowanie 
wyznaniowe ludności polskiej. Giertych dobrze znał specyfikę wschodnio
pruską; dokładał też starań, by poznać ją lepiej, niż byłoby to możliwe 
z perspektywy urzędu konsularnego - poprzez szukanie bezpośredniego 
kontaktu z ludnością podczas np. wycieczek kajakowych, których był 
zapalonym miłośnikiem. Plonem doznanych wrażeń była seria relacji, ra
portów, a także publikowanych w prasie felietonów 11, interesujących już 
nie tylko jako wyraz indywidualnych poglądów autora, ale jako próba 
kształtowania opinii społecznej. 

,,Niewiele się w Polsce - pisał Giertych w początkach lat trzydzie
stych - o tych sprawach wie, a to co stę wie, wie się opacznie. Stosunki 
w Mandżurii albo w Argentynie znamy akurat tak samo, jak stosunki 
panujące na ziemi, leżącej tak blisko pod naszym bokiem, że można by 
z niej, przy pomocy nowoczesnych armat, strzelać chociażby w Plac Sa
ski" 12

. Była to opinia trafna, a szkodliwość podobnej sytuacji wystąpi 
szczególnie wyraźnie, jeżeli ją zestawić z powszechną w Niemczech nie
chęcią dla „wersalskich" granic i „wersalskiego" ładu. W dobie demo
kratyzacji polityki nastroje opinii publicznej stanowiły bez wątpienia 
czynnik ważny. Zarazem jednak niewiedza owa miała swój wymiar kon
kretny, namacalny. W „bastionie" niemieckim, ulokowanym za plecami 

u Tamże, s. 248-249. 
10 W. Wrzesiński, Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w Latach

1920-1939, Wyd. II, Olsztyn 1973, s. 101. 
11 Ukazywały się one w latach 1932-1933 w „Kurierze Warszawskim", a na

stępnie otrzymały formę książkową: J. Giertych, Za pó!nocnym kordonem (Pru
sy Wschodnie), Warszawa [1934], ss. 240 + mapka.

12 Gier ty c h, Za północnym kordonem ... , s. 11. Opinię Giertycha potwierdzają

historycy (Wrzesiński, op. cit., s. 206).
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Polski, ciążącym nad Pomorzem i zagrażającym Warszawie, żyła ludność 
polska, co potencjalnie mogło ważyć na szali stosunków. Niewiedza, obo
jętność kraju oznaczać mogla pozbawienie się ważnego instrumentu dzia

łania. ,,Polacy w Niemczech - dowodził Giertych - to nie jest zamknięty 
w sobie organizm społeczny ... Polacy w Niemczech są cząstką narodu 

polskiego, cięciem zbyt jeszcze świeżym od głównego jego pnia odciętą, 
by mogła ona każdym swoim nerwem nie czuć się z tym, co się dzieje 
za kordonem, nierozerwalnie związaną". Rodacy za kordonem „nie czuli 
się forpocztą idącej zwycięsko naprzód ofensywy, lecz raczej ostatnimi, 
nie ściągniętymi jeszcze placówkami po dokonanym odwrocie. I dzięki 
temu, miast zajmować postawę zdobywczą - przejmowali się duchem 
odwrotu i ulegali nastrojom defetystycznym" 13

. 

Po stronie polskiej zabrakło planu działania. Ten zaś zdaniem Gierty
cha mógł być tylko jeden: przygotowywanie politycznego pochłonięcia 
Prus Wschodnich. Podobnie jak Niemcy na wschód, również i Polacy 
posiadać mieli właściwy sobie kierunek narodowego naporu: ku morzu, 
na północ. Zadaniem obliczonej na dalszą metę polityki - niezależnej od 
posunięć związanych z polityką bieżącą, deklarującą obronę status quo 
oraz zasadę nienaruszalności traktatów - winno być podejmowanie 
wysiłków, ,,które by przyszły pochód po tej drodze ułatwiały" 1�. Dzi
siaj - dowodził Giertych - sprawa wschodniopruska jest „sprawą we
wnętrzną państwa niemieckiego" - czego nikt w Polsce nie kwestionuje. 
Ale w przyszłości może się to zmienić: za sprawą prawdopodobnych 
awanturniczych posunięć polityki niemieckiej, która może sprowokować 
wojnę z Polską, a nawet niejako automatycznie, poprzez geograficzne 
i gospodarcze ciążenie tych ziem do Polski. Łudził się Giertych, że byłoby 
realne przeforsowanie przez politykę polską iunctim między sprawą Prus 
Wschodnich i przyszłości Austrii: warunkiem zgody Polski na Anschluss 
miało być odstąpienie przez Niemcy Prus Wschodnich. Postawienie przez 
politykę polską zasady iunctim prowadzić miało w pojęciu Giertycha do 

umiędzynarodowienia sprawy wschodniopruskiej. Za trafne uznać można 
przewidywanie, iż ewentualny konflikt zbrojny zburzyłby całkowicie ist
niejący w tej części Europy układ polityczny 15

. 

Błędy, popełniane przez politykę polską, miały swoje źródła w odle
głej przeszłości. Analizę polityczną poparł Giertych rozważaniami natury 
historiozoficznej, gdzie, niewątpliwie pod wpływem Zygmunta Woj
ciechowskiego, dowodził: ,,Dziwna rzecz, jak mało dbaliśmy w naszej 
historii, zwłaszcza ostatnich wieków, o zabezpieczenie sobie stanu posia
dania tak ważnych kluczy strategicznych i gospodarczych naszego tery
torium, jakimi są ujścia naszych rzek! Od wieków już nie posiadamy ujścia 

11 G i e r t y c h, Za północnym kordonem ... , s. 220-222. 
14 Tamże, s. 193-194. 
1s Tamże, s. 183. 
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Odry do morza ani UJscia Warty do Odry, ani ujścia Noteci do Warty. 

Od wieków pozwalaliśmy na usadowienie się pruskiej Kłajpedy u ujścia 

Niemna. Gdyśmy byli panami Inflant wschodnich i ziemi płockiej i wi
tebskiej, Inflanty zachodnie i Ryga były nie w naszym ręku. Gdy
śmy posiadali cały niemal bieg Dniepru, Bohu i Dniestru, ujścia ich do 
morza trzymane były mocno w graści przez Tatarów i Turcję. Dzisiaj 
nie posiadamy nawet ujścia Wilii do Niemna, ani Prypeci do Dniepru. 

