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KRZYSZTOF KA W ALEC 

OBÖZ NARODOWY WOBEC SUKCESÖW HITLEROWCÖW 

Ob6z narodowy zainteresowal si� ruchem hitlerowskim dosc p6zno. 

Pierwsze, poswi�cone nazizmowi wzmianki poj awily siG w prasie par
tyjnej ZLN dopiero w zwiqzku z nieudanym monachijskim puczem 

Hitlera. Nieco wczes.niej odnotowal dzialalnosc hitlerowc6w antysemic

ki „Rozw6j". Ton bardzo rzadkich - az do poczqtk6w lat trzydzie
stych - informacji byl na og6l niech�tny. Odnotowano antyreligijne 
ekscesy nazist6w, pi�tnowano akty wandalizmu, eksponowano wrogosc 

ruchu Hitlera wobec Polski 1
• Dmowski, w opublikowanej w kori.cu 

1930 r. serii artykul6w poswü:conych problemowi niemieckiemu, jedy

nie marginalnie wspomnial o istnieniu ruchu hitlerowskiego, traktujqc 
jego ideologi� jako szkodliwq utopi� 2

• 

Wzrost zainteresowania niemieckim narodowym socjalizmem, nieunik
niony po zwyciE;stwie wyborczym NSDAP wc wn:esniu 1930 r., prze
ja'\vil si� poczqtkowo wlasciwie wyh:icznie w cz�stszym, niz dotqd, za
mieszczaniu na lamach prasy obozu narodowego doniesien agencyjnych 

pos\ViGconych sytuacji w Niemczech. Wypowiedzi bE;dqce wynikiem po
glGbionej analizy pojawily si<� w roku nast�pnym. Ich listE;? otworzyly 
artykuly Stanislawa Kozickiego. Podkreslal on antyliberalizm i anty

parlamentaryzm ruchu hitlcrowskiego, czyniqcy z niego niemiccki od
powiednik faszyzmu, jego mistycyzm i mesjanizm, a takze wrogie Pol
see stanowisko 3• Poczqwszy od polowy 1931 r. liczba wypowiedzi pra

sowych poswi�conych hitleryzmowi stopniowo rosla. Zarazem zmieniac 
si� zaczql ich ton. Po dojsciu nazist6w do wladzy z lam6w endeckiej 

prasy znikla bqdz ulegla wyciszeniu tak dotc1d dla niej typowa nutka 
napastliwej krytyki w stosunku do Niemiec. Ta zmiana tonu wywolala 

1 Pogrozki boj6wek hitlerowskich (Gazeta Warszawska (dalej: GW), nr 172 
21 VI 1930); Wybory w Niemczech i Polska (GW, nr 271, 18 IX 1930). 

2 R. Dm o w s k i, Swiat powojenny i Polska, Warsza,va 1931, s. 278-279. 
a S. K o z i c k i, Wyjscie hitlerowcow (GW, nr 56, 17 II 1931); t e n z e, Na

cjonalizm niemiecki (Mysl Narodowa (dalej: MN), 12 VII 1931); t e n :i: e, Adolf

Hitler (MN, 9 VIII 1931). 
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nicpochlcbne dla obozu narndowego kom('ntar"Zc \\·sröd jcgo przeciwni
k6w na lewicy i w kolach liberalnych. 

Reakcja obozu narnclo\\.'ego na hitleryzm stanowila pochodnq wielu 
czynniköw, nie zawsze puwü1:zanych ze sob,1, nickiedy zu� wr�c..:z zc so
b,i sprzccznyc..:h. vV szc..:z0gcilnosci trndno byloby jq sprowadziC:: jedyni(: 
do rezultatu faszy-zac..:ji szeregu srodowisk ondcckich -1, pocicg4aj11cej za 
sob:l sklonnosc do akcentowania iclcologiczncj ·wsp6lnoty ruchüw nacjo
nalistycznych w r6znych krajach, chocia:c i takic zjawisko mialo miej -

SC('. W tym tradycyjnie antyniemiec..:kim srodowisku politycznym trudno 
bylo akurat w hitleryzmic szukac zr6dd inspiracji, zwlaszcza zc istnialy 
i inne totalitarne wzorce. Jcdnoczcsnie zepchnit;:ty do opozycji ruch po
litycz:1y nie mogl zachowac oboj�tnosci wobcc..: sukcesu,,·, jakie „za mi�
dz,!" oclnosili nazisci. Doclajmy, zc klirnat polityczny lat trzydziestych 
sprzyjal wysuwaniu hasel ekstremistyc:mych. Kryzys gospoclarczy za
ostrzyl anlagonizmy spolcczne i narodowosciowc:. Sprawa brzc:skc, za
poc?:1tkowala nowy dap brutalizacj i form \Valki politycznej �. Trudno 
wrcszcic przccenic rolq, jak::1 odegr�,ly skutki pogl<;biaj<1cych siq w lo
nic obozu narndowego wewnE;b·znych podzia16w. Na tlc impasu, w ja
kim siq on znalazl po rozwiqz,miu prnz wladze pai'lsl\,·o\YC OWP, suk
ccsy hitlerowc6w kluly '"' oczy. W takicj sytuacji wiele wypowiadanych 
w t�·m srodowisku politycznym pochwal nazizmu pozornie jedynie od
nosilo si� do sytuncji w Niemczech, sluz4c w istocie za parawan coraz 
slabiej zrcsztq mnskowanym aiakom na kiern,•:nic..:two c:1dccji jako nie
zdolne do czynu i nazbyt przywü1zane do poghid6w libe1·alnych. 

Bedinski korcspondcnt „Gazety Warszawskiej" i „Kuriera Poznan
skiego", jeden z przyw6dcüw „mlodej" cndccji, pozniejszy seccsjo:üsta 
z Zi.\IN, J erzy Drobnik, dowodzil, ze sukccs nazistow byl modi\vy dzi�
ki r,drzuceniu przez nich zasad demokracji w organizacji partii i me
todach polityczncgo dzialania: wpnnvadzeniu bezwzglqdncj dyscypliny, 
centralizrnu oraz zerwaniu z nawykicm ogli-1clania si� na opiniq wybor
cow ,;. W jednym z artykul6w przeciwstawil dynamizm i encrgi� Hit-

.: Przyczyny, ktorc detcrmi1Hm·aly ow dokonuj,Jcy siq zwrot, zcstawia R. W a
P i i'1 � k i. Rtu:hy 11ar·jonalist11cz11.e a formowanie sie; rendencji f<tszustou:�kich i pn
rcifaszystou:skich (Acta Universitas Wrat., nr 3()6, Wroclaw 1977, s. 231-233). 

