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KONSERWATYSCI POLSCY A HITLERYZM (1930-1!)34) 

Konserwatyst6,v sposrod i.nnych kierunkow polskiej mysli politycz
füj w okrcsie mi�dzywojennym '\Y)Tliznialo wcwnc;:trznc rozbicie orga

nizacyjne oraz odmiennc programy i taktyka poszczegolnych ugrnpo

war'i.. Do zamachu majowego rodowod grup konserwatywnych stanowil 

k(:m:.-nuacjf; partii zachowawczych z okresu zaborow. Po zamachu za
chowawcy podjGli trud zjednoczenia siG i po przyjGciu kompromisowo 

posrednich form doprowadzili ,v 1937 r. do utworzenia jednolitcgo Stron-
11ictwa Zachowawczcgo 1

• 

Ko,1serwatysci po widu wewnc;trznych sporach i wahaniach w latach 
1 il�6-1928 w·cszli w sklad obozu rzc!dzctcego, zajmujqc prawe skrzydlo 
BBWR W intcresujclcym nas okrcsic zacho\vawcy nalezeli do ugrupo
wania polityczncgo zwicizanego najscislcj z obozem Pilsudskiego. Wply
,vy politycznc konsonva lysU)\v nie mü1 ly szerokiego opai·cia spolecznego. 
Po 1930 r. cm·az ·wyrazistszc bylo ich uzalez:nianie siG od aktualnc.i ko
niunktury polityczncj w apanlcic wlaclzy. Rozpatruj,1c stosunek zacho
\\-awcöw do hitleryzmu nalczy pamiGtac o ich powic1zaniach politycz
nych. ktorc ocldzialaly na nich silnicj po dojsciu Hitlera do wladzy 
w Nicmczcch. \Vp1yw na odmienne niernz s4dy konserwatystöw o hit
kryzmie wywarly podzialy wewrn1ti·zorganizacyjnc, a tak:ze tradycje 
w my�leniu politycznym. Duze ocldzialywanie na konserwatywne oceny 
hifü.·1·yzmu v,-ywarl Sla,1 wzajernnych odnicsie11 polsko-niemicckich. Za

chowawc6w intereso\valo miGdzynarodowe polozcnic Polski w warun
kach st\\·or:wnych w okresic walki narodowych socjalist6w o \vladz� 

w Nicmczcch, a takze po objGciu przez nich rz1dc'lW. Sprawami wewn�trz
nymi ruchu hitlerü\vskicgo l.'.ajmowali siG o tyle, o ilc \,-plywaly na sto
sunki zewnc:;trzne z uwagi na tcndencje rcwizjonistyczne partii nazi
stow.skiej oraz jcj walk� z komunizmem. 

1 TL�mat clz:alalno�ci polityczncj h:011,cnvaty.,tow pohkich i przcohrazcl'l wci

wnc;tr:mych w obozie zachowawczym w okresie mil;dzywojcnnym zosfal juz opra

cuw«:1y gruntownie: Sz. Ru d nick i, Dzialalnod: polityczna polskich konserwa

t11staw 1918-1926, Wroclaw 1981; W. W lad y k a, Dzialalnosc polityczna polskich 

stro;rnictw konscru;atywnych w latach 1926-1935, Wroclaw 19,7. 
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Poczqtkowq cezur� pracy wyznacza sukces hitlcrowc6w w wyborach 
do Reichstagu we wrzesniu 1930 r. Konserwatyst6w w ocenie sytuacji 
w Niemczech interesowaly partie majqce wplyw na wladzG, lub partie 
mogqce przejqc rzqdy w pari.stwie. Ruch hitlerowski takie mozliwosci 
uzyskal dopiero po wyborach wprowadzaja,c az 107 posl6w do Reichsta
gu. Deklaracja o nieagrcsj i mi�dzy Polskc1 a Niemcami ze stycznia 1934 r. 
stanowi cezur� koncowc1 artykulu. W6wczas konserwatysci, pozostajqc da
lej w obozie rzqdo\vym, stracili mo.zli\vosc otwartego krytykowania sto
sunk6w panujc1cych w III Rzeszy. Zachowawcy nie mogli wypowiadac 

siG takze za konfrontacj,1 z hitleryzmem, mimo jego potencjalnego za
grozenia dla Polski. Dostosowali si� do polityki zagranicznej rzqdu pol
skiego. 

