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ZDZISLA W ANDRZEJ DERWINSKI 

.,PIAST" WOBEC HITLERA I NAZIZMU (1931-1934) 

„Piast" byl uwazany za jeden. z wazniejszych organ6w prasowych 
Strannictwa Ludowego (obok „Zielonego Sztandaru" i „Wyzwolenia"), 
mimo iz mial ograniczony zasi�g oddzialywania (g16wnie Malopol
ska). Znaczenie pisma wiqzalo si� przede wszystkim z faktem, ze Win
centy Witos byl prezesem Rady Nadzorczej sp6ldzielni wydajqcej „Pia
sta", a ponadto kontrolowal lini� politycznq tygodnika. Lata 1931�1934 
byly dla „Piasta" pod wzgl�dem finansowym okresem najbardziej de
ficytowym w calej jego historii. Ponadto w tym czasie cierpial on na 
brnk dobrego ser,visu zagranicznego 1, eo wplywalo na poziom informa
cji i opinii o wydarzeniach zagranicznych. Pismo nie zamieszczalo po
wazniejszych artykul6w na tematy mit;dzynarodowe. Znajdujemy w nim 
przede wszystkim krotkie notatki i,nformacyjne ze skromnym komen
tarzcm 2

• Mimo to „Piast" w mniejszym lub wü,kszym stopniu pn�zen
towal stanowisko SL wobec naj\vazniejszych wydarzen na arenie mi�
dzynarodowej �. 

W latach trzydziestych biezqcego stulecia pismo z niepokojem przyj
mowalo ,viadomosci o zdobyciu wladzy przez ruchy totalitarne we Wlo
szech, Niemczech i \\' innych krajach europejskich. ,,Piast", traktujqc 
hitleryzm jako ruch element6w zdeklasowanych, popierany przez kola 
finansowe, widzial w nim przede wszystkim zagrozenie dla demokra
cji. W tygodniku tym brakowalo jednak pogl�bionej refleksji filozoficz
nej i politologicznej, charakterystycznej dla pism innych kierunk6w po-

1 A. Pa c z k o w s k i, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980, 

s. 127-128, 201-202.
2 Zauwa:i;yl to m. in. J. Bor k o w s k i, Stronnictwo Ludowe wobec polityki

zagranicznej 1931-1939 (Roczniki Dziej6w Ruchu Ludowego, Warszawa 1966, nr 8, 
s. 145).

8 Warto zauwazyc, iz autorzy Zarysu historii polskiego rnchu ludowego badany 
problem dostrzegajq dopiero w odniesieniu do lat 1938-1q39, nie liczqc oczywiscie 
rozdzialu o polo.zeniu ludnosci polskiej w III Rzeszy. Zob. J. Bor k o w s k i, J. K o� 
w a 1, S. La t o, W. Stank i e w i c z, A. W i � z i k o w a. Zarys historii polskie

go ruchu ludowego, t. II; 1918-1939, Warszawa 1970, s. 503-530. 
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litycznych. Ograniczano si� do pobieznego komentarza aktualnych wy
darzen. Mimo tak skromnego materialu mozna wycic1gm1c ,vnioski i okre
slic stanowisko „Piasta" i SL wobec Hitlera i nazizmu. 

\V okresic poprzcdzajqcym doj�cie Hitlera do wladzy wiadomosci 
o Hitlerze i ruchu hitlcrowskim w Niemczech ukazywaly siQ na lamach
,,Piasta" bardzo rzadko. W wiE;kszosci byly to kr6tkie notatki informa
cyjne. W pismic nie znajdujemy danych dotycza,cych puczu monachij
skiego Adolfa Hitlera w 1923 r. ani tez ccha jego proccsu. Pienyszci
notatka bezsprzecznie dotyczqca dzialalnosci hitlerowcöw poja,Yila siq
dopiero w grudniu 1930 r. W inf01·macji o zc1machu na konsulat polski
w Hamburgu podano, iz znalezio no przcdmioty z emblematem „Hacken
kreuz" 4 W 1931 r. , .Piast" r6wniez bardzo marginalnic potraktowal
omawiany problem. \V sumie ukazaly siG cztery ,notatki, w ktörych by
la mowa o Hitlcrzc i dzialalno.sci jego partii. \Vskazywano przede wszy
stkim na antypolski i antyzyclowski charakter hitleryzmu ". Sytuacja
zmienila si� raclykalnic w 1932 r. vV picnvszym kwartalc „Piast" obser-·
WO\\-al rozw6j wypadk6w w Nicmczcch w zwiqzku zc zblizajqcymi si,�
wyborami prczyclcnckimi. Zwrocil uwagc: na odezw� wybm-cz,1 Hitlera
i zaniepokoil sie� rozwojem partii hitlcrowskiej 6

. Po wyborach do par
lamentu pruskiego i uh.vorzeniu rz,1du von Papena „Piast" stwierdzi!,
iz Hitler jcst na drodze do obj�cia wladzy w Niemczech 7• W p6.zniej
:;zych miesü1c,H.:h pismu wskuzywalo rw nupi�t4 sytuacjc; w Nicmczech,
charakteryzujc1c,1 sif; chaosem politycznym, pogromami .Zyd6vv' spowo
dowanymi dzialalnosciq hitlerowcow. Po dojsciu do wladzy gen. Schlei
chera ,vydawalo si�, iz umocni on swoj,1 pozycj� 3• ,,Piast" w tym cza
sie nie dostrzcgal mozliwosci objc;cia wladzy przez Hitlern, mimo iz do
nosil o takich incydcntach, jak nasilaj,1ce si� pogromy Zyd6w i nie
wyjasnione sabotaze czy tez starcia narodowych socjalistöw z komu
nistami 9• W styczniu 1933 r. wyrazano zaniepokojenie tendencjami mi-

·
1 Znowu :amach na konsulat Polski w Ilamburgu (Piast, 14 XII 1930). 

5 Zclrajca :,;tanu � 1-:to w Niemczecl� spr::edaje ziemi? Polakow (Piast, 12 VII

19:31); Rozruchy cmty.::uc/oteskie w Ber!inie (Piast, 27 IX 1931); Po 1.cykryciu spisku 
hit!erowskiego (Pia'.:t, 20 XII 1931). 

6 Do czego clq::q Nirn1cy (Piast, 21 I l!J:,2); Fr:::ed wyborami prc:y(lenta Rzeszy 
(Pia,t. 14 II 19:i:21: Ilzqcl Briininan otr:::umnl 1.cotimi zanfania (Piast, 6 III 19321;

Przecl 1.1:yborami Prc::yilcnta H" 1\'iemc::ech (Piasl, 13 III 19:32); Wybory prezydenta 
w Nicmczech (Piast, 20 III 1932); Przeci,c kcmm skierowana byla mobili:::acja hit!e
ro,ccow? (Piast, 27 III 1932).

1 Vvybory w Prusach (Piast, 1 V 1932); Noicy rzqd w Niemczech (Piast, 12 VI 
1932). 

8 Cliaos w Niemczech (Piast, 27 VII 1932); Niemiecka komnlia (Piast, 11 IX 

1932); Komec/ia H' I'arlamencie (Piast, 29 IX 1932); Papen atak[?jc (Plast, 9 X 1932); 

\V Niemczech rownie:: pogromy (Piast, 6 X[ 1932); General na c::ele nqclu niemiec
k iego (Piast, 11 XII 1932); �1petyty gen. Schleichera (Piast, 25 XII 1932). 