� W propagandzie ohriz 1.1 narodowcgo lat trzydziestych pojawil siG nowy mo
ty\\": listy ,,polcg!ych o \Viclk<) Pol,kt;'', pubiikowane w prasic i drukach ulotnych. 
Do r. 1935 zginqc mialo 34 osoby, z tego po jednej w 1931 i Hi32, 8 w 1933 i ai 
19 \\' 1935 (,,Gazeta Narodo,nf' z 'i XI rn:n). L:czby tc nale:i:aloby pomniejszyc -
jedynie czc:sc ofiar nalezala do OWP lub SN, pozostak: zas „dopisano" clla uwy
pukknia sily i determin,1cji rm·bu. W porownaniu z Nicmcami liczba ofiar walk 
politycznych wydaje si� i tak niez11aczna. Niemniej trudno negowac ·wplyw uzy
cia �ily i przelania krwi ,v ksztalto\\'aniu siq spccyficzncro klimatu politycznego, 
w ktoryrn pn:emoc i maskowany „ickalizmem" duch nietoler.incji zyskiwa!y pra
wo obywatclsl\\'il. 

0 J. Dr ob n i k, Walka rnclwma (Kmier Pozna1·1�ki (dalej: KP), nr 383, z 23
VIII 1933). 
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le1·a starczemu uporowi i konserwatyzmowi - przy dyktatorskich za
p�clach - Hugenberga. ,,Tragedia Hugenberga - pisal - jest tragedic1 
starcgo czlowieka, kt6r2mu si� zdawalo, ze moze przeskoczyc jedno po
koknie i stac si(;! :jego woclzem, nie daj:1c mu nowej idei" i. Adresat oweJ 
aluzji byl c1z nadto \\·idoczny. Podobnc metody polemiki stosowalo sro
dmvisko przyszlego ONR, konfrontujqc determinacj� hitlerowc6w z ostroz
no.sci,t politykow kieruj,!cych polskim obozem narodowym. W tego ro
dzaj u polemikach rzecznicy tendencji liberalncj mieli o wiele mniejsze 
sz;-_,;1s2 niz faszyzuj ,1cy ckstrcmisci. Podj l�cie kryiyki mctod zwyci�skiego 
hith,ryzmu przez iych, kt6rzy w walce o \vladz� poniesli porazk�, nie 
n,oglo byc specjalnie nusne propagar:do\vo. 

Zaintc1·esowanic faszysto\vskimi tresciami idcolog ii narndo,vosoc.i ,lli
styc�nej stosunkowu sLlbo zaznaczylo si(;! na terenie dzielnic zachodnich, 
gdzic silnie akccntowano ,vrogosc ruchu hitlero,vskiego wobec Polski s . 
\V inn:ych regionach pojawila siq sklonnosc do nieco odmiennego roz
mi(_,szczania akcen16vl. Przy zaznaczeniu wrogiego Polsee stanowiska 
hilkrowc6w partia HiHera budzila zaintercsowanie jako fragmcnt zja
wis:�a o szerszym, swiatowym zasic:;gu: walki sil „narodowych" z szc1-lej 
lub wqziej rnzumianymi silami rnzstroju, groz,1cymi zagladq cywilizacji 
zachodniej. Tak pojmowane zainteresowanie narodowym socjalizmem 
przcjawialo sit; z r6znq ::;ilq: slabiej na og6l na prowincji, silniej zas \V sto
licy. W mniejszym stopniu bylo ono widoczne w starszym pokoleniu 
dzialaczy endeckich, \V wii;:kszyrn natomiast w srodov.riskach mlodzie
zo\,·ych, zwlaszcza wsrud mlodziezy akademickiej. 

VI/ skräjnt·j pm,luci f;;iscynacjn nazi::rn1E,m uwidocznila .siQ na lamach 
antysemickiego „Rozwoju"', kt6rego publicysci nie wahali siG sil;;gac do 
arscnalu poj c,;c ·wyraznie rasistowskich, gloryfiko\vac tenor, stosowany 
,rnbcc Zyduw przez hitlernwskie boj6wki, niekiedy wr�cz nawolujqc 
do nasladownictwa '.', czcrnu towarzyszyl krytyczny stosunck do polskie
go ubozu narndowego, nie wylqczajqc OWP. Nickt6re opinie byly zgo
la szokuj<1.ce - i tak w lecie 1932 r. stwierdzono, zc o bi-aku na pol
skim gruncie ruchu „o wyraznie i konsckwentnie antysem.ickim cha
raktcrze "' zadccydo\valy „nicwykorzenione wady naszego narodu'' 10. Ra
sis to\nki wydzwiqk mialy nieki6re fclietony Adolfa N owaczyüskiego, 
nie rn6wi<1.c juz o pogl&dach Stanis!awa Pieükowskiego, kt6ry jeszcze 
przcd I wojn,1 swiatO\nl wzywal do „oczyszczenia" narodu z domieszek 

1 Te n z e, I'o kapitulacji Hugenbcrga (KP, nr 295, l VII 1933). 
9 W. Pep 1 i ü s k i, Oblicze spolcczno-poiitvc::ne „Sloirn Po niorskicgo" w la

tnch 1920-1939, Gdaüsk 1978, s. 127; J. Nie rn uni s, Stronnictwo Naroclowe wo

bec hitleryzmn jako prqcb ideowo-polit!JCZnego w latach 1933-1939 (Gdat'1�lde 
Zeszyty Humanistyczne, R. 10, 1967, scria: Historia, nr 6, s, 99). 