Ba, nawet ujście Wisły trzymamy ręką tak niepewną, że trudno mówić 

o tym, byśmy istotnie nad nim panowali" 10• W świetle tego przydłu

giego może cytatu zrozumiały wydaje się przyjęty powszechnie w obozie
narodowym, a wyrażany z całą mocą również przez Giertycha, pogląd
o konieczności zabezpieczenia i umocnienia polskiego dostępu do morza.
Pociągał on za sobą przekonanie o niedopuszczalności jakichkolwiek
ustępstw w sprawie gdańskiej (o czym jeszcze będzie mowa), determino
wał nierealne wobec gospodarczej słabości państwa marzenia o stworze

niu floty wojennej tak silnej, aby - pod względem militarnym - roz
ciągnąć pomorski „korytarz" aż do wybrzeży Szwecji 17, określając za
razem stanowisko wobec wschodniopruskiej enklawy.

Ludność polska na Warmii i Mazurach liczyła się w tych koncepcjach 
jako potencjalnie ważący czynnik na szachownicy wielkiej polityki. Za
razem jednak stanowiła czynnik w pełni autonomiczny: nie jako instru
ment działania, ale cel sam w sobie, coś. z czego żadną miarą nie można 
zrezygnować. Dla Giertycha była ona częścią integralnego tworu - or
ganizmu narodowego - oderwaną od niego wprawdzie w przeszłości, 
dziś oddzieloną kordonem, ale przecież nieobcą. Ta optyka w oczywisty 
sposób łączyła się z ideologią nacjonalistyczną 18

, dodając do interesują
cych skądinąd często spostrzeżeń autora nutkę wyraźnej egzaltacji. Jest 
ona np. wyraźnie widoczna w sposobie, w jaki Giertych pisał o staro
polskich archaizmach mowy mazurskiej 19. Z perspektywy czasu bardziej 
dla nas zrozumiała - i bliska - wyda się zapewne inna nuta: nostalgii 
i żalu, związana z przeczuciem oglądania świata, który ginie, odchodzi 
w przeszłość, nuta tym bliższa, że doświadczenie historii odarło nas ze 
złudzeń, które żywił Giertych. Konkludując bankructwo orientacji „ma
zurskiej" wśród mieszkańców Prus Wschodnich, wykazywał Giertych, 

18 J. Giertych, Kajakiem po Niemczech. Listy z podróży, Pelplin [1936], s. 13.
1 1 Giertych, Za północnym kordonem ... , s. 88-89.
is Posiadała też w tradycji endeckiej wyraźne punkty odniesienia: dość powołać

się na credo Dmowskiego z MyśLi nowoczesnego Polaka (cyt. za wyd. II, Lwów 1904, 

s. 3), który deklarowane poczucie łączności z narodem rozciągał również i na tę

jego część, która „bądź gnuśnieje w bezczynności, bądź w ciemnocie swej nie ma 

nawet poczucia narodowego istnienia ... "
19 Giertych, Za północnym kordonem ... , s. 33-34; W. Wrzesiński, Re

lacJa Jędrzeja Giertycha z podróży po Jeziorach Mazurskich w 1931 r., Olsztyn 

[1971] (nadbitka z ,.Komunikatów Mazursko-Warmińskich", s. 668). 
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że stanęli oni przed alternatywą, narzucającą konieczność wyboru mię
dzy dwoma wykluczającymi się opcjami: niemiecką i polską. Przyznając, 
że na razie większe szanse ma pierwsza ewentualność 20, liczył na ko
rzystny dla polskości przełom w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Prze
łom, który odwróciłby fatalny bieg zdarzeń i powstrzymał posuwanie się 
niemczyzny na zachód. 

,,Gdy - pisał w 1933 r. - Polak zajrzy do Wrocławia, Lignicy, Gło
gowa, Oleśnicy, Brzegu, ogarnia go rozdzierająco bolesna świadomość, 
że patrzy na cmentarzysko części swej ojczyzny i że ma przed sobą coś, 
co zginęło bezpowrotnie ... Bo nawet odzyskanie polityczne tamtej zie
mi ... nie odrodziłoby tego, co tam już umarło. I co najwyżej z innego, 
z innych stron przyniesionego siewu nowe życie polskie by tam na po
pieliskach wytworzyło" 21. W Prusach Wschodnich natomiast sytuacja
była - jak sądził - inna: polskość doznała wprawdzie ciężkich ciosów, 
ale nie została zniszczona i mogła się jeszcze w sprzyjających warunkach 
odrodzić. Łudził się, iż „czas płynie tu ogromnie powoli i z zadawaniem 
nowych strat i ciosów się nie śpieszy" 22. W rzeczywistości jednak działo 
się wręcz przeciwnie, a znakiem coraz szybciej biegnącego czasu były -
odnotowane przez Giertycha - postępy germanizacji językowej wśród 
najmłodszego pokolenia ludności mazurskiej. 

Źródła owych złudzeń Giertycha - pozornie mało zrozumiałych przy 
tak dobrej znajomości zagadnienia - tkwiły w sferze doktrynalnej. 
W ocenach Giertycha daje się wyraźnie zauważyć wpływ rozpowszech
nionego w owym czasie w obozie narodowym poglądu, głoszącego, iż 
w świecie współczesnym dokonuje się „przewrót", zapowiadający upadek 
państw przemysłowych, w szczególności zaś Niemiec, dotkniętych ruiną 
gospodarczą i demograficznym regresem - co w sumie składać się miało 
na korzystną dla Polski koniunkturę polityczną. Autorytet Dmowskiego, 
który był autorem tej prognozy, jej sugestywność i prostota 23

, wreszcie 
wielki kryzys gospodarczy, pozornie potwierdzający zawarte w niej opi
nie, złożyły się na popularność teorii „przewrotu" zwłaszcza w młodym 
pokoleniu przywódców endeckich. Teoria ta posiadała szereg aspektów, 
najważniejsze wszakże wydają się dwa z nich: demograficzny oraz prze
konanie o szkodliwym wpływie procesów urbanizacyjnych na życie spo
łeczne. Obydwa silnie zaznaczały się we wszelkich, powstających w tym 
środowisku politycznym refleksjach na temat stosunków polsko-niemiec-

20 W r z c s i 11 ski, Relacja Jędrzeja Giertycha ... , s. 676.
21 Gier ty c h, Za północnym kordonem ... , s. 228. W innej pracy nazwał Odrę 

,,rzeką umarłych wspomnie11" (Kajakiem po Niemc.,ech ... , s. 28). 
n Giertych, Za pól.nocnym kordonem ... , s. 229. 
2a Dmowski, $wiat powojenny i Polska, Warsza·wa 1931, s. 291-296, :301, 

310-312. Patrz też: S. Gr ab s k i, Pamiętniki, Biblioteka Narodowa, rkps, akc.
8468, s. 686.