9 Berlin na falach pogrom6w (Piast, 1 I 1933); Eksplozjc (Plast, 22 I 1933); 

Bijq siP, (Piast, 29 I 1933); Bijq sie; takze w Sejmie Pruskim (tam.ie). 
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litarystycznymi i rewizjonistycznymi wsr6d Niemcow 10• Wydaje si�, iz 
,,Piast" mial w6wczas slabe rozeznanie rzeczyvvistej sytuacji w Niem
czech, skoro jeszcze na kilka dni przed obj�ciem urz�du kanclerskiego 
przez Adolfa Hitlcra snul domysly o rcstytucji monarchii, rn. in. opic
rajc1c si� na fakcie, iz w obchodach 62 rocznicy utworzenia Rzeszy 
bral udzial syn Wilhelma II 11• 

Na wiese o nominacji Hitlera na kanclerza, mimo proroczych do
myslc1w z polowy 1932 r., ,,Piast" ograniczyl siq do podania infonna
cji i stwierdzil, .zc przyczynq kryzysu rzqdowego byl brak poparcia dla 
Schleichera 1�. Dopiero w kolejnyrn numerzc znajdujemy w dziale „Wia
domosci ze swiata" szersze nas\vietlcnie sytuacji w Nicmczech. Organ 
SL poclal, iz prasa angielska pisala w tym czasie o zamiarze gen. Schlei
chera utworzenia monarchii w drodzc zamachu stanu. Wspomniano tez 
o walkach mi�dzy hitlerowcami a komunistami w Berlinie 30 I 1933 r.
Natomiast w notatce Hitler kanclerzem ograniczono si� do zaznaczenia,
iz prasa zagraniczna zwr6cila uwage,, ze Hitler „obiecuje Nicmcom raj
za -l lata. Na razie tworzy dyktatun;, a nie umie uspokoic niepokoi
ulicznych". \Varto zauwazyc, iz pismo nie zaniechalo aluzji na temat
restytucji monarchii w Niemczech, pisza,c w zwic1zku z rozwü-1zanicm
parbmcntu i zarzqdzeniem nowych wybor6w, iz „nie jest wykluczone,
ze zamiast wyborow Hitler zostanie obwolany dyktatorem Niemiec, za
chowujc1c to miejsce dla Kronprinca lub inncgo z ksiqZqt hohenzollcr
no\\·s;dch". Kalezy zaznaczyc, iz „Piast" byl zaskoczony samym fak
tem rnzwic1zania padamentu 13

• 

W cüigu pierwszych miesic;;cy po dojsciu Hitkra do wladzy Stron
nic:two Ludo\ve, a za nim m.in. ,,Pinst", staralo si� \\'ypracowac ge
neraln,1 ocen� polityki Hitlera i systemu hitlerowskiego. Pocz<-1tkowo 
pati·zono na posuni�cia kanclerza Rzeszy przede wszystkim przez pryz
mat jcgo polityki zagranicznej. Zanicpokojenie wzbudzilo jego przem6-
wienie w Reichstagu w dniu 23 III 1933 r. zawierajc1ce akcenty rewi
zjonistyczne. W zwiqzku z tym dla „Piasta" i SL nie ulegalo wa,tpli
wosci, ze Hitler be,dzie dc1zyl do przekreslenia traktatu wersalskiego, 
a eo za tym idzie do odebrania Polsee m. in. Pomorza. vVobec tcgo lu
dowcy domagali si� od wladz polskich ostrzejszego wyst,wienia przeciw

ko roszczeniom Hitlera 1-1_ Generalne stanowisko wobec faszyzmu i po-

·o Niemcy atakujq Pomorze (Piast, 8 I 1933); Tr:::ynasta rocznica (Piast, 22 I

19331; ,,Rok Pomorza" (Piast, 29 I 1933); Nicmcy milimry:::ujq si� otwarcie (tami.e). 

,: Niemcy mi!itaryzujq si� otwarcie (jw.); Pod znakiem HohenzoUern6w (tami.e). 
12 Ilitler kanclerzem Rzeszy (Piast, 5 II 1933).

"' ."\Ionarcius!yc::ne Niemcy (Piast, 12 II 1933); Walki nocne (tami.e); Hitler kan

cler:::cm (tami.e); Rozwiqzanie parlamentu w Niemczech (tamze); .,Czterolecie" I-Iit

lera (tamze). 
14 Z Sejmll. Poset M. R6g o polityce zagranicznej (Piast, 5 III 1933); Parlament 

·niemwcki w teatr:::e (Pi.ist, 12 IV 1933); Hitler grozi (tamzc).
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lityki nazistowskich Niemiec Stronnictwo Ludowe zaj�lo na kongresie 
w Warszawie (27-28 V 1933 r.). W rezolucji dotyczqcej polityki zagra
nicznej stwierdzono m.in.: ,,Hitleryzm w Niemczech, chelpiqcy si� mia
nem odrodzenia narodowego, jest wezwaniem narodu niemieckiego do 
mord6w, do nowych podboj6w. Zadne oficjalne oswiadczenia, nie po
winny nikogo uspokoic i wprowadzic w blqd, gdyz istotq hitleryzmu 
jest niszczenie i gwalt". Dalej podkreslano, iz ,,najgrozniejszym wro
giem pokoju jest faszyzm, kt6remu demokracje swiata wtrmy si� prze

ciwstawic z cala, energiq. Wszelkie zatem ustE;pstwa bylyby zbrodnü1 
wobec wsp6lnie wyznawanej idei. Niezrozumialym byloby dla nikogo, 
gdyby jedynym wynikiem konferencji rozbrojeniowej mialo byc z\vi�
kszenie zbrojen niemieckich, w pierwszym rz�dzie wymierzonych prze
ciwko Polsee" 15• Powyzsza rezolucja zamyka w moim przekonaniu okres,
w kt6rym ludowcy starali siE; zrozumiec i wlasciwie ocenic przemiany, 
jakie nast�powaly w6wczas w Niemczech. 

,,Piast" nie przejawial szerszego zain teresowania ideologiq nazistow
skq. Obserwowal natomiast praktyczne wcielanie jej w zycie, eo zna
lazlo odzwierciedlenie w polityce wewn�trznej i zagranicznej Hitlera. 
W latach 1933-1934 pismo opublikowalo zaledwie kilka artykulow na 
temat faszyzmu. Charakterystyczne, ze ich autorzy lqczyli cz�sto fa
szyzm z komunizmem. Okreslajq oni faszyzm i komunizm jako „prqdy, 
kt6re zcrwaly z liberalizmem nie tylko w polityce, ale takze w zyciu 
gospodarczym i spolecznym" 1t,. ,,Piast" okresla „faszyzm i komunizm,
jako skrajne odcienie wsp6lczesnych prqd6w spolecznych". Wskazywa
no przy tym na fakt, iz oba ruchy majq charakter antydemokratyczny 
i antyparlamentarny. System rzqd6w w Niemczech pismo okreslalo 
m.in. jako prob� ,,dyktatury faszystowsko-bolszewickiej". W obu wspo
mnianych nurtach politycznych „Piast" widzial zagrozenie dla chlop
stwa, gdy.z uwazano, ze zar6wno faszyzm, jak i komunizm uderzajqc
w podstawy wlasnosci prywatnej uderzajq r6wniez w chlopstwo. ,,Piast''
uznal etatyzm panstwowy za jeden z element6w faszyzmu, gdyz dqzyl
on do ingeremcji panstwa w stosunki gospodarczo-spoleczne. W zwiqzku
z powyzszym pismo podkreslalo, ze „chlop6w polskich zadO\volic nie
moze ani faszyzm, ani komunizm" 17• 

Z zagadnien dotyczqcych polityki wewn�trznej Hitlera na czolo wy
suwa si� walka nazist6w z przeciwnikami politycznymi oraz rugowanie 
Zyd6w z niemieckiego zycia narodowego i panstwowego. ,,Piast" dono

sil w pierwszej kolejnosci o walkach hitlerowc6w z komunistami. Przy 

1s Materialy zr6dlowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. III: 1931-1939,

Warszawa 1966, s. 97; Zob. ,,Piast", 4 VI 1933 i 11 VI 1933; por. Bor k o w s k i, 
op. cit., s. 130. 