� ,,Rozw6j", 1932, z dni; 1 I, 10 I. 24 I, 6 III, 13 III, 10 VII, 24 VII i in. 
io S \\" a s t., Rozrny:ilania antysemickie (ROZ\\·6j, 21 VIII 1932). 
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obcej krwi, religi� zas chrzescijanskq uwazal za tw6r i narz�dzie zy
dowskie 11• 

Jakkolwiek wyst�powanie podobnych glos6w dobitnie üustruje ska-
1� fermentu, jaki objql w6wczas srodowiska nacjonalistyczne, tego ro
dzaju poglqdy stanowily jednak margines. W doktrynie hitlerowskiej 
wlasnie rasizm budzil w obozie narodowym stosunkowo najwi�ej za
strzezen. PotE:pial go Kosci6l katolicki. Obecnosc rasizmu w ideologii 
narodowosocjalistycznej usilowal Dmowski tlumaczyc powüizaniami 
NSDAP z... masoneriq, scislej jej odlamem staropruskim 12

• W obozie 
narodowym byl to ci(;!zki zarzut. Decydowalo jednak przeswiadczenie, 
ze teorie rasowe Sq narz�dziem imperializmu niemieckiego 13

• Motyw 
ten dominowal w publicystyce Karola Stojanowskiego, skc1dinc1d rzecz
nika tendencji skrajnych wsr6d „mlodych". Akcentowal on korzysci, 
j akie paristwo niemieckie czerpie z rozpowszechniania teorii rasowych 
poza terenem Rzeszy 14, wskazujqc na niebezpieczenstwa, jakie pociqg
n(;laby za sobc1 ich popularnosc na gruncie polskim (rozbicie jednosci 
narodu, jego uzaleznienie od Niemiec). Z tych tez \vzgl�d6w obawial 
si� powstania polskiego „poganskiego" nacjonalizmu, rodzimego odpo
wiednika hitleryzmu, czego zaczc1tkiem moglo byc zywe wsr6d cz�sci 
inteligencji zainteresowanie dawnq Slowianszczyznq, kultem Swiatowi
da 15

, zwlaszcza w polqczeniu z przejawami sympatii dla ruchu raso
-wego. 

Trudno powiedziec, w jakim stopniu jego obawy byly uzasadnione. 
Badacz endeckiej publicystyki tego czasu, zwlaszcza okresu rozlam6w 
i gl6wnie srodowisk odrywajc1cych sie; od obozu narodowego, bez trudu 
moze wskazac dosc cz�ste w niej wyraznie rasistowskie wtr�ty. Wy
daje si� jednak, ze idee rasistowskie budzily zainteresowanie nie tyl� 
ze wzgl�du na swa, tresc, ile funkcj� socjotechnicznc1. Na gruncie nie
mieckim wykazaly one swq uzytecznosc w roli „mitu", mobilizuja,cego 
czlonk6w ruchu. W Polsee jednak, w manifestujqcym sw6j katolicyzm 
srodowisku politycznym na rasizm - w sencie podobnym do hitlerow.:. 
skiego - il1ie moglo byc miejsca. Pole manewru przy poszukiwaniach 
wlasnego „mitu" narodowego bylo ograniczone, przynajmniej dla grup 
endeckich, a nawet tylko wywodza,cych si� z pnia endeckiego. Ideal 

11 S. Pie n k o w s k i, W ogniu walki (Szkice w sprawie zydowskiej), War
szawa 1929, s. 43-59; t e n i: e, Glos krwi (MN, 24 IX 1933). 

12 Dm o w s k i, Przewröt (Pisma, t. 8, Cz�stochowa 1938, s. 227). Motyw ten

rozwin<1l K. St o ja n o w s k i, Przeciwmasoneria czy masoneria (MN, 27 V 1934). 
18 R. W a pi n s k i, Endecja wobec hitleryzmu i III Rzeszy (Polska, Niemcy,

Europa. Studia z dziej6w my.sli politycznej i stosunk6w mi�dzynarodowych, Poz

nan 1977, s. 538). 
u St o ja n o w s k i, Z obozu nordycznego (MN, 7 II 1932); t e n z e, Rasizm 

przeciwko Slowianszczyznie, Poznan 1934, s. 100-101. 

u Te n i: e, Rasizm ... , s. 116-118. 
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„chrzescijanskiego nacjonalizmu'' nie kr�powal natomiast sklaniajqcej 
si� ku nacjonalizmowi inteligencji z innych srodowisk politycznych, to
tez odchodzily one od niego coraz dalej: poprzez pr6by szukania ko
rzeni polskosci w zamierzchlym swiecie dawnych Slowian az po otwar
te odrzucenie religii i etyki chrzescijanskiej, jak uczynila to grupa 
,,Zadrugi". 

Krytyka rasizmll, podejmowana przez srodowiska endeckie, prowa
dzBa w konsek\.vencji do odzegnywania si� od pobratymstwa ideowego 
z hitlerowcami i na tym polu, gdzie wydawaloby si� ono najbardziej 
pra\vdopodobne, tj polityki antyzydowskiej. Wskazywano wi�c 111.a tra
dycje polskiego obozu narodowego w tym wzgl�dzie, samodzielnosc je
go „dorobku", r6znice w polozeniu .Zyd6w w Niemczech i Polsee. Ch�c 
zaznaczenia dystansu od hitleryzmu sprzyjala pewnej ogh�dnosci w ak
cj i antysemickiej, akcentowaniu (zwlaszcza w II pol. lat trzydzicstych) 
jej politycznego i gospodarczego, a nie rasowego aspektu 16• 

Publicystyka endecka wczesnie odnotowala liczny w ruchu Hitlera 
udzial mlodziezy i bczrobotnych. W zasadzie jednak brak w niej pogl�
bionych analiz bazy spolecznej nazizmu. Eksponowanie poparcia mlo
dziezy dla NSDAP i upatrywanie w nim wlasnie przyczyny sukces6w 
partii i; obliczone bylo na jak najbardziej dorazny uzytek: dysponujqc 
wplywami w srodowiskach mlodziezowych endecja sklonna byla podkre
slac wagf; tego czynnika. W czesnie dostrzezono tak typowe dla hitle
ryzmu operowanie demagogiq spolecznq - na tej podstawie jeszcze 
w grudniu 1929 r. S. Kozicki sklonny byl uwazac ruch hitlerowski ra
czej za socjalistyczny niz nacjonalistyczny tR. Lqczcnic hasel nacjonali
stycznych z demagogiq spolecznq stwarzalo mozliwosci efektywnej agi
tacji, sb:1d tez zrozumiale wydaje siG zainteresowanic, jakie wzbudzilo 
ono wsr6d dzialaczy mlodszej generacji. ,,Niemcy - pisal na lamach 
organu OWP mlody publicysta - to kraj, w kt6rym z najwi�kszq silq 
wystqpily wlasnie zarowno nacjonalizm, jak i socjalizm. I niewqtpliwie 
mysl polqczenia w takim wlasnic kraju nacjonalizmu i socjalizmu jest 