7 - Sobótka 1 B'i 

----
----
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kich, wywierając swoje piętno również i na publicystyce Giertycha. I tak 
od początku lat trzydziestych coraz częstsze w propagandzie obozu na
rodowego były wypowiedzi wskazujące na osłabienie prężności demogra
ficznej Niemiec, starzenie się narodu, zapowiadające upadek jego pręż
ności i siły 24, a w konsekwencji nieuchronny kres ich ambicji imperiali
stycznych. Giertych w pełni opinie te podzielał, prorokując „zalew" 
wschodnich prowincji Niemiec, w szczególności zaś Prus Wschodnich 
przez „falę ludnościową z pobliskiej, a przeludnionej Polski", możliwy 
dzięki „przewadze biologicznej" żywiołu polskiego, wyrażającej się 
w wyższej stopie urodzin 25; w dalszej perspektywie nie do uniknięcia, 
a na razie powstrzymywany przez istniejącą linię graniczną. Przewagę 

ludności polskiej wzmacniać miał jeszcze jeden czynnik: ludność polska, 
nie wyłączając i Polaków w Niemczech, w stopniu o wiele mniejszym 
niż niemiecka poddawała się „niezdrowemu" dążeniu do życia w mieście, 
rujnującego tradycyjne, związane z konserwatywnym duchem pracy na 
roli, zalety moralne. Wszystko to razem prowadziło autora do optymi
stycznego wniosku, iż „natura stosunków sprzyja tutaj raczej nam" �i;_ 

Przy takiej optyce ponoszone przez polskość straty były trudne do 
wytłumaczenia. Próbując je wyjaśnić, wskazywał Giertych na ucisk 
niemiecki, a przede wszystkim na błędy polskiej polityki państwowej. 
Ubolewał, iż strona polska zaprzepaściła koniunkturę pierwszych lat po
wojennych, kiedy „Niemcy leżały powalone, pokonane i upokorzone", 
gdy można było pokusić się o odzyskanie dla polskości „żywiołów, pol
skich z krwi, lecz politycznie grawitujących ku niemczyźnie" 27• Dziś -
konstatował - wraz z rozrostem ruchu hitlerowskiego, dającego nowy 
impet niemczyźnie, koniunktura ta odeszła w przeszłość. 

Nuta realizmu, popartego znajomością rzeczy, brzmi natomiast w za
leceniach Giertycha pod adresem polskiej akcji wśród Polaków w Niem
czech. Z jednej strony podnosił on konieczność rozmachu prac, objęcia 
nimi wszystkich dziedzin życia ludności polskiej. Z drugiej natomiast -
unikania tromtadracji, oględności haseł, tak, aby nie kompromitować 
miejscowych działaczy w oczach władz niemieckich; dostosowania haseł 
do poziomu odbiorców, wzięcia pod uwagę zarówno specyfiki ludności 
chłopskiej, jak i stanu jej świadomości narodowej. Stąd zakładał posłu
giwanie się w akcji polskiej również i językiem niemieckim. Duży nacisk 
kładł na odbiurokratyzowanie poczynań, preferowanie inicjatyw lokal-

24 Dm o ws k ,i, $wiat powojenny ... , s. 280-281; t en ż e, Przewrót (Pisma, t. a. 

Częstochowa 1938, s. 138); B. W as i uty ń ski, Ruch ludności w Niemczech 

(Myśl Narodowa, nr 49 z 30) XI 1930, s. 751-753); S. Ko z icki, Ludność Niemiec 

(Myśl Narodowa, nr 26 z 12 VI 1938, s. 403). 
ts Giertych, Za północnym kordonem ... , s. 149-151. 
u Tamże, s. 228. 
21 Tamże, s. 192-193. 
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nych 28 oraz podejmowanych przez instytucje społeczne w kraju, a nie
zależnych od działalności władz państwowych. Wskazywał na pożytek 
działań pozornie odległych od sfery politycznej, propagując skierowanie 
na obszar Warmii i Mazur możliwie licznych turystów z PoJski. W jakimś 
stopniu owocem tej jego inicjatywy była głośna książka Melchiora Wań
kowicza Na tropach. Smętka. W miarę jednak upływu czasu, oddalającego 
Giertycha od problematyki wschodniopruskiej, zatracał on umiejętność 
trzeźwej oceny sytuacji. Tylko to - w połączeniu z presją wywieraną 
przez napiętą sytuację międzynarodową, sprzyjającą twórczości „ku po
krzepieniu serc" - skłonić mogło Giertycha do podpisania się pod wy
rażonym wcześniej przez Karola Stojanowskiego poglądem, głoszącym, 
iż wobec polskiego pochodzenia znacznej części ludności zamieszkującej 
wschodnie prowincje Niemiec, jej repolonizacja nie stanowiłaby pro
blemu 29

. 

Dostrzegał Giertych niebezpieczeństwo, jakie dla polskiej ludności 
w Niemczech niosły z sobą sukcesy hitleryzmu, jakkolwiek nie od razu 
uświadomił sobie ogrom zagrożenia. Podobnie jak Dmowski, a inaczej niż 
na przykład Jerzy Drobnik 30, nie doceniał Giertych rozmiarów kontroli, 
jaką kierownicy partii nowego typu, opierających się na żelaznej dyscy
plinie, mogli sprawować nad aktywem członkowskim. Stąd przez pewien 
czas łudził się, że objęcie przez ruch hitlerowski swą działalnością rów
nież i środowisk etnicznie polskich, aktywizując ludno'ść politycznie do
tąd bierną i tradycyjnie lojalną wobec pruskiego państwa, w konsekwen
cji doprowadzi do jej przeciwstawienia się Niemcom, tak jak w swoim 
czasie działalność niemieckiego Centrum zapoczątkowała polski ruch na
rodowy na Górnym Śląsku 31. Nie bardzo wiedział, jakie zmiany w poło
żeniu mniejszości polskiej .. zapowiada doktryna rasowa NSDAP, bardziej 
jednak od polityki „eksterminacji" obawiał się „dużo niebezpieczniejszej 
dla nas polityki asymilacyjnej". Jak widać, w pojęciu Giertycha termin 
„eksterminacja" daleki był od tej złowrogiej treści, jaką podkładamy 
pod niego dzisiaj. Zdawał sobie jednocześnie sprawę z pogorszenia się 
sytuacji ludności polskiej w Niemczech po dojściu Hitlera do władzy, 
czego nie zmieniło podpisanie polsko-niemieckiej deklaracji o niestoso
wani u przem'Jcy. 