W latach 1930-1934 o charakterze obozu konserwatywnego decydo
waly trzy srodowiska: poznansko-pomorskie Stronnictwo Chrzescij ansko
Rolnicze, warszawsko-krakowskie Stronnictwo Prawicy Narodowej oraz 
wilenskie skupione w Organizacji Zachowawczej Pracy Pari.stwowej. Pra
sowymi organami poszczeg6lnych grnp byly: dla SChR - ,,Dziennik 
Poznanski", SPN - ,,Czas" i „Dzien Polski", a dla OZPP - ,,Slowo". 
W SPN zanikaly dosc szybko r6znice mi(;!dzy zachowawcami warszaw
skimi a krakowskimi, ze wzglQdu na oslabienie srodowiska krakO\vskie
go po sprzcciwie wobec brutalnosci Brzescia 2

. Dominacja grupy war
szawskiej umocnila :;;i<;- w 1934 r. po przeniei;icniu do Warszawy redakcji 
,,Czasu", z jednoczesnq likwidacjq „Dnia Polskiego". Juz wczesniej po
glqdy na temat hitleryzmu i Niemiec ,v lonie SPN byly dosc jednolite, 
a od 1932 r. nie dostrzega sii;: istotniejszych r6znic. W 1933 r. zar6wno 
w „Dniu" jak i w „Czasie" ukazywaly siQ te same artykuly wstQpnc. 
Dla calego srodowiska konsenvatywnego niek\:vestionowanym przywod
cq od konca lat dwudziestych stal siQ Janusz RadziwiH, prezes SPN 
i Komitetu Zachowawczego - nadrzQdnej m·ganizacji porozumiewaw
czej wszystkich ugrupowan konserwatywnych. Wystc1pienia Radziwilla, 
prezesa komisji spraw zagranicznych Sejmu (1928�1935), a nastQpnie 
Senatu (1935-1938), pr6cz rangi oficjalnej stanowily wykladniQ poglc1-
d6w konserwatyst6w. 

W sprawach niemieckich pogl<1dy wymienionych grup byly zr6zni
cowane. Zachowawcy wilcnscy opowiedzieli siQ od 1927 r. za porozu
mieniem polsko-niemieckim i za utworzeniem sojuszu francusko-polsko
-niemieckiego 3

• Konserwatysci krakowscy, a takzc warszawscy optowali 
za pokojowymi stosunkami polsko-nicmieckimi, ale pod warunkiem zre
zygnowania przez Niemcy z rewizji granicy z Polskq. Natomiast za
chowawcy wielkopolsko-pomorscy, majqc na mvadze roszczenia niemiec-

2 Szerzej na ten temat W lad y k a, op, cit., s. 163-166 
8 Na temat ksztaMowania si� koncepcji proniemicckiej Stanislav.:a Mackiev,ricza 

pisalem szerzcj w: Koncepcje polityki zagranicznej Polski na lamach „S!owa" w la

tach 1922-1927 (Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, t. XVII, nr 3, s. 21-51). 
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kie, zapatrywali si� eo najmniej sceptycznie na mo.:füwosc porozumienia 
polsko-niemieckiego 4• 