1e .. Zeby racjonalnie uzasadnic potrzebQ zmagania siQ iywiolu polskiego z zy
dow;;kim - pisa! M. Seyda - ... nie potrzebujemy i nie powinnismy siQgac do 
tcorii rasistowskicj ... jak to czyni germa1'lski rasizm nordycki. Sprawa jest ... jas
na: naröd polski chce na swej ziemi spokojnie iyc i rozwijac si�, chce, by jego 
narastajqce pokolenia mialy w ojczyinie prac� i chleb ... : zapor& w tym sq Zy
dzi ... ;zapora ta musi byc obalona" (KP, nr 344 z 31 VII 1938). Podobny poglqd 

wyrazil röwniei daleki od liberalnych tendencji Stojanowski - eo wi�cej, uznal 
on antyiydowski program obozu narodowego za zaporQ przeciw rozprzestrzenianiu 
si� - na gruncie antysemickich nastroj6w - wplyw6w antychrzescijanskiej, ra

sistowskiej doktryny (St o ja n o w s k i, Rasizm i genoteizm a przyszlosc katoli

cyzmu w Polsee, MN, 9 II 1936). 
11 W. Bi 1 an, Dlaczego mtodziez walczy z sanaciq (Ziemia Przemyska, 4 VI

1932). 
18 S. K o z i c k i, Kryzys nacjonalizmu w Niemczech (GW, nr 362, 14 XII 1929).
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mysl4 wielkci ... sil� ruchu hitlerowskiego ... stanowi to polqczenie 
dwoch skrajnych radykalizmöw: narodowego i spolecznego" !9. Pröbq 
podobnego „godzenia skrajnosci" byla dojrzewajqca w owym czasie 

w srodowiskach akademickich formula „narodowego radykalizmu". Do
dac mozna, ze mozliwosci, jakie stwarzalo lqczenie hasel nacjonalist:·cz
nych ze spolecznymi, budzily w poczqtkach lat trzydziestych zaintereso
wanie nie tylko \V srodowiskach endeckich 20

• Stanowisko Dmowskicgo 
bylo w tej kwestii jednoznaczne. Jakkolwick interesowal si<; on moz1i

wosciq pozyskania bezrobotnych dla swojego ruchu, przeciwny byl slo
sowaniu dcmagogii socjalnej, wytknql jq tez hitlerowcom, uznajqc za 

zarodek slabosci ruchu 21
. Sukccs, jaki odniosla NSDAP ,v walcc o wla

dz�, nie zmienil tych ooen. Komentujqc narastanie w lonic zwyci<;skiej 
partii fermentu, brutalnic sHumionego przcz Hitlera, dowodzil, ze sze
regi hitlerowcc'nv rnsly zbyt szybko, a ich agitacja zbyt wiele obiecy
wala, eo � jak si<; spodziewal - przysporzyc im mialo wiele jeszcze 
klopotow 22

. Na konserwatyzm w kwestiach spolecznych zaro\vno en
decji, jak i � chociaz w mniejszej mierze - wywodzqcego si� z jej 

pnia ONR, wskazuje dosc zgodnie literatura przedmiotu �:i_ R6zni on 
endecjQ, röwniez „mlodq", od klasycznych ruchow faszystowskich. 

Dmowski niewqtpliwie doccnial wag� spraw spolecznych, wsrod kt(i
rych za najbardziej palc1cc1 uwazal - nie bez racji - kwestiE;> bezrn
bocia 24, alc .nie wie1·zyl w rnuzliwosc ich rozwi4zania. Obawial siE;,. ze
rozbudzanie nierealnych jego zdaniem nadziei na poprawq ,varunkuw 
bytu spowoduje uruchomienic mechanizmu, ktory mozc wymknc1c siE; 
spod kontroli. Bez Wqtpienia oddzialywaly tu reminiscencje rozlamÖ\\·, 

jakic dotkn�ly oboz narodowy w przedcdniu I ,vojny swiatowej. Trnd:. 
no w tym miejscu nie zauwazyc, ze Dmowski nie docenial mozliwosci, 
j akic krylo uj<;cie ruchu spolccznego w ramy hicrarchicznej, trzymanr.i 
w karbach zelaznej dyscypliny partii, i utworzonego przez ni<1 totali
tarnego par'istwa. 

1° Cz. S u 1 i 111 c z y k, Hitler i hitlerowcy (Szczerbiec, 25 I 1932). 
20 Rezullatem fascynacji sukce,ami Hitkra byly powstaj,Jce \\' owym cza,ie 

dosc licznie grupki okrcslaj;1cc siebie mianem n a rod o \\' o so c ja 1 ist y c z n y c h. 
Stosunkowo najwic;.k.sw wplywy zdoby!y sobie one na Slq;cktt. chociai. \\' sumie 
nie wyszly poza n,argines zycia politycznego. 1.V pocz<1tkach jednak dzialalno.<ci 
ich potencjalne moi.liwosci by!y niewiadomq. Jui. p<Jbiezna analiza hasel i progra
m6w owych grupek uprawrna do ,twiercizen:a. ze przed:-tawiane przez nie prnpo
zycje progrnmowe byly znacznie burdzir·j skrnjne od formulowanyeh w obozie na
rodowym (AAN, Zbiör druk6v.r ulotnych, syg:1. 11. k. 1; sygn. 30, k. 2; syg!1. 16'.3, 
k. 1-4).

21 Dm o w s k i, Przewrot (Pism..i, t. 8. s. 215-218). 
22 Te n i. e, Dramat niemiecki (Gazeta Karndo\va, 15 VII 1934). 
28 R. W a pi 1'1 s k i, Narodowa Demokracja 1893-1939, Wroc!aw 1980, �- �93-

294; Sz. Ru d nick i, Program spolec::ny Obozu i',arocloii:o-Radykc;i11ea0 (O.\" UJ. 
Stosunek do kwestii robotniczej (Z pola walki, 1965, nr 3, s. 45-46). 