ts Chara)cterystyczna w tym kontekście wydaje siG jego krytyka działalności 
podejmow�:r,ej przez Związek Polaków w Niemczech: G i c r ty c h, Za północnym

kordonem ... , s. 214, 220, 163-166. Wysunięte zarzuty były w znacznej mierze ui.a
sadnione: Wrzesiński, Ruch polski ... , s. 204). 

2P J. G i er ty c h, Regiony polskie w Niemczech (Polityka Narodowa, nr 4-6, 

1939, s. 235). Patrz też: K. St o janowski, Chłop a państwo narodowe, Poznań 
1937, s. 46-47. 

ag J. Drobnik, Na czym polega „kryzys" partii Hitlera (Kurier Poznański,
nr 3'/9 z 20 VIII 1933, s. 2); te n że, Walka ruchoma (Kurier Poznański, nr 383 

z 2:'/ VIII 1933, s. 2). 

a, G i er ty c h, Za północnym kordonem ... , s. 39-40. 

_________.. ____ .. _ 
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Utrzymywaniu się złudzeń co do istoty i celów ruchu nazistowskiego 
sprzyjał fakt, że odsunął on od władzy dawną pruską klasę rządzącą. 
W polskiej publicystyce politycznej lat trzydziestych wcale częste były 
głosy, wskazujące, że Hitler nie jest Prusakiem i nie podziela tradycyjnej 
pruskiej niechęci do Polaków i ich państwa. Podobnych akcentów można 
dopatrzyć si� również w publicystyce Giertycha i obozu, do którego na
leżał, chociaż na tle opinii wyrażanych przez niektórych publicystó\l.: 
obozu rządzącego :12 były one raczej ostrożne i wyważone. To, że Prusy 
się kończą - dowodził Giertych w 1936 r. - nie oznacza, by kończyła 
się jednocześnie i walka z niemczyzną, gdyż na tle tysiącletnich zmagań 
z Niemcami walka z państwem pntskim stanowiła zaledwie epizod :r:i_

Ale ta nieufność wobec Niemiec oszczędzała jakby reżim Hitlera, w czym 
wielu historyków upatruje przejawy poczucia więzi ideowej. Jest to jed
nak sprawa dość złożona, chociaż nie ulega wątpliwości, że posługiwanie 
się przez hitlerowców frazeologią nacjonalistyczną, ,v połączeniu z roz
machem ich działalności oraz odnoszonymi sukcesami - wycisnęło swoje 
piętno na ocenach wypowiadanych w obozie narodowym. Zarazem jednak 
rozpowszechnione było przekonanie, że hitleryzm jest „mniejszym złem'· 
w tym sensie, że poprzez swój antykomunizm i brutalny antysemityzm 
izoluje Niemcy politycznie 31

. Przekonanie to w interpretacji J. Giertycha 
obrosło własną koncepcją historiozoficzną. Głosiła ona, iż „na zgubę Pol
ski sprzysi<=mly siP. trzy ... ściśle ze sob,1 współpracujące potencje: pa11-
stwo pruskie ... obóz tajnych związków ... i naród żydowski" 3;_ Uderza
jąc \V żydów, lewicę intelektualną i konserwatywny nacjonalizm prusko
-niemiecki, niszczył Hitler w przekonaniu Giertycha trójjedyny sojusz 
wrogów Polski, przekreślając dorobek polityki pruskiej. 

Należy jednak odnotować istnienie w obozie narodowym również 
i innych głosów, w mniejszym lub większym stopniu sugerujących, iż 
hitleryzm może być dalszym ciągiem prusactwa. Skłaniali się ku takiej 
opinii nic tylko politycy należący do liberalnego skrzydła obozu naro
dowego, ale i Dmowski; jej ślady dadzą się bez trudu dostrzec w publi
cystyce Karola Stojanowskiego, polemizującego z niemieckimi teoriami 
rasowymi 31;_ Co więcej, również w publicystyce Giertycha znaleźć można 
wątki, które właściwie powinny go uchronić przed ryczałtowym „roz
grzeszaniem" nazizmu z pruskiego piętna. 

32 Przyklnclem ich może być chociażby broszura K. S m o gorze wski c· go, 
Czy d:iejou:y :wrot w stosunkach polsko-nicmieckicll', Pozna1i. 193�. ss, 35. 

S3 Giertych. Kajakiem po Niemczech ... , s. 19-20. 
3-1 R. Dmowski, Pisma, t. 10, Częstochowa 1939, s. -1; Giertych, Kajakiem

po Niemczech ... , s. 88-89. Patrz też: W ap i 11 ski. Enrlccja wobec hitlcry:::nw .. , 
S. 534-535.

ss J. G i c r tych, Tragizm losów Polski, Pelplin 1936, s. 91.
36 Dmowski, Przewrót (Pisma, t. 8, 8. 242-243); K. St oj a n owski, Prze

ciwmasoneria czy masoneria (Myśl Narodowa, nr 22 z 27 V 1934, s. 321-322). 
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Konfliktowi polsko-pruskiemu nadawał bowiem Giertych charakter 
ideologiczny. Był to jego zdaniem nie zwykły spór polityczny, lecz star
cie dwóch jakościowo różnych i obcych sobie cywilizacji. Giertych - da
leki skądinąd od poglądów liberalnych - uważał, że w starciu tym Pol
ska reprezentuje świat ludzi wolnych - świat cywilizacji zachodniej. Ina
czej Prusy. ,,Najbardziej uderzającą cechą życia pruskiego - pisał \V cy
towanym już cyklu reportaży z Prus Wschodnich - jest ... zanik jed
nostki i brak wszelkich śladów jej samodzielności. )>Drill« - tresura -
to podstawowa więż tutejszego społeczeństwa. Szkoła, ustrój państwowy, 
prasa, organizacje społeczne ... - to wszystko są czynniki tresury, ura
bia.1ącej jednostkę na jednolitą modłę. Typowy Prusak nie umie myśleć 
inaczej, niż w ramach obowi2izującego szablonu, i nie podejrzewa nawet, 
że mogą istnieć drogi niezależnej myśli, poza szablon ten wybiegające" :i,. 
Giertych uważał za specyficznie pruskie zjawiska, które w rzeczywistości 

nieuchronnie towarzyszą wszelkim systemom biurokratyczno-policyjnym, 
w spotęgowanej zaś postaci - współczesnym systemom totalitarnym. 
Zdumiewające, że w zasadzie nie odniósł ich do hitl�rowskich Niemiec 1\ 