10 Faszyzm i marksizm (Piast, 19 IV 1933). 
11 Najwazniejsze zagadnienie. Byc albo nie byc - dla chlop6w (Piast, 21 V 

1933). 
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t1!j okazji napisano, iz Hitler glosi, ze z walki tej musi wyjsc zwyci�sko 
i wykorzeni komunizm w Niemczech". ,,Piast" wyrazal przekonanie, 
iz walka tych dw6ch ruchow politycznych przyczyni si� do oslabienia 
Niemiec. Nie wykluczone, iz bylo to powodem sceptycznego zapatry
wania „Piasta" na tnvalosc wladzy Hitlera po zwyci�stwie wyborczym 
nazistow w marcu 1933 r. 18 Sceptycyzm ten udzielil si� pismu w nie
znacznym stopniu jeszcze w maju 1933 r. 19 Jednoczesnie na lamach 
tygodnika zacz!;!ly pojawiac si� inf ormacje o terrorze stosowanym nie 
tylko wobec komunistow, ale i wobec socjalistow. Obserwowano tez 
poczynania Hitlera w stosunku du innych niemieckich partii politycz
nych �0

• Ten stan rzeczy zaniepokoil „Piasta". W zwic1zku z ofensyw2, 
faszyzmu w Europie pismo przedstawilo swoim czytelnikom w kwietniu 
1933 r. wlasnc1 ocen� polozenia ruchu komunistycznego i socjalistycz
nego. Zdaniem redakcji oba ruchy byly w defensywie. Skierowano przy 
tej okazji wiele gorzkich slow pod adrescm niemieckich socjalistow, 
oskarzajqc ich m.in. o bezideowosc i „oportunizm w stosunku do nie
mieckiej nacj onalistycznej polityki zagranicznej ". Zarzucano socj alistom 
niernieckim, ii: nie dostrzegali w swoim czasie rosnqcych wplywow junk
r6w pruskich i hitleryzmu 21

• Rownolegle z informacjami dotyczqcymi 
przesladowan przeciwnikow politycznych Hitlera donoszono o represjach 
zastosowanych przez rezim hitlerowski w stosunku do Zyd6w nicmiec
kich. Szczegolnie glosnym echem odbil si� bojkot sklepow zydowskich 
w Niemczech zarzqdzony przez hitlerowcow w dniu 1 IV 1933 r. Przy 
okazji incydcntow antysernickich „Piast" wskazywal na oburzenie swia
towcj opinii publiczncj i intcrwcncjc dyplomatycznc w obronie Zyd6w 
niemieckich. \V z,-vic1zku z ekscesami antysemickimi w Niemczech pismo 
bardzo cz�sto inforrnowalo o ucieczce i masowej emigracji Zyd6w z Nie-

• •')t) 

ffilCC --. 

18 Niemieckie b6jki (Piast, 26 II 1933); 0 wyborach do Rcichstagu w dniu 5 III

1933 r. ,,Piast" pisal: m.in.: ,,Jedynym zwyci1:;zc<1 w walce wyborczej jcst kanclerz 

Rzeszy. Jezeli natomiast wezmic si� pod uwag� tcrror wyborczy, szykany i jawne 

morc:ly, to strata stronnictw opozycyjnych jest bardzo mala. Socjalisci stracili tylko 

jeden mandat. Komunisci stracili okolo 1 znilion 100 tysiGCY glos6w, okol:o 20 man

da t6w. Wielu robotnik6w g!osowalo na listG socjalist6w, boj;ic siG tego, by poslom 

komunistycznym nie odcbrano prawa wykonywania swych obowic1zk6w posclskich. 

W okrc;gach wybitnie agrarnych Hitler zwiGkszyl: sw6j stan posiadania. Na wypa

dek wyboru prezydenta Hitler ma szanse zdobycia wladzy Prczydcnta Rzcszy". 

Zob. Zwyci�stwo hitlerowc6w przy wyborach w Rzeszy Niemieckiej (Piast, 12 III 

1933); Scnsacje niemieckie (Piast, 5 III 1933); Gro.ina sytuacja w Niemczech (Piast, 

12 III 1933). 
io Hitler sii; ltLdzi (Piast, 20 V 1934). 
20 Parlament nfomiecki w teatrze (Piast, 2 IV 1933); Hitler grozi (tamze); Niem

cy konfiskujq majqtki Zyd6w i socjalist6w (Piast, 21 V 19:33); Niemiecka emigracja 

socjalistyczna (Piast, 16 VII 1933); Co sii; dzieje w Niemczech? (Piast 9 VII 1933). 
21 Ob6z Marksa w defensywie (Piast, 23 IV 1933).
22 Fala antysemityzmu ogarnia cale Niemcy (Piast, 19 III 1933); Ucieczka Zy

d6w z Niemiec do Polski (Piast, 26 III 1933); Z.ydzi uciekajq (tamze); Zydzi ucie-
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Innym zagadnieniem, kt6re pojawilo sie, na lamach tygodnika, a zwü\
zane bylo zar6vmo ze stosunkami ,Yewn�trznymi polskimi, jak i nie
mieckimi, byla spravn1 oboz6w koncentracyjnych. ,,Piast" zdecydowa
nie wypowiedzial sie, przcciwko obozom izolacyjnym w Polsee (jak wia
domo taki oboz powstal w Bcrczie Kartuskicj po zamachu na B. Pic

rackiego). W tym celu m. in. przytoczono wypowiedz M. Niedzialkow
skicgo na lamach „Robotnika" oraz o,rtykul „Czasu" \V tej sprmYiC'. 
Sprzeciwiaj11c si� zakladaniu obozov,7 izolacyjnych w Polsee „Piast" pi

sal m.in.: ,,zycie narod u polskiego znalazlo si� na ostrym zakr�cic. 
W zwi4zku z tragiczn;-i smierci;:i s.p. ministra Pierackiego ogloszony zo
stal dekret Prezydenta, wprowadzaj<1,cy obozy izolacyjne. Obozy takic 
zapro,vadzil w Niemczech Hitler zaraz po obj(';ciu rzc1d6,v i te zwlasz
cza wyrobily mu na caiym swiccie odpowiednü� opinif' 23

• 

Bardzo marginalnie pismo potraktowalo zagadnienie zycia gospodar
czcgo Niemiec hitlerowskich. Donoszono wprawdzie o osi:.i.gniGciach nie
micckiego rolnictwa obok r6znych perypetii finansowych rezimu, jed
nakze nie analizowano szcrzej tcgo stanu rzcczy �4

• 

System rzcid6w hitlcrowskich w interesujc1cym nas okresie ,.Piast'' 
scharaktcryzowal najobszcrnicj w artykule pt. Wstrzq§nienie gasnqcego

swiata. Zwr6cono w nim uwagE;, iz nigdzie dyktatura „nie wzarla siq 
w gh;biny spolcczcnstwa" tak, jak dyktatura hitlcrowska w Niemczech. 
Dyktaturc; Hitlcra „Piast" ko_jarzyl z epokq „.sredniowiecza, sultanö,v 
turcckich i car6w moskh)wskich". Sam Hitler byl okreslany jako dema
gog i pekn cynizrnu okrutnik, ,v innym miejscu zas jako „genialny de- 1 

magog", kt6ry przyczynia si� do cofniGcia poziornu kulturalnego narodu 
nicmieckiego. Bardzo nisko occnia.no z moralncgo punktu widzenia par
tiG hitlerowska_ . Ponadto stwicrdzono, iz systcm dyktatorskich rz::ido\V 
Hitlera jest bardzo kosztowny �5

• 

,,Piast" w interesujqcym nas okresie wykazywal r6wniez zaintere
sowanie polityb1 zagraniczn4 Hitlera. Zagadnienie to pismo obserwo
walo gl6wnie przez pryzmat stosunk<'iw polsko-niemieckich. Zwracano 
przy tym uwag� na ewentualne zagrozenie ze stro.ny Niemiec. Najbar
dziej niepokojono si� wszelkimi tendencjami rewizjonistycznymi i mili.
tarystycznymi Niemiec hitlerowskich. Wkr6tce po dojsciu Hit1era dn 

kajq z Niemiec {Piast, 2 IV 1933); Wojna niemiecko-zydowska (Piast. 16 IV 1933); 
Skarga Zyd6w (Piast, 28 V 1933); Do Polski (tarnte); Naplyw Zyd6w z Niemiec 
(Piast, 11 VI 1933); Bicie Zyd6w (Piast, 16 VII 1933). 