24 D m o w s k i, Pisma, t. 8, s. 309. 
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Mozna miec uzasadnione wqtpliwosci, c:zy mechanika dzialania ru
ch6w totalitarnych, specyficzna logika, ktöq_ siG kiernj<), swoiste me
tody zabiegania o poparcie spoleczne, wreszcie wlasciwa im „nowomo
wa", wypracowy\vcma jeszcze w okresie ,valki o wladzG - byly w pcl
ni czytelne dla endeckich obserwatoröw sytuacji w Niemczec:h. W lccic 
1932 r. Dmowski zupelnie serio zastanawial sü�, czy istotnie mozna, jak 
czyni,1 to hitlerov,.rcy, muwic o Hitlerzc, iz „jest wcielcniem ducha na

rodu niemicckiego, jego marzc11, jego pragnicn, jep;o dqzen dzisiejszych"', 
skoro nar6d miewa przeciez rozne dc1zenia i pragnienia i „nie wszyst
kie dajq siG urzeczywistnic, a przy blizszym ,vcjrzeniu czqsto jcdne 
przeszkadzajc1 innym" �5

• Dmowski nie rozumial narodowosocjalistycz
nej nowomowy, kt6rcj pr6bkP, nieswiadomic przytoczyl., Czy potrafil 
wyobrazic sobie spoleczeri.st,vo inne niz pluralistyczne? W dwa lata pöz
niej 2decydowal siG poi�pic „militaryzacj(� polityki'' w panstwach fa
szystowskich, \Vidzqc w niej slusznie zapn:eczenie zasad, na ktörych 
opi.era si� cywilizacja curopejska 2r.. Chwilc „slabosci" miewali nawet 
najbardzicj zdecydowani rzecznicy tendencj i antyliberalnej w obozie 
narodowym: i tak J. Drobnik wydawal si� w czasic gor._lcego lata 1932 r. 
dziv.:ic, zc dzialalnosc partii d;.:rz4cej do wylqcznosci wladzy, progra
ffiü\\'() nietolerancyjnE'j wobec wszystkich odmiennych kierunkow po
litycznych - pociqga za sob,! stosowanie ,v zyc:iu public-znym prawa 
pit;sci 27• 

W wypadku wypowiedzi szcregu dzialaczy mlodszego pokolenia moz
na zy,vic uzasadnione wqtpliwosci, w jakim stopniu ma sie� do czy
nicni..l z nui,vnosciq, brakiem rozcznania, ,v jakim zas z cynizn1em. 
Jak ocenia� zachwyty jednego z przyw6dc6w ocncrmvskiej rewolty, Ta
deusza Gluziii.skiego, nad panujqcq w hitlerowskich Niemczcch - tak 
typowq dla fasady totalitarnego pat'lstwa - atmosfeni „radosci pow
szcchnej ", ,,entuzjazmu'', ,,ciqglego swiE:ta narodowego" 28 ? J. Drobnik 
uznal wyniki przeprov-:adzonych przcz hi tlcrnwc('>w po rozbiciu opozycj i 
„wybor6w" za efekt „przekonania" spolecze11stwa. a nie zastosowanego 
nacisku 2\ Inny zas przyszly secesjonis1.a, Antoni Malatynski, dowodzil,
ze v.:obec „przekonania·• spoleczenstwa, sposöb, w jaki to uzyskano, jest 
czyms drugorz�dnym � 11• Sukccs, jaki przynioslo nazisiom brntalne za
stosowanie sily, byl dla wielu dzialaczy zrödkm niczdrowej fascynacji. 
Lecz stopnio\vo krystalizujc1cy siE: nowy lad w Niemczech budzil za
strzezenia nawet w si-oclowiskach ckstremistycznych. Charakterystycz
ny wydajc sie; sprzeci\Y bliskiego przywodcom ocnernwskicj secesji Ja-

�s Tamze, s. 215. 
�o R. Dm o w s k i, Pis11w, t. 10, Czr;stocho\va 1939, s. 2ö4-2,0. 
2• J. Dr ob n i k, Dziki Zach6cl (KP, nr 358 " 8 Vlll 19:l2). 
2e T. G l u z i ü s k i, Prosta droga (Sztafeta, 15 IV 19:l4) 

20 J. Dr ob n i k, Po wyborach w Niemczech (KP, nr 52;i, 15 XI 1933). 
so A. !vr a 1 a t y 11 s k i. Niemcu pod znakiem Hitlern, Warszawa 1933, s. 117. 
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na Rembielinskiego wobec oglupiaja,cej spoleC'Zenstwo „totalnej" pro
pagandy hitlerowskiej, reakcja prasy endeckiej na okrucienstwo, z ja
kim Hitler rozprawil si� z grupq Roehma 31, czy pozniejsze wynurzenia 
J�drzeja Giertycha na temat „materialistycznego ducha" systemu wlos
kiego i niemieckiego. Tego rodzaju przyklady mozna by mnozyc. W sro
dowisku endeckim konsternacj� budzila swoiscie racjonalistyczna bez
wzgl�dnosc, z ktön1 nowi wladcy Niemiec przyst�powali do rozwia,zy
wania stojqcych przed nimi problemow, bezwzgl�dnosc zwic1zana z bra
kiem zahamowari plync1cych z poszanowania powszechnie uznawanych 

norm moralnych, tradycji, religii czy obyczaju. Odnotowywano niezgod
nosc doktryny narodowosocjalistyczncj z katolicyzmem, krytykowano 
hitlerowskq eugenik�. dopuszczajqcq sterylizacj� psychicznie chorych 
i praktyki eutanazyjne. 

Na og6l niechGtnie komentowano - spostrzezonq dosc poz.no, bo do
piero po zdobyciu ,vladzy przez hitlcrowc6w - typowq dla nazizmu 
zasadc; wodzostwa. Zasady tej nie uwzgl�dniono w nowej, przyj<;tej 
w 1935 r. strukturze organizacyjnej SN. W odrywajqcych si� od obo
zu narodowego srodowiskach tego typu skrupuly byly jednak juz slab
sze: i tak wspomniana zasada ,vodzostwa znalazla pelny wyraz w pro
pozycjach ustrojowych, wysuwanych przez grup� Boleslawa Piaseckie

go 3�. 