Jako bystry obsc•rwator rejestrował oczywiście „bizantyjski" kult wodza, 
manipubcje propagandy oficjalnej, przejawy strachu obywateli, którzy 
bali się rozmawiać -- nawet z cudzoziemcem 19

. Ale jakoś nie potrafił 
poh1czyć tych zjawisk w jedną całość; uw::iżając za przesadne doniesienia 
odważniejszych rozmówców, skarżących sir; na terror, wszechobecne do
nosicielstwo oraz niekompetencję władz obsadzonych przez partyjnych 
lrnrierowiczów; nie odczuwając na sobie policyjnej „opieki" (z czego wy
snuł wniosek, że Niemcy nic są państwem policyjnym}, wreszcie biorąc 
za przejaw spontanicznego, ,,południowego" (różnego od „pruskiej" oschło
ści!) entuzjazmu tłumów to, co w wielkiej micrze było efektem zręcznej 
reżyserii i umiejętnie dozowanego nacisku. 

Źródła owych niekonsekwencji i złudzc11 Giertycha były wielorakie, 
przy czym decydujący moim zdaniem wpływ wywarły właściwe mu ce
chy umysłowości, w połączeniu z brakiem „otrzaskania" w totalitarnych 
realiach. Jako publicysta potrafit rejestrować dokonujące się zjawiska, 

37 Giertych. Zn północnym kordonem ... , �- 82. \V innym miejscu i,. 79)
pi,al; .. Polak. zwicdzajqcy Prusy Książęce, ma niekiedy wrażenie podobne do 
tego. które odnosi, stojąc u stóp moskiewskiego Kremla: że oto ma przed rnoą 
cnś niew,1tpliwie oryginalnego. coś nic pozbawionego nawet pewnych cech sw<J
istej wiclkości.-coś co jest jednak bardzo dalekie od źródeł naszej cywilizacji, 
\Viclokrotnie od nich niższe i w swej prymitywnej oryginalności barbarzyfokic·'. 

38 Chociaż zawaczyć należy. że glosy, wskaz1.1j,Jce na wyłamanie się Niemiec 
hitlerowskich z kre;gu europejskiej kul tury zachodniej, pojawiały sie; już wówczas 
w publicystyce endeckiej: K. St oj a n owski, Historia świntowa na pod,tav.:ie 

rasozcej (Myśl Narodowa, nr 11 z 15 III 1936. s. 164); K. S. Fryc z. Na Widowni 

(J'viy�l Narodowa, nr 53 z 19 XII 1937, s. 805-806). \I\/ 1939 r. przyznał to i Giertych 

w recenzji książki Rauschninga: G., Rewolucja niliitizm-u (Politykc1 Narodowa. nr 
--1-G, 1939, s. 295-308). 

39 G ie r tych. Kajakiem po Niemczech ... , s. 9, 44, 78--81. 
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a nawet dość wnikliwie je analizować, zawodził jednak, gdy w grę wcho
dziło samodzielne tworzenie bardziej złożonych konstrukcji myślowych. 
Ujawniał również niedostatek wyobraźni właściwy ludziom, którzy ży
jąc szczęśliwie poza zasięgiem totalitarnego „ ładu" nie bardzo potrafią 
pojąć obowiązujące w nim realia. Oddziaływały wreszcie i ideowe sym
patie, ale nie przeceniałbym znaczenia tego akurat czynnika. Pomijając 
nawet fakt, iż krąg ludzi, którzy, do pewnego przynajmniej stopnia, dali 
się zwieść fikcjom, tworzonym przez władców III Rzeszy z okazji igrzysk 
olimpijskich na użytek zagranicy, wykraczał poza środowiska nacjonali
styczne; trudno nie zauważyć starań Giertycha o zaznaczenie swego 
dystansu wobec hitleryzmu, i to właśnie w sforze ideowej. Jakkolwiek 
można powołać się na szereg jego wypowiedzi określających hitleryzm 
jako nacjonalizm niemiecki, co może być interpretowane jako przejaw 
poczucia pokrewieństwa ideowego, znamienna wydaje się deklaracja 
Giertycha w podsumowaniu jego wrażeń z podróży po Niemczech. ,,Nie 
byłbym - stwierdził - hitlerowcem nawet, gdybym był Niemcem" �0

• 

Giertycha raziły ekscesy antychrześcijańskie, ogłupiająca propaganda, 
przejawy demoralizacji . społecznej, sięganie przez władze do demagogii 
społecznej, materialistyczny rys doktryny rasistowskiej. W innej książce 
z tego okresu wprost skrytykował nieznośny „etatyzm i totalitaryzm" 
ustrojów Niemiec i Włoch. Dość charakterystyczny wydaje się rozkład 
jego sympatii i antypatii politycznych, jeśli chodzi o ruchy nacjonali-
styczne w ówczesnej Eropie: preferował karlistów nad hiszpańską Fa
lang�. partię A. Cuzy w Rumunii nad �elazną Gwardię Codreanu. Swego 
wlasnegu obozu nie uważał za faszystowski 41

. Różnice pojawiały się rów
nież w sferze, w której sam Giertych w owym czasie najprawdopodobniej 
wskazywałby na podobieństwo stanowisk: w stosunku do sprawy żydow
skiej. Opowiadający się za „rasizmem duchowym" Giertych, inaczej niż 
hitlerowcy, nie wykluczał przecież z góry możliwości pełnej asymilacji 
osobników wywodzących się ze społeczności żydowskiej. lecz jedynie 
pragnął ją ograniczyć do przypadków jednostkowych 4�. 