28 Obo::y izolacyjne a prasa polska (Piast, 7 VIII 1934): Sicw ... O glos sumienia
(Piast, 1 VIII 1934). 

24 Wzrost produkcji... (Piast, 3 III 1934); Nowe pomysly w gospodarce zbozo
wej (Piast, 26 II 1934); Fatalna sytuacja walutowa w Niemczech (Piast, 18 III 1934); 

Wielka akcja przeciwko bezrobociu (Piast, l IV 1934); Polityka rolna w Niemczech 
(Piast, 6 V 1934); Bankrnctwo Niemiec (Piast, 25 VI 1934). 

zs „Piast", 15 VIII 1934. 
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wladzy „Piast" informowal, iz w Niemczech scierajq si� dwa pogla,dy 
dotycza,.cc przyszlosci panstwa niemieckiego: 1. przewidywano odbudowG 
przed\vojennych Niemiec, 2. zamierzano utworzyc „Nuwe Ni2mcy''. kttJ.: 
re obejmowalyby wszystkic kraje niemieckic maz Nadreni<; i Polsk(,: 
(sie) 2". Pismo zamicszczalo r6wniez publikacjc swadcz,1ce o ekspansyw
nych da,zeniach Nicmiec hitlerowskich. Swiadczyc o tym moga,. m.in. 
rozwazania prof. Fryderyka Leziusa z Krolcwca na ternat minirnalncgn 
i maksymalnego programu niemieckiej ekspansji na \Vsch6d. Minimalnc 
zalozenie prze\vidywalo opunowanic przez Nicmcy wybrzezy Baltyku, 
Wolynia, Podola i oparcia wschodniej granicy niemicckiej na Berezynic. 
Natomiast w wariancie rnaksymalnym p1·7.ewidywano pozostmvicnie Wicl
korns6\v ,ua Syberii oraz ckspansjc,; poprzez utworzenie ,, »Wolnej Ukra
iny« \V kierunku Kaukazu i Morza Czarnego" � •. W innym miejscu „Piast'' 
zauwazyl artykul Hclmuta v. Gerlacha w „Die Weltbühne·', \'-, ktorym 
autor przytoczyl rozmowQ jcdnego z polityk6w francuskich z pewnyrn 
wybitnym hitlerowcem. W czasie tej rozmowy hitlcrowiec przedstawil 
koncepcjq pokojowego odcbrania Polsee Pomorza w zamian za UkrainG 
po Morze Czarne, ktorq Polska otrzymalaby po rozbiciu przez Niemcy 
Zwiqzku Radzieckicgo �8

• Nie zabraklo tez w r. 1933 r.a lamach „Püi
sta" \Viadomosci o prze.sladowaniach Polak6w w Niemczech. W roku 
nust�pnym nie na ien temat nie publikowano �!•. Ten stan rzeczy byl 
zapewne wynikiem zblizenia polsko-niemieckiego, o czyrn pisz� dalej. 
R6wnoczcsnie pismo zamicszczalo informacjc o narastajqcych zbroje
niach niemieckich :m_ W zwiqzku z nimi „Piast" zaniepokoil siE; stano
wiskiem Niemiec wubec kon[ercncj i rozbrnjt'.niowcj i Ligi N c\1·od6,v. Na 
biezqco obserwowano przebieg konforencji i juz 1 X 1933 r. zasygna
lizowano, ze Niemcy nie zgodzq sie, na kontrole, zbrnjen 31

• Wkr6tce po
iem zamicszczono notatki o zerwa.niu przcz Niemcy konferencji i wy
SÜ!pieniu z Ligi Narod6w. ,,Piast" w zwii.1zku z tym postawil retorycz
ne pytanic: ,,gdy nar6d nicmiecki zgo.dza sit;: z rzcidcm. Czy dcl,zy do 
pokoju czy do wojny?" 3� Przy tej okazji cytowano fragmcnt obludncgo 

26 Nowc Niemcu (Piast, 19 II 1933).
21 Rojcnia niemicckie (Piast, 22 X 1933). 
2s Za Pomorze - Ukrnina (Piast, 2 IV 1933). 
29 Rozpaczliwy List robotnika polskieao z Niemicc do p. Witosa (Piast, 23 IV 

l 933); Prze.�iaclou:ania Polakow w Nie mc::ech (Piast. lG VII 1933). Podano tarn za 

,,Gazetq Obztynskq" o incydcntach w Butrynach i w Olein;e. Petycja do Ligi Na

rodow (tamzc. Dotyczy sporzqc!zania !ist osob nie mowiqc�-ch litcrackim j(;:zykiem 
polskim. 

so Nicmcy jcd r!Uk u::brojq si<; (Piast, 21 V 1933); Tctjrz.: zbrojenia (Piast, 4 VI 

1933); Rozbrojenie (tamzc); Niemcy gro::q (Piast, 23 VII 1933); Tajne zbrojenia nie

mieckie (Piast, 6 VIII 1933}; Niemcy zbrojq si� (Piast, 27 VIII 1933). 
81 Niemcu nie zgoclzq sie; na kontrolc; (Piast, 1 X 1933). 
82 Niemcy zrywajq konfcrcncj? rozbrojeniowq (Piast. 8 X 1933); Niemcy wy

stqpily z Ligi Narod6w i Komisji Rozbrojeniowej (Piast, 22 X 1933). 
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uzasadnienia decyzji rzqdu Hitlera z 14 X 1933 r. o wystqpieniu Rzeszy 
niemieckiej z Ligi Narodow: ,,gdy Liga Narodow stala si1;: trybu.nq zy
dowskich reklamacji. Stracila wszelkie prawo do wysh�powania jako or
ganizacja zbiorowa kulturalnego swiata" 33

. W post�powaniu Niemiec 
widziano wi�c powazne 2agrozenic dla Polski. Nie wierzono zapewnie
niom Hitlera, iz „nikt w Niemczech nie mysli o tym, aby wystc1pic do 
wojny z Polskq o korytarz", zamieszczonym ,na lamach „Daily Mail" 31

. 

Wskazywano ponadto na oblud� zawartq w „pokojowych" wyst.1-

pieniach Hitlera i jego paladyn6w 35• Pismo ugruntowalo si� w prze
konaniu o niebezpiecznych dla Polski intencjach Hitlera po wy
borach do Reichstagu (12 XI 1933). Ustosunkowujqc si� do zwy
ci�stwa hitlerowc6w w tych wyborach „Piast" podkreslil, iz „ha
sla gloszone przcz hitlerowcow w czasie kampanii wyborczej sc:1 
r6wniez wielce niebezpieczne dla pokoju Europy, gdyz m6wiq o od
wecie na Francji i Polsee" 36

. W tym miejscu nalezy zaznaczyc, iz 
juz znacznie wczesnicj, w kwietniu 1933 r., Stanislaw Szczepatiski, czlo
nek Rady Naczelnej SL, w artykule Zwolennikom naszym na otuch�! 

wskazywal ,na realne zagrozenie zc strony Niemiec i mozli\vosc wojny 
swiatowej stwierdzajqc, ze „tylko patrzec, jak nieobliczalni szo\vinisci 
podpah1 znowu Europc/' 37

. R6wnolegle do powyzszych tcndencji nie
mieckich pismo obserwowalo oficjalnc stosunki polsko-niemieckie. ,,Piast'' 
od samcgo poczqtku negatywnie ustosunkowal si� do postawy rzqdu 
polskiego wobec Hitlcra. Na marginesie wizyty J. Becka w Paryzu, 
wiosrn1 1933 r., domagano si� sprccyzowania stanowiska czynnik6w pan
stwO\vych wobec przemian, kt6rc zaszly w Niemczech Js. Jednoczesnic 
zarzucano polskiemu kiernwnictwu spraw zagranicznych, iz szuka „wzo
r6w i oparcia w faszyzmie wloskim, idqcym rc;-ka w r�k� z najwi�kszym 
wrogiem Polski - nacjonalizmem niemieckim" 39