Zgodnic - pozn naprnwd� bard:rn ,nielicznymi wyjc1tkami � pod
kreslano wrogosc narodowych socjalistow ,vobec Polski. Odr�brn,l nato
miast kwesti� stanowily rozmiary poczucia zagrozenia z ich strony. 
Jest paradoksem, ze ujawniajqce si� sympatie dla hitleryzmu lqczyly 
sii:; nie tyle z coraz silniejszymi w lonie obozu narodowego tendencjami 
antyliberalnymi, ile z antyniemieckq liniq politycznq endecji 33

. 

Publicystyka endecka wskazywala, ze nastroje antypolskie sq w spo
leczenstwie niemieckim powszechne i ze podzielajq je wszystkie ugru
powania polityczne. W takiej sytuacj i niebezpieczniej szq od napasci k61 
pra,•.:icowych musiala si� wydawac postulowana przez socjaldemokra
cj � niemieckq polityka zblizenia z Francjq - izolowala bowiem Polsk� 
politycznie. ,,Rzqdy nacjonalist6w w Niemczech - pisal u schylku lat 
dwudziestych publicysta „A,vangardy" - Sq r6wnoznaczne z jednoli
tym Irontem Europy przeciw prusactwu i widmu Hohenzollern6w w Ber-

81 J. R cm b i e l i ti s k i, Na Widoumi (MN z 14 X 1934); Glosy (MN, 8 VII

1934). 
82 B. P i a s eck i, Duch czas6w nowych a Rnch Mloclych, "\Varszawa 1935,

s. 49-50, 58-59.
88 Zdanicm R. W a pi n s k i e g o, rozw6j owych tendencji w duzej mierze byl

pochodnq klimatu, ksztaltowanego przez poczucie zagrozenia ze strony niemieckiej 

akcji rewizjonistyczncj, kt6rej sprzyjaly pacyfistycznc koncepcje wysuwane przez 

polityk6w zachodnich i popierane przez liberalno-demokratycznq mi<;dzynarodowq 

opini<: publicznq (Endecja wobec hitleryzmu ... , s. 533). 
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linie. Rz<J,dy jednak Stresemann6w i Braunow, majcicych do dyspozycji 
nie tylko pacyfistyczne krasom6wstwo, ale i pelne zaufanic i poparcie 
tak silnych dzis mi�dzynarod6wek socjalistycznych i masonskich, mogc1 

stanowic istotne niebezpieczcristwo dla Polski" 3
·
1
. Szeroko rozpowszech

niony byl \V obozie narodowym poglqd o poparciu, jakiego polityce 
Niemiec udzielac mialy swiatowe osrodki polityki zydowskiej. W takiej 
sytuacji dokonujc1cy siE; w Niemczech wzrost wply\vow ruchu nacjona
listycznego, do tego silnie antysemickiego, nie m6gl ,nie wywolac ra
chu b na izolacjQ polityczn.:1 Rzeszy. Po wyborczym sukcesie NSDAP 
wc wrzesniu 1930 r. w redakcyjnym komentarzu „Gazety: Warszaw
skiej'' stwierdzono bez ogr6dek, zc uniemozliv>'i on kontynuowanie ela

stycznej, mqdrej polityki Stresemanna :35_ vV sytuacji, w jakiej znajdo
wal sh; ob6z narodowy, wymowa tego rodzaju spekulacji byla dosc 
obDsieczna, stc1d widoczny w publicystyce tego czasu optymizm bywal 
tonü\vany. W wypowiedziach prywatnych mniej si� jednak kn:powano. 
Szl'l'eg osob, wsrod nich znany an tropolog prof. Jan Czekanowski, by
lo swiadkami wynurzen Dmowskiego, zapowiadaj4cego, ze obje,cie wla
clzy przez Hitlera doprowadzi Niemcy do katastl'Ofy :rn. U podst:tw wy
wulanego sukcesami Hitlera „dobrego humuru" Dmowskiego, kt6ry ma 
mu za zle wiele historykow, ,.vsr6d nich H. Jablonski, lezalo przeko
nanic o nieuchronnym konflikcie Niemiec z liberalnymi panstwami Za
chodu 37. 

Podobne nadzicje wic1zano z antykomunizmcm nazist6w, przekrcs
laj,1cym - jak moglo siE; wowczas ,vydawac.: - mozliwosc wsp<ilpracy 
nit'miecko-raclzieckiej. ,,Niemcy - cie:szyl :sit; Dmowski w murcu 193,1 1·, 

- ... wiedzc! ... , ze gdyby nas zmusili do wojny, juz nie mogq li
czyc.:, ze Rosja jednoczesnie wymicrzy nam cios w plecy" 3�. 

Liczono wrcszcic, i to dosc dlugo, na przedluzanie siE; okresu zamqtu 
i walk we,vn(;!trznych w Nicmczech - po CZE;SCi, jak mozna przypusz
czac, w zwic1zku z wc1tpliwosciami eo do kwalifikacj i przy\vödczych s-zc
fow NSDAP. S. Kozicki wskazywal w grudniu 1932 r., zc wprawdzie 
hitlcrowcy posiadajc1 poparcie w masach, lccz ich slaboscL1 jcst „brak 
luclzi doswiadczonych w sztuce rzc!dzenia'· :;i,_ Jakkolwiek objGcic przcz 
Hitlcra funkcji kanclcrza prasa endecka uznala za fakt o znaczeniu 
przclomowym, to jednoczesnic <lose rozpowszechniona byla opinia, ze 
nie oznacza ono wcale konca toczqcych si� zmagan, lccz jcdynie otwier:i 

31 Z. L., Nowe czy stare Niemcy? (Awangarda, nr 9, 19!:9, s. 179).
35 Hitler i meioda Stresemanna (GW, nr 275, 22 IX 19:30). 
so List J. Czekanowskicgo du H. Jablo11skiego, Poznat'1 1 XI 1961, Archiv.1um 

PA!'\, Warszawa, sygn. 30, l\faterialy S. Kozickicgo. 
8• H. Ja b l o n s k i, Dmowski w wynurzcniach prywatnJ;ch (Przcglqd Kultu

ralny, nr 43, 2G X 1961). Ze stanowiskiem Jablo11skiego pclemizowal m. in. v.; a

P i 11 s k i, Endecjci u;obec hitleryzmu ... , s. 534-535. 