Na lamach polskiej prasy konserwatywnej hitleryzm zostal dostrze
zony w okresie przedwyborczym w 1930 r., kiedy to rosly juz gwaltow
nie jego wplywy w spoleczenstwie niemieckim. Przedtem na lamach 
dzicnnik6w zachowawczych przewazaly doniesienia agencyjne, kr6tkie 
wzmianki, a temat traktowano marginesowo bez szerszej analizy poli
tycznej. Konserwatysci j uz wczesniej interesowali si� prawicq nacj ona
listyczmi, alc przede wszystkim jej najsilniejszym odlamem - parti::i; 
Hugenberga. Ruch hitlerowski byl dla nich wowczas marginesem poli
tycznym. Polemiki zachowawc6w dotyczyly wyst1picr'i. Hugenberga, We
starpa czy Treviranusa. Syluacja zmienila siq w okresie "\\·yborow do 
Rcichstagu wc w1·zesniu 1930 r. Owczesna kampania wyborcza charak
teryzowala si(;! cz�stym uzywaniem p1·zemocy fizycznej w polemikach 
mie;d:1.ypartyjnych, akcjami terrorystycznymi bojuwek. Pojawily siE; skraj
nie demagogicznc postulaty socjalne. Na wiecach przedwyborczych 
z o ,delc wi(;!kszq silci, z,1dano rewizji granicy wschodniej z Polskq. Wszy
stkic te momenty kampanii wyborczcj w Niemczech zwr6cily uwag� 
konscrwatystuw na hitlcrowc6w. Zachowawc6w niepokoil widoczny wzrost 
zwolcnnik6w nazizmu na wiecach przedwyborczych. Rozwazania ich nie 
clotyczyly wyl<1cznic p1·czen towanych clement6w doktryny Hi tlcra, lccz 
mialy glownic na celu okreslenie stopnia zagrozenia, jakie ni6sl ze so
bq wzrost \Vplywow narodowego socjalizmu w Nicmczech dla sytuacji 
polityczncj Polski. Dla konserwatystuv,, najistotnicjsze byly rozwazania, 
czy i W ,iakim stopniu w-au.st hitle1·yzmu stanowil zagrozenic db. intc
resow Rzcczypospolitej. 

Poczc\tkowo sc1dy poszczeg6lnych grup zachowawczych nie byly ze 
sobq ,v wi<;kszym stopniu spl'Zeczne. Krancowc bicguny tych ocen wy
znaczyly poglc1dy zachowawcöw wilcnskich 1 poznansko-pomorskich. 
Konscnvatysci spod znaku SPN oscylowali w swoich sqdach mi(;!dzy ty
mi skrajnosciami . .Jednakze w 1930 r. przed wyborami, a takze w oce
nach wybor6w do Reichstagu, moz:na dostrzec sporo punkt6w lqCZq
cych poghidy zachowawc6w na hitlcryzm. W prasie konsenvatywncj 
z\nacano uwag(;! na akty terroru w okresie kampanii wyborczej. ,,Noz 
i n'wohver, to dzis najwymowniejsze argumenty w walce politycznej 
pokl6conych stronnict\v" - czytamy w „Slowie" 5

• Poglqd ten odnosil 
sie; do walk mi�dzy hitlerowcami i komunistami. Inny moment podkrc
slany w prasie to z<1danie zmiany granicy z Polskq, w czym celowala 

·1 Sprawy te om6wHem w dysertacji doktorskiej: Koncepcje polit11ki zagranicz

nej konserwatyst6w polskich w latach 1918-1926. Maszynopis w zbiorach Biblio
teki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego oraz Instytutu Historii 
PAN w \Varszawie. 