• Na miesiqc przed 
slynrn1 rozmowq Lipski-Hitler (15 XI 1933) ,,Piast" doni6sl o niemiec
kiej propozycji zawarcia ukladu handlowego .w. Pismo jed.nak nie przy
Wiqzywalo do tego faktu wi�kszej wagi. Dlatcgo tez mozna zauwazyc 
na jego lamach pewne zaskoczenic manewrami dyplomacji niemieckiej 
czynionymi na arenie europejskiej w listopadzie i grudniu 1933 r. Do
tyczylo to r6wniez spotkania posla RP w Berlinie J6zefa Lipskiego z kan-

ss o.�wiadczenie niemieckie (Piast, 29 X 1933). 
34 Hitler m6wi o korutarzll (tamzc).
35 Wrogowie pokojll (Piast, 19 XI 1933); Hitler m<iu;i o pokoju (Piast, 26 XI 

1933). 
s� Wybory w Niemczech (Piast, 2G XI 1933). 
s1 „Piast", 16 IV 1933. 
ss Czy boimy si� Niemiec hitlerowskich? (Piast, 2 IV 1933). 
a9 Zja.::d Okr�gowy Stronnictwa Ludowego w Krakowie. Re.::olucje i uchwaly 

(Piast, 9 IV 1933}. 
40 Niemcy proponujq Polsee uklad hancllowy (Piast, 15 X 1933) 
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clerzem Adolfem Hitlerem. ,,Piast" okreslil: 6wczesne zabiegi niemieckie 
na forum mi�dzynarodowym jako prob� rozbicia sojuszu Francji z Pol
skq. Nie tez dziwnego, iz na jego lamach pisano w tym czasie: ,,gdy 
z jednej strony widzi si� d::izenie do rozbicia sojuszu Polski z Francja,, 
do izolowania Francji na zachodzie, a Polski na wschodzie - czyni si� 
wszystko, by dojsc z Niemcami do porozumienia" 41• Pismo krytycznie 
ustosunkowalo si� do zarysowuja,cego si� zblizenia polsko-niemieckiego. 
Swiadczy o tym najlepiej zestawienie notatek prasowych pt. Niebez

pieczna gra, w kt6rym to „Piast" wskazuje m.in. na rozbicie przez 
Niemcy konferencji rozbrojeniowej i przygotowania wojenne Niemiec. 
J ednym slowem demaskuje zaborcza, polityk� Niemiec hitlerowskich. 
Przy tej okazji redakcja zastanawia si� nad niemieckq propozycjq pak
tu o nieagresji. Korzysci dla Polski wynikajqce z takiego paktu „Piast" 
por6wnat do umowy lokarnenskiej. W dalszej kolejnosci autor wspo
mnianego zestawienia konkluduje: ,,czy Niemcy dotrzymaja, umowy. 
Trudno uwierzyc w ich pokojowosc, skoro wyciqgaja, r�k� do zgody 
i zapewniaja.c swiat o swojej pokojowosci, r6wnoczesnie na wielka. skal� 
przygotowuja, wojn�. W tej sytuacji trudno nie przyznac slusznosci tym, 
ktörzy w polityce Niemiec wobec Polski widzcl, raczej ch�c rozbicia jed
nolitego frontu mi�dzynarodowego Francji, Polski i Malej Ententy". 
J ednoczesnie sygnalizowano pierwsze skutki zblizenia polsko-niemiec
kicgo stwierdzeniem, iz „Francja odwraca si� od Polski" 42

• W tym sa
mym czasie, to jest tuz przed podpisaniem polsko-niemieckiej deklara
cji o nieagresji, zauwazyl zmian� .nastawienia cz�sci Niemc6w do Polski. 
Poglaß ten wyrazono na podstawie p1·zcm6wicnia dra Panta ;na zjezdzie 
Christliche Volkspartei w Katowicach w dniu 6 I 1934 r. Pant skry
tyko\val w6wczas rzqd Hitlera i zachowanie sit;: Niemc6w o orientacji 
prohitlerowskiej w Polsee 43. Niezwykle znamienny jest fakt, iz wspo
mniana. deklaracjt;: o nieagresji pismo skomeintowalo w zasadzie jednym 
zdaniem, stwierdzaja,c, iz zmiany w stosunkach polsko-niemieckich „za
ciqzyc moga, na calym naszym zyciu paii.stwowym'' i „nie zapowiadajq 
zgody w narodzie". Szerszy komentarz mial byc zamieszczony p6zniej, 
jednak nie uczyniono tego. Ponadto w zwiqzku 21 tym wydarzeniem 
przedstawiono wypowiedz W. Witosa, opierajc1cc si� na korespondencjl 
„Tempa Dnia" z 31 I 1934 r. z Paryza. Witos w wywiadzie udzielonym 
„Sudest" na temat paktu polsko-niemieckiego m6wil przede wszystkim 
o zwiqzkach polsko-francuskich. Z tego mozna wnioskowac, ze „Piast"
przyja.l bardzo ll1iechE;tnie wspomniainy traktat, natomiast sugerowal za
ciesnienie stosunk6w z Francja,. Znamienny byl te.z fakt zamieszczenia

41 Chytre cele (Piast, 26 XI 1933); Posel polski Lipski w Berlinie (tamie); 

Ruchliwosc dyplomacji niemieckiej (Piast, 10 XII 1933). 

,2 Niebezpieczna gra (Piast, 3 XII 1933). 

u Czyiby znak dobrej woli? (Piast, 23 I 1934). 

6 - Sobötka 2164 
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bez komentarza informacji o ratyfikacji paktu 44. Jednoczesnie skwapli
wie odnotowano zanicpokojenic prasy czeskiej w zwüizku ze zblizenicm 
polsko-niemicckim ,:;_ ,,Piast" w dalszym ciqgu uwaznie obserwowal sy
tuacj� w Niemczech, szczegolnie wtedy, gdy rzutowala ona na stosunki 
polsko-niemieckie. Nie tez dziwnego, iz szczeg6lowo odnotowano przy
padkowe spotkanie w marcu 1934 r. korespondenta „Kuriera Warszaw
skiego" w Monachium z bliskimi wsp6lpracownikami Rosenberga ·w to
wai-zystwie Rosjan. W czasie rozmo\vy Niemcy okrcslili pakt o nic
agresji jako „zawieszenie broni'' oraz mocno podkreslali dqzcnie Nic
miec do rewizji granicy z Polskq i odebrania G6rnego Slqska, W-cielko
polski i „korytarza pomorskiego'' rn. Jako przejaw nierespektowania przo: 
Niemcy wspomnianej deklaracji „Piast" podal sprawG wyda,nia przez 
urzqd Rosenberga mapy „Wielkich Niemiec''. Na mapic tej mialy siG 
znaleic - wedlug „Piasla" - w granicach Rzeszy m.in. Pomorze, Po
znariskic, G6rny Slqsk i Malopolska Wschodnia (sie) '17. Pismo odnotowy
walo tez i inne fakty swiadczt1ce o falszywej postawic Niemicc \\-obec 
Polski, np. mow� Rosenberga na zamku v,; Malborku w maju 193-l: 1·. -l� 

,,Piast" ITTie kryl swojego nieprzychylnego stanowiska wzglGdem Nic
miec i rezimu hitlerowskiego. Swiadczy o tym szczeg6lnie wyraznie oce
na wizyty Goebbelsa w Polsee. Chlodne przyj�cie tego faktu przez m·
gan ludowy bylo zgodne z postawq wi�kszosci 6wczesnej prasy pol
skiej 4 !1• Na marginesie „Piast" nie ornieszkal zamiescic opinii ks. An
drzeja Hlinki, kt6ry mial byc rzekomo zadowolony z niklych wynikow 
pobytu Goebbelsa w Warszawie 50

. 