38 Dm o w s k i, Pisma, t. 10, s. 4. 

89 S. K o z i c k i, Chaos niemiec:ki (i\IN, 18 XII 1932). 
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now:-1 ich faz<; rn_ Spckulacje na temat mozliwosci silnej opozycji prze
ciwko rzc1dom Hitkra snuto r6"\nüez po ugruntowaniu jednowladzt,.,. .. _, 
NSDAP i rozbiciu Jrondy Rochmu. Dmowski sqdzil, ze .srodki, jakimi 
sie; ,\·ov;czas Hitk1· �)osluzyl, nie ulal\,.-ic\ mu zyc:ia na przyszlosc. Pu
glc1d, zc pn:cz okres eo najnmiej kilku lat po obj(:ciu v,·ladzy przez Hit
lcra Ki2ml'y bc:dQ rr..usi:tly skon.c-:-ntro\':ac swc1 u\\·ag,: na zagadnic.:iac', 
polityki wcwnc:trzncj, podzic lali röwniez dzial;:iczc mlods:,:cj gcrn'rncj i. 
t'. tyrn zv \YSk,zy\\·c1li cm: nk tyL: na sih; opozycji, ile na ogrom pro
blem(lw zwü=vanych z podjr:t:l przcz nazistow pn:ebudowq pansiwa. Wc
\\Ti(:'Ü"/.i"lC 1 rudnosci N"icmicc w nc„ywisty spos<"ib ogranict::H� mialy mo
zliwo:';ci prnwadzcnia pn-:cz nie aktywnej poliiyki zagranicznej. 

S\·:iaC:cctwcm optyrnistyczncj occny syiuacji byla rczolucja Rady 
Nac:zdncj SN, podj(;ta 11 \'I 1933 r., w kt6i·cj m. in. stwicrdzono, z0 
po1ozcnic Polski „nie cbjc puL:1 do s��erzcnia alarm6w wojcnnych'' 41, 

oraz polemiki prasov:c, toczonc z przcciwnikarni na lewicy i w ke:l;_:,_ch 
Jiberalnych. Ow optymi,-:m uµieral siG nie tylko na analizie politycznc.i, 
pi-zc,•:id:·waniach izolacj i �icmicc i ich we,vnGtrznych klopotöw, alc i n:., 
pewnych przeslankach nab.n-y og<',1ncj, doktt-ynalnej. Juz od polowy fat 
clwuc1ziestych ,-:apm\·iacbl DmmY�-J;:i nicunikniony, jcgo zdaniern, up:1-
dek pari.stv,' przemysluwych Zachodu, w pierws,-:ej zas kolejnosci Nic
miec za.::;rozonych gospodarc:z,1 ruirn1, post0;puj,tcc! clemoralizacjc>, sp,J
lcczn,r i rt'g1·e:st'm dt!m1Jg1·,üicznym, cu odbicrac mialo rcnlnc poclstawy 
ich ckspans_ii wschodnic:i 1�. \Vanmkicm takiej ckspansji musialoby by,'. 

poparcie z zcwnqh'z, natominst izolacja Niemicc przekrcslac miala jq 
\\" zarodku. Tutaj rnilezy sz,_tlrnc zröclb poglqclu o niemozliwosci pogo
dzenia polityki antyscmickiej, prnwaclwncj przez hitkrowcöw, z tra
dycy_jnq politykq pruskq. Przy tcgo rodzaju optycc nie mogq ch.iwi,�· 
cz�sk \\- l 933 r. w prasic endeckicj oskarz,:;nia Zydöw o ch�c- \,·epclmi,:
cia Polski w konflikt z Xicmcami. Dziwne by tez bylo, gdyby nie po
jawilv si(' g1os:,', wsL.,zuj'":_cc - - ba1·dziej lub mnicj otwarci2 - na mo
zliwosc polsko-nicmieckicgo poro:lumicnia 1:1. Ale - rzecz charaktEry
styczrni. - tego roclzaju sugc<;tii w obozie nnrodowym nie podjqto. Prz,·- · 
wazyla nieufnosc wobec Niemiec, tak typowa dla tego srndo,viska pn
lityczncgo. Deklaro\,·ane sympatic dla hitleryzmu, tarn, gdzie l,1czyly 
siG z poczuciem \Vsp6lnoty idcowej (opatrzonej zrest'.ltt widoma zastrze-

4o Glosv (TuIN. 12 II 1933). 
41 AAN, :\TS'\\', l'olitycz11c Kornunikat:; Informacyjne, ,ygn. 8:51, k. 76. 
-1� Dm o w s k i, l'isma, t. 8, �- 1:38.
13 '\V ty! 11 kontek�cie cl1arakterys tyc:zne wydajc si<; skrzt;tne odno'.owanic przl'z 

Drobnika w gruclniu 1933 r. ,,przccid,ow" z prasy hitlcrow,kiej na temat mozli
\\"osci odejscia Niemiec ocl poli'.yki rc\\·izji graniey z Pcl:1k<1 (.Viemq rezygn:1j:1 
;; reu:izji granic. GW, 5 XlI 19:l3). i\fü1ly tez rnicjscc, c:i10ciaz raczcj w srodowi,
kach rozlamowych. i da!ej ich1cc spekulacjc, ,v,kazuj,Jce na gencralnq - i tnva
L) - zmianc: n:emieckich kierunk6w ckspan,ji, eo nwgloby uzasadniac konccpcj;� 
pojednania z Niemcami. 
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zcniami), mia!y charaktcr platoniczny. Bardzo czr;stu byly one ckr:.1211-
icm 'Nzajemnych rozgryw·ck lub lQczyly sie; z rachubarni na oslabicnic 
Niemicc. 