5 Red., Przcd wyborami da Reichstagu (S!owo (dalej: Sl.), 5 IX 1930). 
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zwlaszcza partia hitlerowska. \V wyniku ,vybor6w zachowawcy dostr-ze
gali oslabienie partii centrowych. Niepo!rnil ich \vzrost wplywüw pra
wicy (glc'Jwnie hitlero,vcöw) oraz komunist<·iw na le,,·icy. Occny swc opic
rali nn za!ozeniu, :�e skrnjnych partii nie mial kio przclicytowac ,:arüw
no w postulatach progrnmowych, j;.:k i w dcmagogii wyborczej. Zcl::
nicm kunserwatysi<l\v, "·ynik wyborüw postawil pod znakiem zapyla
nia mozliwosc dabzego prowadzcnia przez Niemcy dotychczaso,Ycj pu
lityki lokmncl'lskiej. Inl'ormuj,1c o ideologii ruchu oraz jcgo historil 

akcentO\vano skrajny nacjonalizm, rasizm, radykalnc Zqdania socjaln'�, 
a tukzc powrny antylrnpi talizm hitlcrowc6w. W sumie kunsenrnty�ci 
occniali nazizm negatywnie za jego progl'c1m i re,viz:ionizm w stosl!:1ku 
do granicy polskiej u. 

W spojrzcniu konsenvatystöw na ruch hitlerowski pojawily sie; röw
nicz odmiennc sc1dy. Zachow,nvcy wilenscy przcwidywali zwyc:i�st \':·:) 
pra,,·icy. Oceniali, :i.c w Nicmczech b�dzie ona 1·z„1dzila znwsze. \V O\\·
czcsnym kryzysie niemicckim wicb:icli przyklad upaclku iclci dcmokrn
tycznej i parlamenhu-yzmu. Oczekiwali, ze marszalek Hindenburg si<.'g
nie po przcwidziami prawem „dykiatur� konstytucyjrn1". Mialoby to 
nastc1pic \\. wypadku ni2moznosci porozumienia si(? z Hugenbcrgicn" 
i Hitlercm w sprawic utworzcnia wir;kszosci rz�1dowej. Zachowawcy wi
knscy bagatclizowali prnpagand� hi tlerowc6w na rzccz rewizji grar.icy 
wschodnicj Nicmic.::c. Wychod;::ili z zalozenia, iz byly to hasla uzytc dk 
doraznych cclow w kampanii \\·ylwrczej, kt6rc nie byly dyrekty\';ami 
wykonawczymi i nie zmicnialy w niczym sytuacji \\;cwn�trznej Rzeszy. 
Mozliwosc rca1izacji takicgo programu musialoby poprzedzic uporz,1d
ko\vanie gospodarki i administ.i-acji pa11st\YO\\'ej. Totcz kierowanic uwa
gi Niemcüw na sprawy polityki zHgrnnicznej nie pomagalo w rozwi,1-
zywaniu decyduja,cych problc:möw Wl''Nnqt,znych. ZwyciGstwo wybor
cze Hitlera i przewagG tego ruchu nad innymi ugrupowaniami nacjo
nalistycznymi konserwatysci wilefocy upatrywali w jego radykalizmic 
spolecznym „zabarwionym nacjonalistycznie", kt6ry przycüigal bardziej 
,,czlowieka z ulicy, niz korytarzowe wyst,wienia Treviranusa" 7

• 

Poglc!dy wyrazonc na lamach „Slowa" ukierunkowal rcdaktor na
czclny, oc:eniajqc sukces hitlerowc6w jako fakt korzystny dla intcres6w 

c R c d., Przccl wvuorami rlo Rcicli.stogt! (Sl., 5 IX 1930); S z., W perspckt!;tric 
tuaodnia (S!., 9 IX); S z., Zwucic;stwo lii1/crov:c61c i l:omw1i;;t6w w Niemczech 
(Sl., 16 IX); Nacl Niemcami powiewa sztmHl<ir llitlera (Czas, 16 IX 1930); Pacyfi
styczna mou;a C1!rtiasa (Cza�. 17 IX); A. R., l'o rozwiqzanin Rcichstagt, (Dzici1 
Polski (dalej Dz. P.), 22 VII 1930); Lud[omil] L [e wes t a n,J, l'oza ws::elkq clyskn
sjq (Dz. P., 16 VIII); Niemcy a Europa (Dz. P., 25 IX); J. W., Powr6t do rzeczy
wistosci (Dziennik Poznai1ski (dalej Dz. Poz.), 19 IX 1930); L. P, Wusi!ki Genev:u 
(Dz. Poz., 20 IX).