Wyraźne wśród znacznej części młodego pokolenia przywódców en
deckich, w tym i u Giertycha, złudzenia co do nowych Niemiec wiązały 
si� z rachubami na zwrot ekspansji niemieckiej w kierunku zachodnio
-kolonialnym, a � bodaj najczęściej - na kierowanie się przez Hitlera 
pryncypiami ideologicznymi. Coraz wyrażniej zarysowujący się w drugiej 
połowie lat trzydziestych podział Europy na dwa bloki ideologiczne bu
dził wprawdzie obawy nawet w ekstremistycznych kręgach obozu naro
dowego 43, nierzadko jednak brany był za punkt wyjścia dokonywanych 

40 Tamże, s. 87.
H J. Giertych, Hiszpania bohaterska, Wars:lawa 1937, s. 331, 332-333. 
n W ap i 11 ski, Endecja wobec hitleryzmu ... , s. 537. 
43 Obawiano siq, iż podział Emopy na dwa bloki pozbawi politykG polską

nil'l.bt;clnej swobody manewru, a ewentualny konflikt nieuchronnie skoóczy sic: 
clla Polski fatalnie, uzalei.niając ją od zwycięzcy - S. K. [Stanisław Kozicki], 



Problematyka zachodnia w publicystyce Jędrzeja Giertycha 103 

ocen sytuacji politycznej, co więcej, niejednokrotnie łączyły się z nim 
nadzieje na złagodzenie - bądź czasowe przynajmniej zawieszenie -
niemieckich dążeń do rewizji granicy z Polską. Pisał J. Giertych: ,,Jestem 
zdania, iź podział Europy na bolszewicką i nacjonalistyczną mocno kom
plikuje podziały, wynikające z przeciwieństw geograficznych i że nic 
istnieje żaden nie dający się odwrócić splot przyczyn, który by do wy
buchu wojny w naszej części Europy nieuchronnie prowadził. Uważam 
jednak - dodawał - że nawet, jeśli między Polską a Niemcami ma być 
dłuższy okres pokoju, nic tego pokoju tak nie ubezpieczy, jak nasza siła 
militarna" ł4. 

Zastrzeżenia tego, pozornie mało zrozumiałego w świetle poprzedza
jącego go wywodu, nie sposób traktować jako pozbawionej znaczenia fi
gury retorycznej. Odbija ono sposób myślenia Giertycha, który - za
kładając możliwość zawieszenia walki z Niemcami - domagał się dla 
strony polskiej dodatkowych zabeziJieczeń. Nieufność wobec Niemiec 
determinowała niechęć wobec wszystkiego, co wzmacniało pozycję Nie
miec wobec Polski, a także wykluczała rezygnację z jakiejkolwiek już 
posiadanej placówki. 

Kwestia Gdańska była w ogóle poza dyskusją, co więcej, Giertych 
nie krył poglądu, że władze polskie poszły w ustępstwach za daleko. 
Wiele nadziei wiązał z konfliktem niemieckich władz miasta z Ligą Na
rodów oraz istnieniem gdańskiej opozycji antyhitlerowskiej; miał też 
za złe polskiej polityce zagranicznej, że nie potrafiła wykorzystać kry
jących się tu możliwości 1". W tej kwestii pogląd Giertycha miał pełną 
�probatę całego Stronnictwa Narodowego 46

. Dążenie do bezwzględnego 
utrzymania status quo dotyczyło zresztą nie tylko Wolnego Miasta, ale 
i szerzej pojmowanych spraw bałtyckich - znamienne wydaje się w tym 
kontekście zainteresowanie (SN) problemem Kłajpedy. Rozwój wpływów 
hitlerowskich na tym terenie, podobnie zresztą jak wśród mniejszości 
niemieckiej w Polsce�., a także np. na terenie Sudetów czeskich, nie bu
dził już cienia sympatii, lecz był źródłem obaw. 

Rosja i bolszewizm (Warszawski Dziennik Narodowy, nr 266 z 28 IX 1936, s. 3). 
Podobna opinia nie była czymś odosobnionym. funkcjonując również w skłonnych 
do ekstremizmu środowiskach młodzieżowych-zob. np. Niemcy i Hiszpania 

(Wszechpolak, nr 1 z 14 I 1937, s. 2). 

H Giertych, Kajakiem po Niemczech ... , s. 27. 

t5 (j. g ), Raport komisarza Lestera (Warszawski Dziennik Narodowy, nr 20 
z 21 I 1936, s. 3); Stronnictwo Narodowe, Zarzqd Główny, Wydział Propagandy, 

Wars.:awa 10 XII 1937 (SN, Organizacja i propaganda 1928-1939. Materiały Józefa 
Zielińskiego, Biblioteka PAN Kraków, rkps 7820, k. 59).

te J. N iem u n is, Stanowisko Stronniciwn Narodowego (SN) wobec polityki 

,.Zuriick zum Reich" Wolnego Miasta Gdańska (Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, 
R. 11, 1968, nr 17, Ser. Pomorzoznawcza, s. 101-129).

47 R. W ap i ń s ki, Endecja wobec prob[emów polskich ziem zachodnich w la

tach 1919-1939 (Zapiski Historyczne, 1966, nr 4, s. 70-72); te n że, Endecja na 

Pomorzu 1920-1939, Gdańsk 1966, s. 132. 
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Pisząc o ziemiach należących wówczas do wschodnich prowincji Rze
szy, konsekwentnie posługiwał się Giertych nazewnictwem polskim, rów
nież w odniesieniu do regionów gruntownie zgermanizowanych. Skrzęt
nie też odnotowywał wszelkie przejawy nie tylko polskości, ale i słowiań
skości tych ziem. Charakterystyczne wydaje się jego zainteresowanie 
mniejszością łużycką, twardo, jak pisał, broniącej swej odrębności, mają
cej poczucie łączności ze Słowiańszczyzną łs, chociaż lojalnej wobec pru
skiego państwa. To zainteresowanie nie było w tym środowisku poli
tycznym czymś niezwykłym. Prasa endecka odnotowywała w owym 

czasie prześladowanie zarówno ludności polskiej, jak i Łużyczan, co wię
cej, upominała się o rozciągnięcie również na nich opieki ze strony rządu 
polskiego, w razie zaś potrzeby, zastosowanie retorsji w stosunku do 
mniejszości niemieckiej w Polsce. Było to równoznaczne z żądaniem 
ofensywnej polityki zachodniej. Złudzenia co do zamierze11 niemieckich, 
a w większym jeszcze stopniu zaznaczająca się jednak świadomość nie
korzystnego dla Polski układu sił, hamowały zbyt daleko idące aspiracje, 
jako obarczone nazbyt wielkim ryzykiem. 