Poza stosuf1:kami polsko-niemieckimi istotnymi elementami hitlernw
skiej polityki zagranicznej, na kt6re zwrocil uwagi; ,,Piast", byly sto
sunki niemiecko-radzieckie i niemiecko-austriackie. Pierwszym pisrno 
poswi�cilo tylko kilka wzmianek w kwietniu i maju 1933 r. Pocza,tkri
wo sygnalizowano wzburzenie czynnik6w radzieckich z powodu przc
sladowari komunistow w Niemczech oraz inte,ncji niemieckich wobcc: 
Ukrainy. W tym ostatnim wypadku swoje oburzenie � wedlug „Pia
sta" - wyrazila r6wniez emigracja rosyjska 51

. Jednakze juz 28 V 
1933 r. pismo z\nocilo uwagG, iz stosunki nierniecko-radzieckie uleg!y 
poprawie w zwiqzku z prolongowanicm umowy berlinskiej z 1926 L 

4� Pakt o nicngresji z Niemcami (Piast. 30 I 19:�4): W. Witos o pakcie po78i;O-
-niemiecl<im (Pia,t, 30 I 1934); Rat11fiirncjci pakht z Niemcami (Piast, 28 II 18:l !). 

40 ncrlin-Warszawa-l'raga (Pia,t, 21 II 1934). 
4s WynHrzcnia hitlerou:c6w o zgoclzie z Polskq! (Piast, l IV 1934). 

u i\-Iapa wiclkich Nicmicc a umowa niemiecko-polska (Pia�t 8 IV 193-d). 

�8 Nicmcy zwr6cone 1w Wschocl (Piast, 13 V 1934). 
4& !\'icmiecka wizyta (Piast, 24 VI 1934 )_ 
50 ]'oiska slou.:ia11ska czy Polska gcrmai1�ka? (Piast, 8 v,! 1n-11.
51 Niemcy ci Sowietu (Piast, 9 IV 1933); Rozdzwir;ki ni<'miecko-sowicckie. "\Vil'l

ka Ukraine! (Piast, 7 V 1933). 
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Wydarzenie to skomcntowano w naste;pujqcy spos6b: ,,Niemcy nie ukry
wajc1, .ze komunizm w Rosji pracujc na ich korzysc, gdyz degenerujc 

i dernoralizuje Slowian, odbiera im zdrowic fizyczne i moralne, czyni 
z nich bezwolnych parjas6w, sprowadza ruin� gospoda1·cz,1 na tych zie
miach, ,na ktörych Hitler, jak pisze w swojcj ksiqzce Mein Kamp.f [no
tabene po raz pienvszy vvzmiankowanej 1\· pi.smic], szuka ziemi dla 

Niemc6w, ale ziemi golej bez ludzi" 52
. 

Jezeli chodzi o stosunki niemiecko-austriackic, to „Piast" w miar� 
systematycznic obserwowal poczynania hitlerowcc'iw wobcc Austi·ii. Od 
chwili dojscia Hitlera da wladzy donosil o grofüie „Anschlussu'· zc 
strony Niemiec. W marcu 1933 r. bardzo ,vyraznic mowiono o zagro
.zeniu Austrii i informowano o incydentach austriacko-niemieckich, ta .. 
kich jak np. wydalenie z Austrii Hansa Franka i przeci\vdzialanie tarn 
rozwojmvi ruchu hitlcrowskiego itp. Z zadowolenicm przyjmowano wszy
stkie wiadomosci, ktöre donosily o porazkach hitlerowc<iw w Austrii,, 
eo te.z powodowalo, iz zbyt optymistycznic oceniano osiqgniE;cia Doll
fussa w walce ze z,volennikami Hitlera. Szczeg6lnie wyraznie swiad
czy o tym notatka pt. Smiertrlny cios dla hitleryzmn austriackicgo, do
noszc1ca o zawicszeniu hitlerowskich organow prasowych w Austrii. Do
piero w sierpniu 1933 r. mozna zauwazyc ponownie powaznc zaniepo
kojenic „Piasta" stancm stosunkow niemiecko-austriackich. Zanicpoko
jenic to ulegalo w miar� uplywu czasu znacznemu wzmozeniu "\ 

Uznac wi(;'c mozna, iz w 1933 r. ,,Piast" skrystalizowal swoje po
gl<1dy wobec Hitlera i nazizmu zgodnie z ocenq polityki hitlerowskiej, 

52 IliUcr zlikwidou:al ::atarai z Sowietami (Piast, 28 V 19:�3). We wrze�niu 
1933 r. ,,Piast" zasygnalizowar ponownc naph;cie na linii Berlin-1\!Ioskwa. Zob . 
. ,Piast", 17 IX 1933, 

53 \V m;;.rcu 1933 r. ,,Piast" przedstawii nastc;pujriq occnc; st(lq1,k6w niernicc
ko-austriackich: ,,Ostatnie wypadki wskawjq, zc Hitler .i,izy do zagarni,;ci-1 Au
strii i pol<)czcnia jej z Rzesz<) nicrnicck,1, ze to jest cel jego najblizszych zamie
rze11 politycznych. Zrealizowanic »Anschlussu·=< nie ·wywolaloby tak dt::::ych k•,111-
plikacji w Europie, jak pr6ba wtargniqcia na Pomorzc, a ,v \\'ynikach cla,,1by 
NieJT,com duzo, bo nov.'ych 7 milion6w Nicmcow, a poza tym podnios!ohy H1tkra 
na ob:-:z::irze Rwszy niemicckiPj. 0 planiP Hitkra niC\\",]1pli,,·ic j,,,t dc-,brzc puin
formo\\·any au,triacki rzqd Dollfussa, ktöry nawct srodkami nil�koa,tyt•1cy_i',ymi 
11ragnie utrzynrnc rzqdy w kraju, by nie dopusci(· clo zwycü;stwa hitlcryzmu. Alt' 
l'Zqd ten nie ma zdecydowanej wit;k�zosci, a zwalczany jl'�t zacickk z,H"Ö\vno p:'zc•z 
hitierowc<iw, jak przez socjalistöw. To kz !at\\'o rno:::e 11asc oLar:1 tych at;,;,,J\\·, 
a oddzialy szturmowe Hillera z Rzcszy !atwo mogri sie; przcdo,tnc do krajöw au
striackich, by Austrii zgotowac los Bawarii. Czy Francjn i Mala Ententa lub W!o
chy rozpoczn;i z tcgo powodu wojnc;? Jest to maln prawdopodobnc". Co sii; cl:::!ejc 
w Austrii? (Piast, 26 III 1933); Austria wyzwala sii; {Piast, 28 V 19:33); Owacjc clla 
Austrii (Piast, 18 VI 1933); Napi�cie pomiqdzy Austriq a Rzeszq Niemieckq (tam
ze); Smicrtclny cios dla hitleryzmll austriackiego (Piast, 25 VI ]!)33); Wojna c:,1-
striacko-niemiccka (Piast, 13 VIII 1933); Interwencja w llerrinie v: spra-u:ic „1,1s1rii 
(Piast, 20 VIII 1933); Spisek w Austrii (Piast, 27 VI II 1933). 
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kt6rej dokonal wspomniany Kongres SL. Znakomitym podsumowaniern 
tych poglqdow jest fragment artykulu pt. U progu Nowego Roku po
s,viGcony omowieniu sytuacj i mü:dzynarodowej. ,,Piast" podkreslil, iz 
,,na arenie mi�dzynarodowej zaszly znaczne przesuni�cia. Niemcy opa

nowane przez hi tleryzm, po wystqpieni u z Ligi N arod6w znalazly moc
nego sojusznika we Wloszech faszystowskich, natomiast swojq politykq 
\\·ewn�trznq i zagraniczm1 spowodowaly wobec siebie daleko posuni�tq 

rezerw� ze strony Rosji. J est to niewa,tpliwy plus dla Polski". Dalej 

st wierdzano, iz glöwnymi ogniskami niepokoju w Europie, takze u schyl

ku r. 1933, pozostaly jak dota,d Niemcy hitlerowskie i faszystowskie 

Wlochy. Zarowno Mussolini, jak i Hitler „udajq apostol6w pokoju, lecz 
nikt tym zapewnieniom nie wierzy, gdyz jeden i drugi pragnie rewizji 
granic i glosza,c hasla pokoju p1·zygotowuje si� do wojny, by odwr6cic 
uwag� spolcczenstwa od stosunk6w wewn�trznych. Sfery wojskowe za:; 
wsz�dzie czekajc1 na wojn� z utE;sknieniem" 54