Wspomnia.1cj nicuinosci \\·obec K icmiec nie rnzp,·oszy :d podpi::;aniL 
polsko-niemicckicj deklaracji o nieslorn\vaniu pncmocy. W rcd,tkcyf· 
nym komentarzu „Gazdy 1Va1·szawskicj" podkn:sluno, zc cL;zenia 1:ic
micckic nie zmicnily sie;, \n>bcc czcgo uzyskanc llclp1·�zcni•.· jest Lylko 
chwilowc H. Akccptuj,ic uklacl z Kicmcami, tl'aktuwano gu jako cluraz-
1:y srnclck zapcc\\·:1iaj,1cy spokiJj na zachoclnicj gnrnicy, ni.:.· z&� tn';alr[ 
podstaw� wsp(Jlpracy. Jakkolwick Iascynacja sukccsami nazistö,v ni,, 
mogla nie wply1wc na stanowisko l'nclccji wobcc pa11stw,i Hitlcrn, iUZ

miaru\', owego wplywu nie fftozna przcccniac. Jak \'(slrnz;_ijc R \,\\,p1ti
ski: ,,W calej, wielupoziomowcj prupagandzic endcckicj Iat 1933-l93'.; 
enu.ncjaeje pozyt.�f\\�nic uccniajc.1c2 ecle polit::{ki III Rzcs1.y n<.1lc-Z;.� du 
bardzo nielicznych ·,·:.>·J<itk6\\" -1�. Oboz narodov:y nie 1ylko nie uds\.q

pil od hasd anlynicrn..icckich, ,1lc przcciwnic, w rnii.ln; uplywu czasLl by(; 
one zaostrzanc·, gwaltowni.c nasilaj ,ic si� ,.v prze(kdni u W('.i ny. 

Grnnicc sympatii dla narodowego socj,tlizmu \\·yznaczilly \Yzglc;6y 

politycznc. Oböz narodowy z oba-wq slcdzil rozwt'ij wplyv.-<'Jw hitlcr,l\';
skich puz,, gri.1.nirn_mi R:'.eszy, ,\· tym Z\\·laszcza na Lr'-'nic \\'.ikego :\b,
sta Gda11ska oraz wsrod mnicjszosci nicmicckicj w Polsee 1\ Czcchoslo
\Vacji ·17 oraz bardziej odleglych geogr.:ificznic rcgionach. Z,üntcresov:m,.i·i
n2,ziznwm bylo stosunkowo najsilniejszl' \V czasic rozbmo\\', poznicj siop
niowo mulalo. Od lata 1934 l". znacznic zmnie>jszyla sie� ilosc wypowicdzi 
prasü\VJ eh p,L'i\\·i,:;:conych sy luc1cji ,Y N ü:n1czcch. Nicm ic-C"l, i r.:\l·ocl, >\\'Y 
socjalizm przcstawal by.:, obil'ktcm zaintcrcsowania srodowisk ekstrc.mi
stycznych, sklonnych poszukiwac za graniq :c:rödd inspiracji. Zaintc
rcsownnie m\·o przenioslo siQ nn zachöd - ku fr:rncuskim ugrupmva
niom nacjonalistycznym (zwbszcza grupic ,,,\ction Fran('aisc" ).fourra
sa), p{lznic.i zus jcszczc dalej - ;,:a Pircnejc. 

DAS NATI0'.'/ALLAGER UXD DIE ERFOLGE DER NAZIS 

Der Standpunkt, den das l\'ationallager .c;cgenübcr dem Xazismus ei:1;1ahrn, ·-.n,r 
das Ergebnis einer ganzen Reihe von Faklorc:n, tc:ilweisc ,1 llge11'einpolitischcr Na
tur, teilwci�c mit der Situation innerhalb des Lagers in Zusammenhang stdcnd. 
Al� ent,chcidcnd c:rwics sich der Einfluss der Situation, in der �ich das T-�atioi;ai-

u Jstot111: prz1,1czuny (GW, 31 I 1934). 
1s W a pi 11 s k i, Endccja u:obce hitleruznw ... , s. 5:,8-540. 
46 Tc n z e, Endecja wobec JJroblemow polskich ziem zachoclnich w lakc/i 

1019-19:W (Zapigki Historycznc, 1966, z. 4, s. 70-72); t e n z c:, ET1Clecja na Pomo
rz,i 1920-1939, Gdar'tsk 1966, s. 132. 

n W. ?da de j s k i, IIcnlein,,. Ilcnlcin! (Warsza,\·ski Dziennik Xarodowy, nr 1, 
24 V 1935). 
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lager nach 1926 befand. Sich in einer Krise befindend, die durch die Auflösung 
des Grosspolnischen Lagers durch die Staatsorgane noch verstärkt wurde, suchte 

man fieberhaft nach dem Rezept für den politischen Erfolg. Einige Funktionäre 
aus dem Kreise der „Jungen" wiesen, wenn auch mit Vorbehalten, auf den 

Hitlerismus als einem solchen Rezept. Häufig waren dabei die in den extremen 

K1-cisen geäusserten Lobeshymnen ,1Uf d�n Hitlerismus nicht so sehr ein Ausdruck 

ideeller Sympathien, als eine bequeme Polemikform mit der bisherigen Leitung 
des Nationallagers, ;1ls zu unentschlossenen und unfähig, mit liberalen Ansichten 

zu brechen. 

Die Sympathien für den deutschen Nationalsozialismus zeigend, vertuschte 
man gleichzeitig nicht sein polenfeindliches Programm. Entgegen allem Anschein 

stand diese Haltung nicht mit den deutschfeindlichen Traditionen der Nationalen 
in \Viderspruch. Der Hitlerismus, der offen die Losungen der Revision der Ver

sailler Traktats, von Rüstungen und Territorialexpansion vertrat, schien insofern 

weniger gefährlich als andere politische Gruppierungen, als die Machtübernahme 

durch ihn eine politische Isolation Deutschlands in Europa anzukündigen schien. 
Die durch die \\Teststaaten betriebene Politik der Zugeständnisse an Deutschland 

verlöre ihren Sinn und auch die Fortsetzung der Hapallopolitik schien wenig 
wahrscheinlich. Es ist charakteristisch, dass das Nationallager den Kräftezuwachs 

des Hitlerismus in Deutschland akzentuierend, mit Befürchtungen auf das An
wachsen seines Einflusses ausserhalb der Reichsgrenzen schaute. Die Grenzen der 

Sympathien für den Nationalsozialismus wurden also durch politische Rücksich

ten bestimmt. 