Ułożenie jakiegoś modus vivendi z Niemcami uzależniano od całko
witego wyrzeczenia się przez nie ekspansji wschodniej. Jeśli wierzyć 
relacji pamiętnikarskiej Giertycha, \V końcu 1937 r. odbyć miał -
z udziałem Dmowskiego - rozmowę z hitlerowskimi dziennikarzami. 
Rozmowa toczyła siQ w języku francuskim. Dmowski uznać miał za po
żądaną trwałą normalizację stosunków z Niemcami, uzależniał ją jednak 
nie tylko od wyrzeczenia się przez Niemcy polityki antypolskiej (tzn. 
dążenia do rewizji granic oraz poparcia dla nacjonalistów ukraińskich), 
ale także od ich rezygnacji z dążeń do zmiany układu sił w tej części 
Europy, w szczególności zagwarantowania nienaruszalności granicy nie

miecko-czechosłowackiej rn_ 
Wydarzenia następnego, 1938 r., przekreśliły jednak wszelkie złudze

nia co do zamiarów Niemiec. Dokonywały się przy tym zbyt szybko, by 
w podzielonym politycznie środowisku - jakim był wówczas obóz na
rodowy - nie ujawniły się znaczące różnice zdań. Choroba Dmowskiego 
wyeliminowała go z życia politycznego, tym samym ustal wpływ uzna
wanego w obozie narodowym autorytetu. 

Giertych podaje, iż w okolicach czerwca 1938 r. starać się miał o prze
forsowanie w kierownictwie SN decyzji, nakazującej ogniwom Stron
nictwa wywarcie nacisku na władze państwowe - za pomocą masowych 
demonstracji ulicznych - w celu udzielenia przez Polskę pomocy zagro
żonej Czechosłowacji. Stosowny wniosek utrącić miała konkurencyjna 
frakcja „Młodych", skupiona wokół Tadeusza Bieleckiego, co w konsek
wencji doprowadziło zdaniem Giertycha do wtrącenia świata w otchłań 

łs Giertych, Kajakiem po Niemczecli ... , s. 50-57. 
ta J. Giertych, Stronnictwo Narodowe 1938-1939, rei.uda p(lmic;rnikarska

(Materiały Józefa Zieli11skiego, Bibl. PAN Kruków, rkps 7844, k. 28-32). 
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długoletniej wojny, a na Polskę ściągnęło katastrofę �0
• Wiarygodność 

tego przekazu oceniana jest w literaturze przedmiotu rozmaicie, jak
kolwiek sam fakt istnienia w kierownictwie SN różnic zdań w kwestii 

czeskiej wydaje się być poza dyskusją 51
. Antagonista Giertycha, Bielecki, 

przypisywał po latach swoje ówczesne stanowisko w sprawie czeskiej 
niewierze w możliwość skutecznego wywarcia wpływu na władze pań
stwowe za pomocą posiadanych przez Stronnictwo środków. Giertycha 
uważał za fantastę, nie liczącego się z istniejącymi realiami i skłonnego 
do awanturnictwa; w lecie 1939 r. miał on - w obawie przed ugięciem 
się Becka w obliczu żądań niemieckich - nosić siq z zamiarem zorgani

zowania polskiego puczu w Gdańsku! 52 Sceptycyzm Bieleckie30 wydaje 
się zrozumiały, nawet, jeśli za Giertychem przyjąć, że maskowa! on nie
chęć do przyjścia Czechosłowacji z pomocą. Z perspektywy czasu nie 
ulega wątpliwości, że byłoby lepiej, gdyby wojna wybuchła w 1938 r. 
i potencjał militarny Czechosłowacji mógł być wyzyskany przeciw Niem
com. Wówczas jednak nie Polska była bezpośrednio zagrożona, a decyzja 
podjęcia działań mających na celu wprowadzenie kraju, niejako z dnia 
na dzień, w trudną wojnę z silniejszym przeciwnikiem, nie była przecież 
decyzją lekką. 

Zaostrzenie tonu antyniemieckiego w publicystyce endeckiej dowodzi 
wszakże, że w coraz większym stopniu liczono się z ewentualnością kon
fliktu z Niemcami. Na wyraźnie „wojenną ścieżkę" wkroczył Giertych. 
W pisanej od maja do lipca 1938 r. książce O wyjście z kryzys1l przed
stawił m.in. polskie postulaty terytorialne na zachodzie. Obejmowały 
one w zasadzie obszar objęty tzw. linią Dmowskiego 53

, co oznaczało żą
danie przyznania Polsce całego Śląska Górnego, korekt granicznych na 
jej korzyść na Pomorzu, a także likwidację wschodniopruskiej enklawy, 
której część południowa, zamieszkana przez ludność polską, przypaść 
miała Polsce, część północno-wschodnia, ze znacznym odsetkiem ludności 

•0 Tamże, s. 15-16, 62-66.
51 Poza Wapit'lskim (Narodowa Demokracja ... , s. 321) przyznaje to również Te

rej (J. J. Tere j, Rzecz11wistość i polityka. Ze studiów 11ad dziejami naj1łowszymi 

Narodowej Demokracji, Warszawa 1971, s. 80), jakkolwiek sprzeciwia się pn.ypi
�ywaniu sporowi w kwestii czeskiej-wobec rozmiarów walk frakcyjnych w kie
rownictwie SN-zbyt wielkiej wagi, eksponuje też nicchGć .,Młodych" do demo
krntycznego ustroju Czechosłowacji. Wapiński natomiast zwraca uwagc; na domi
nacje: w propagandzie endeckiej do polowy września 1936 r. ocen wskazuj,1c�·ch 
na wspólnotę interesów Polski i Czechosłowacji oraz brnk w niej ostrych akcentów 
.intyczcskich również i później, po wh1czeniu siq Stronnictwa do foli ż,1da11 po
wrotu Zaolzia. 