. Z powyzszej oceny sy
tuacj i w Europie wynika, ze redaktor'Zy „Piasta" byli powaznie zani2-

pokojcni rozwojem ruch6w totalitavnych w Europie, kt6re stanowily 
zagrozenie nie tylko dla poszczeg6lnych spolecznosci narodowych, ale 

r6,vniez mogly stanowic zarzewie konfliktu swiatowegu. Poniewaz ,,Piast" 

dosc wczcsnie dostrzegl te niebezpieczeüstwa, zdawal on sobie spraw�, 
iz rozwojowi faszyzmu, przede wszystkim w Niemczech, kres mogly 
poloz.yc tylko mocar::;twa zachodnie. W zwiqzku z tym pismo z zadowo
leniem informowalo o 1·6znych antyniemieckich wystqpieniach tych mo
carstw, eo mialo miejsce w pierwszych miesia,cach wladzy Hitlera. P6z

niej natomiast mozna zauwazyc pewrn1 irytacj� tygodnika z powodu 
ustc;pliwej polityki Francj i i Anglii ,vobec hitlerowskich Niemiec. W po
lowie stycznia 1934 r. ,,Piast" z przeka,sem stwierdzil, iz „doszlo do te
go, ze Niemcy zwyci�zone, upokorzone, stoja,ce pod dyktatem militar
nym i finansowym - te Niemcy w dodatku rza,dzonc przez awantur

nikt'lw i podpalaczy w ,najszerszym tego slowa znaczeniu, stajq si� przed
miotcm czulych zabieg6w i haniebnych targ6w" 55

. 

„Noc dlugich nozy" {29-30 VI 1934) oraz smierc Hindenburga (2 VIII 
1934) zamykajc1 okres umacniania wladzy Hitlera w Niemczech. Wyda
rzenia te nie uszly uwadze „Piasta". Pismo podawalo pobiezne infor
macjc, kt6rc docieraly do Polski. Pocza,tkowo spraw� zamordowania gen. 
Schleichera i rozpraw� Hitlera z grupa, Röhma „Piast" potraktowal ja
ko rozpraw� pomi�dzy junkrami a Hitlerem 56

. W tydzien pofoiej stwier
dzono, iz zajscia w Niemczech byly zwia,zane z zarza,dzeniem urlopo

wania oddzial6w szturmowych, eo zdaniem pisma bylo spowodowane 

s-1 ,,Piast", 1 I 1934.
s� Anglia przeciw Niemcom (Piast, 21 V 1933); Parlament angielski demaskuje

imperialistycznq zaborczosc Niemiec (Piast, 23 IV 1933); Ponury obraz swiata. (Piast, 
16 I 1934). 

!G Rewolucja w Niemczech (Piast, 8 VII 1934).
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trudnosciami skarbu niemieckiego. Posuni�cie to mialo na celu -
w przekonaniu redakcji - pozbycie si� przez Hitlera i Görimga „nie
wygodnych ... ludzi, kt6rzy znali tajemnic� podpalenia Reichstagu", 
,,Piast" w zasadzie zgadzal si� z opini& wi�kszosci prasy, ze powyzsze 
wypadki przyczynily si� do wzmocnienia wladzy Hitlera. Jednoczesnie 
sygnalizowano, ze niekt6re dzienniki pisaly o zwyci�stwie Hitlera, ob
wieszczaja,c przy tym koniec hitleryzmu i przewidujqc dyktatur� ,voj
skowa. oraz powr6t rodziny cesarskiej. Z tego wynika, ze „Piast" wspo
minaja.c po raz kolejny o tendencjach monarchistycznych w Niemczech 
ulegal w tym wypadku wplywom prasy brytyjskiej 5•• Wlasrni opini�
na temat wypadköw z koii.ca czerwca 1934 r. tygodnik przedstawil nie
eo p6zniej, zapoznajc1c si<; uprzednio z pogla,dami prasy zagranicznej 
i polskiej. Wskazuje na to m.in. przedruk z „Naprzodu" z 10 VII 
1934 r., gdzie wymordowanie „pulkownik6w hitlerowskich" por6wna
no do wymordowania kondotier6w przez Cezara Borgi� w Sinigaglii 
w 1502 r. 59 „Piast" nie zgodzil si� z twierdzeniem prasy brytyjskiej, 
iz „ostatnie mordy polityczne wzmocnily tylko stanowisko Hitlera". Pis
mo uwazalo, iz wzmocnieniu ulegla r6wniez pozycja armii nicmicckicj 
i czynnikow konserwatywnych, a wiGc - w jcgo mniemaniu - trady
cyjnych sfei- militarystycznych w Niemczech. W zwic1zku z tym obawia
no si� wzmozonej agresywnosci Niemiec wobec Polski 5B. Oceniajc1c sy
tuacj� politycznq w Niemczech po smierci Hindenburga ,,Piast" stwier
dzil, iz „chwil� t� wyzyskal Hitler, by wziqc w r�ce sv.roje calot wladzG 
panstwowc1_". Uznano jednoczesnie plebiscyt, kt6ry mia1 zadecydowac:, 
czy Hitler moz.c sprawowac polqczony urzqd kanclcrza i prezydenta ,v p:1-
nuja,cych wowczas w Niemczech stosunkach za fikcj� (,,komu zycie milc 
nie odwazy siG glosowac przeciw Hitlerowi") 60• Waznicjszc! kwestiq 
w tych warunkach byla dla „Piasta" odpowiedz na pytanie, ,,eo b�dzie 
dalej" w Niemczech. Pismo jednak nie odpowiedzialo na to pytanie 
w spos6b jednoznaczny. Zwrocono jedynie mvag�, iz fakt objGcia pelni 
wladzy przez Hitlcra jest „dla tak duzego narodu rzecza. niebezpiecznc1''. 
Przy tej okazji ponownie zabrzmialo echo monarchizmu, ,,Piast" bo
wiem poinformowal, iz prasa obca doniosla, ze „po plebiscycie Hitler 
zamierza oglosic siG cesarzem Niemiec". Reakcja pisma na ten fakt 
byla raczej emocjanalna, poniewaz uznano, iz „zakoii.czylby si� proces 
wsteczny w rozwoju stosunk6w niemieckich, trwaja,cy ad poczqtku okre
su po wojnie swiatowej" 61

. Oznaczac to mialo powrot do sytuacji sprzed 
1914 r. Po ogloszeniu wynik6w plebiscytu z 19 VIII 1934 r. ,,Piast" 

51 Co si� dzieje w Niemczech (Piast, 15 VII 1934); Ku czemu idzie Rzesza Nic-
miecka (tamze). 

58 Wymordowanie pu!kownik6w (Piast, 29 VII 1934). 
su Co si� dzieje w Niemczech (tamze). 
io Smierc Hindenburga ... (Piast, 12 VIII 1934). 
et Tamze; Co si� dzieje w Niemczech (Piast, 19 VIII 1934). 
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krytycznie napisal o spolcczeri.stwic niemieckirn, sterroryzowanym wid
me-m oboz6w koncentracyjnych c;z_ Ten krytyczny stosunck do narodu 
nicmieckicgo byl zapewnc spo,voclmvany tym, iz byc moze redakcja pa 
cichu 1iczyla, wbn:w wszclkim przewidywaniom, iz Niemcy wypo,viedz4 
siq lJl"ZCCi\';lrn Hitkrowi. 