52 T. Bi c 1 c ck i, Dawne dzieje {Myśl Polska z 15 Vl 1969, s. 3). 1nfonnację 

o ożywionych przez Giertycha zamiarach zorganizowania puczu w Gdań:;ku trak
tuje ten ostatni jako pomówienie.

ss J. Giertych, O wyjście z kr)lzys1,, War,zawa 1938, s. 290-291. 
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litewskiej - Litwie, z pozostałej zaś utworzyć miano osobne państewko 
ze stolicą w Królewcu, pozostające, jak planował w 1919 r. Dmowski, 
pod protektoratem Ligi Narodów, lub - w koncepcji Giertycha - uza
leżnione od Polski. Za optymalną ze względów strategicznych, będącą 
celem podejmowanych w dalszej perspektywie wysiłków, uważał Gier
tych „granicę Chrobrego", przebiegającą wzdłuż linii Sudetów, ,,Błot Łu
życkich" i dolnej Odry 5�. Nie był to jednak program na dziś, ale nie
jako wizja docelowa, przywoływana w propagandzie obozu narodowego 
w zagęszczającej się atmosferze ostatnich miesięcy przed najazdem nie
mieckim. Związany blisko z Giertychem prezes SN Kazimierz Kowalski, 
występując 30 IV 1939 r. na zjeździe działaczy Stronnictwa w Warsza
wie, stwierdził: ,,Jeżeli Francja, nie krępując sic: rubieżą etnograficzną, 
dąży do ustalenia swej granicy militarnej ... na Renie, to i Polska może 
się upomnieć o swą granicę militarną na dawnej rubieży historycznej, 
na linii Sudetów i Dolnej Odry" 55

. Giertych sugerował możliwość ko
rekty linii Dmowskiego na korzyść Polski przez przyłączenie również 
Śląska Dolnego, a także zmiany stosunków etnicznych - poprzez re
polonizację powierzchownie jego zdaniem zgermanizowanej ludności 56

. 

Cokolwiek można by sądzić o realizmie podobnych prognoz, snutych 
w przededniu klęski wrześniowej, bezsprzecznie odzwierciedlały one wolę 
przeciwstawienia się Niemcom, ducha oporu. 

Wola zaś owa nie była tylko instynktownym odruchem. Po trosze 
wiązała si� z ukrywanym lrnmpleksem wobec Niemiec, poczuciem po
rażki w dotychczasowych zmaganiach oraz chęcią odegrania się, po tro
sze wynikała z doświadczeń ostatniego roku, ukazujących niecelowość 
polityki appeasementu, po trosze wreszcie - być może - i z trafnego 
wyczucia mechaniki działania totalitarnego państwa, które nigdy nie 
zatrzymuje się w pól drogi, z którym nie sposób się porozumieć, ułożyć 
modus vivendi, zawrzeć kompromisu, który nie byłby rozumiany przez 
drugą stronę jako wstęp do kapitulacji. Oddajmy głos K. Kowalskiemu, 
wypowiadającemu pogląd podzielany wówczas i przez Giertycha. ,,Kom
promis - mówił ówczesny prezes SN - ma wtedy sens, o ile jakąś 
sprawę załatwia. Ale kompromis, który jest ... etapem, który jest tylko 
nową zdobyczą potęgi niemieckiej ... jest zaprzeczeniem samego pojęcia 
kompromisu. Myśmy już dosyć Niemcom w dziejach ustąpili, byśmy im 
mogli ustąpić choćby tylko jedną literkę w konwencjach, określających 
gdziekolwiek nasze stanowisko, albo choćby tylko jeden centymetr kwa
dratowy ziemi, będącej, tak jak w Gdańsku, choćby w wąskim zakresie 
pod naszą suwerennością" 57

. 

s� Tamże, s. 287. 

s5 K. Kowalski, Polska wobec Niemiec, Warszawa 1939, s. 11.
se G i c r tych, Regiony polskie w Niemc:ech ... , s. 235.

s� Ko w a 1 ski, op. cit., s. 10-11. 
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DIE WESTPROBLEMATIK IN DER PUBLIZISTIK 

VON JĘDRZEJ GIERTYCH 

Die ublich historische Biographik bcgleitenden Schwierigkeiten, das voneinander 
w trennen, was sich auf die Spezifik der beschriebenen Person zusammensetzt 
und was aus breiteren Regelmassigkeitcn erfolgt, scheincn geringer zu werden 
wenn man - wie in der Person von Jędrzej Giertych - mit den scharf hen·or
tretenden Personlichkeitszugen und einem etwa nicht typischen Verlauf der Karrierc 
zu tun hat; grosser dagegen wenn Gegenstand einer Analysc typischc Erscheinungen 
\"on einem breiteren Wirkungsbereich sind. Im Fall der die Westproblematik 
hctreffenden Ideen haben wir eher mit der zweiten Evcntualitat zu tun, da sie 
im ganzen nationalen Lager. und bcsonders unter der jungen Generation der Fi.ihrer 
der Nationaldemokratie, w der auch Giertych gehorte, im grossen Masse ube-

. reinstimmten. Es hat ihm im gewissen Sinnc sein Intcrcsse fur die Ostpreussen
-Problematik ausgesondert. die ihm infolge seiner Arbeit im Apparat des polnischen 
Aussenministeriums gul bekant war. 

Giertych wies auf die Gefahr der Denationalisicrung der dort wohnhafter 
polnischen Minderhcit hin, des Schut:i:cs ihres eigenen Staates beraubt und bei 
Gleichgi.iltigkeit der polnischen Óffentlichkeit. Die Bcdingung der Anderung dieser 
Situation war, seincs Erachtens, eine encrgische Aktion sowohl seitcns des polnischen 
Staates als auch der Sozialorganisationcn. Giertych wics auf Hitlerfasc:hismus 
ais cin der Faktoren der Vertiefung der Krise polnischcr Gemeinschaft auf dem 
Gcbiet des deutschcn Staates hin, obwohl er nicht vollig die Drohung zu schatzen 
wusste, die im totalitaren Charakter der Bewegung vcrsteckt war. Einc Zeit lang 
lie�s er sich tauschen, dass Hitlerismus die Polen gegcn(ibcr fcindselige preussische 
Tradition streichcn wird, obwohl dicsc Erwartungen die antideutsche Scharfe 
seincr politischen Konzeptionen nicht gcmildert habcn. Das Jahr 1938 brachtc 
�eincn Tauschungcn cin Ende. In der neuen Atmosphiirc sind in einem grosseren 
ab bisher Masse Postulate einer offensi,·en \Vestpolitik an Wort gekommen, die 
auch durch Giertych erhoben wurdcu. 