,,Piast" i Stronnictwo Ludowe zaj(c'ly wobcc Hitkra i nazizmu sta
,1,,·,,.-i�ko zclccydc\';anie ncgatywnc. \Vynikalo to z faktu, iz polityka Hit
lern i nazizmu byly zaprzeczenicm idei, kt6rym holdowal 1·uch ludowy 
,,.. Polsee, tj. szcroko poj0,tej dcrnokracji i parlamentaryzmu. Ludowcy 
lxn,�Iw szybko occnili charakter nazizmu i oblicze polityczne jego ide
o,,Tgu przy,vodcy Adolfa Hitlcra. Stanowisko swoje wypracowali dzü�
ki c!)serwac_j i biezqcej polityki wewnc;trznej i zagranicznej rezimu hit
lern 0xskicgo. Na zagadnicnb te rcdaktorzy „Piasta" patrzyli przez pryz
rnat stosunkow og<'ilnoludzkich (humaniiaryzm) i stosunkow polsko-nie
miLckich. \V pien,·szym wypadku dostrzezono zagrozcnie dla ludzkosci 
zc strony hitkryzmu, przcjawiaj:ice sit; m. in. w przesladowaniu Zyd6w 
i tcndencjach ekspansjonistycznych hitlerowskich Niemiec. Nato
mi,1st w drngim ,vypadku zauwazono rosnqce niebezpieczenstwo dla 
Polski, uzewnqtrzniajqcc sie; nie tylko w wypowiedziach Hitlcra i innych 
przyw6dc6w Rzeszy, ale takze w konkretnych posunü�ciach dyplomacji 
nicmicckicj i fm·sowaniu zbroj en. Ludowcy zaj<;li tez krytyczn<1 posta
WG wobec zngadnienia wodzostwa i dyktatury 03, charakterystycznych 
dla faszyzmu. Uz•,,mo, iz obie formy ·wladzy s:-1 nie do przyj<;cia przez 
ruch ludowy. 

Przemiany zachoclz<J:ce w Niemczech byly uwaznie obsenvowane przez 
"\V. \Vitosa G\ ,,Piasla" i calc Strnnnictwo Ludowe G5• Vhmocnienie wla
clz_v Hitlera i rozwoj nazizmu budzily gl�bokie zaniepokojenie. Nicpo
k6j tcn zn,1lazl ,v miar� pelne oclzwicrciedlenie n� lamach „Piasta". 

�2 Plcbisc!;t: w Nicmc::ech {Piast, 26 VIII 1934). 
18 Szcrzc.i na tcn 1cuat p;sa� J. Bor k o ,,: s k i, Po�tc:u:a po/it,;c.::rw chlopou; 

pols'·ich ,c latnch 1030-1935, \\'arszawa 1970. s. 221-227. Zob. m.in. P. B., Kilka 
mvili o probi<.: mie worlza w c::asach d::isiej,:::,wh (Phst. 16 VII 1933); W. W i tos, 
Z v:n(l:::e;m, cz,1 bez wodza (Piast, 26 VIII 1934). 

Gl Zob. A. Z a k r z e w s k i, Winccnty Witos chlopskt polityk i mq:!: stcrnu, 
War,:,�rn·a 1077, s. 369. 

�5 Nalczy wspomnicc:, i:i: podobn<1 occn<;, jak „Piast. oma,viancgo wyzej prnble
mu :,n,zent�\\",tla na �woich lamach ludowa prasa wiPlkopobka. Na podstawic jcj 
an,clizy Z. Ifammerling �twicrclza m. in., zc „rlojscie Hitlera do wladzy trakto\va
no jako z!q wr6zbl: dla Polski. Sqdzono bov.ricm, fo bt;dzic on chcial odwr6cic 
wx:1g(; spo!L'cze11,.t\ya od zycia wcwnqtrznego na rzccz po!i:_vki zagranicznej ... Szcze
göl;: ,_. nicpokcjj !L!do,,·cciw budzi!y hitlerowskic mctody rqd6v,, 111<1so\\ie mordy 
kc1ptt,rowc, krw,nvc rnzprawianie sie: z komunistami, �o,:i;1!istami, Zydami i ccn
tro,,:c:mü oraz zakladanie oboz6w konccntracyj:1ych". S Miko lajczyk po oglosze
niu hJ�c�ro•,y;-:.kiej usLn\'}'.'" o dzjec:iziczcniu go . ..;podarst\\. don1Bgal !':iQ 1 .rozparcel<nva
nia n:ajqtk6w mcmicckich w b. clzielnicy pruskiej oraz wydanic, usbwy, na mocy 
kt6n•j kazde W}"\Yla�zczcnie z gospodarf�hva Polaka poci,1ga1oby pozba wie nie Niem-
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,,PIAST" ZU HITLER UND NAZISMUS (lfl31-1931) 

Der ,.Pia,;t'' \\·nr ci1w, der wichtigs'.en PrcsscnrgJr:e der Volksp,u-tci (Stron-
11ict\•:,; Ludowe SL). Vor der i\.Iachtübeniahmc Hitl,•i·s cr.,:cbicnc:n im ,.Piast" sr.hr 
:-t.:lte:1 �achrichtc•n über Hitler und die Hitlc1·!Jcwegung in Deutschland. Die Übcr
L:.;:·,:: . ..: des fü:ic!;,kanzlcramts durch Adolf Hitler wa1· für die Zeitscl:rirt eine 
Lx·: :-.:,ci1ung. \Lfiirend der ersten drei 2\1onate der Hitlcri1crrschaf� be,-,bachtctc 
die Wochenschrift die Entwicklung der Situation in Dt!utscilinnd aufmerksam. Erst 
im A,1ril 1933 fe�tigte der ,.Piast" seine Ansichten über clas Wesen des Hitlcrisrnus . 
.S,,it diesem 2\Iomcnt beobachtete die Zcitschrif� die nazi,tischc Be,.\·cgung i!1 
Ded,ci:iand nicht 111.:r durch das Pri;;ma der innerdeutscllcn V,:r:1iiltn1s�e. son
ckr:: ;• uch durch das Pri�1fä1. des curopfü,chcn Frieden� und in dic,;cm Zusa::1-
n:,,,1:.:1,1g der unrnitk}barcn Bedrohung Polen>. Die,er Sl:incip,mkt wc1rde ,u,ch 
n;:c,; lil'l" U11tc,·z,•1cl,nung der pnlnisch-deubchen 'I':ici1t"q'riff,crldiinmg ,·0,1 193� 

lwibr·l:altcn. Dic,l� Deklaration nahm man sehr re.-,·1.Ticrl :1u:. Die „Nacht der lan
cc•1 �1 ks,er" und den Tod Hindenburgs bezeichnet,! die Zeitschrift als das Ende 
ri�- L .. tigungsprnzesse� der Hitlermacht in Deut.,chland. lli<.:rlJei \':urdc ,1uf die 
1.\'i,:, n::;sigkeit dn dcubchen GcscI1:;cha[t dem I-Iitleris1rc1., gegenüber hingc,,·ic
,,::1. s\dolf Hill!' r bezeichnete die Zeitschrift als Dt•rnagog,,n (an einer Stelle als 
·�-�L·::::�:-:•n Den1ai;1J)gcn'·) L:ncl als zynischen Gc'.Yi.1l�r:-::e11schl'll. 1\.-Ian ,,·ar cL:·r }\Ici-
1,ut:'.!. dass er zum Fall des Kulturniveaus des deul,chen Volks beiträ�t. Cilarak
teri '.,t:,ch ist, ciass die Redaktoren des ,.Piast" den deutsch·it Faschismus rnit dem 
Kn;·.-:.,·,unismu;; identifizierten. Man sah in ill111 eine l31cclruhung der Dauernschafts-

ca y; Polsee \\·arsztatu rolncgo". Z rezen\·11 odnn,z·.;1,0 ,:,: do poi,;ko-niemicckicgo 
i;akrn o nieagrcsji. Jcdnocze�nic krytyk(w;,ili polliyk,; J. ßecka \\·obec Niem(ec . 
. ,Dornagano sit� przyjaznych stosunk6w z Francj:-i, Rurnuniq i Czcchoslo\vacjq". U,va
gl pr,v:yz.s.::e oclnoszq �ir; do lat 1933-193-l. Z. Hamm(' r l in g, Ruch lwlowy 
v; 1.Lel/.:opolsce 1919--1939, W:ir,zawa 1971, s. 310-:.l i l. 