7 n e d., Przecl wyborami clo Reichstagi, (St, 5 IX 1930); Sz., W perspckty1de 
tygoclnia /SI., 9 IX); S z., Zwyci:;stwo hitlerowc6w i k<1munist6w w Iücrnczech 
(St, 16 IX).
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Pulski. Cat dodal przy tym z wlasciw,1 sobic przekou1, ze czyni to ina
czej niz c:ala prasa polslrn i 99,9 °/u mzl;dniko\v MSZ. Zwycic;stwo Hitlc
ra, prz,:,.vidyw.:d, nie znücni polityki Fr:1:1c,ii 1\'ob2c N'iemicc. Po1acy nie 
powinni zatem kolejny juz raz przcslrzc;.;a(· clypl,1mat<rw Iranc:uskich 
przcd konseb\ c-icjami ich polityki. Dla CaL \,·aznym cL:1rn„nlt•m sy
tuacj i bylo zwyciQst V,'O wyborczc komunis ',üw ni cmicckich. ,, Hitler SZL dl 
do wybmr';w z haslcm \\·alki z kmnunist�rnü. \\'"alczyl na wiccac:h, siu
dcnci-nacjonali�:ci niemalo lasek polamali na n;bociarzacb spod czenvo
ncj gwiazcly. To w:;;.::ysiko po to, aby doprnwadzic do koopuacji z ku
munistami \, .. parlamencic'? - pn:cni�dy. A czy mozliwe jcst rozrna
wiac z Moskw,1 t1amsz,1c komunistow u siebic w clomu ?" Cat wyklu
czcÜ ,:atcm mo:·'.li\Yosc c,ventualncj \\·spolpracy hitlcrowcow z l\bsbvq 
(w przyszlosci b�dzic to mialo duze znaczcnic \V jcgo k,mcrpcji), a 1.ak
zp spodzic\Yal süi oslabicnia pornzumicnia z IL,,jx,�:.o. Podkrcslil wa�q 
antyfrancuskich i ,mty1(1karnenskich oswiadczu'l ruchu hitkrnwskicgo. 
Dla takicj polityki. pisal, hitlernwcy bqclq potacbov:ali sojusznik..1. ,,W (;
gry 1.o za rndo. l\fala Entccnta - to nie nie jest. Polska o tym nikt 
ani tarn, ani tu nie mysli. Z analtzy polozcnia wy::ika, zc ILtlcr szc:ck
nk jak Jyyt�1r1 na cizicwlcc; loka,·ncl'lskq, lccz j cj nie ukqsi. Przymie1 zc 
franko-nicrnicckic 1Jc:dzit! naclal sie; jc1kos kleilo, a my z naszc1, polily lq 
bt;dziemy j ed: .oczcsnic i zazdrosnymi kochankarni, i p17cz ü� zazdrosC::
wlasnie, najwicrnicjszymi tcgo przymicrza strozami" S. Aluzja 1\/Iackic
wic;;:;1 nie mstala dopO\Y icclziana do kcn'lc,\. 

Cbsenvuj,K syiuac:k' w Rzcszy Mackicwic:;.:: dostrzcg�tl 2rgumcnty na 
r,;ccz glo"zon<'.i od 1927 r. koncl'J)Cji buc1uv,-ania t1·(lj porozumie·:1ü1 F1·an
cja-N ierncy-Polska. Tezc-; o pm·ozumicniu z Nicn1ec1rni konsenvatysci 
wik11scy opicrali ·,1a zalo±eniu, zc Polska wykonala calkowicic prog1·am 
nabytk6,.v tcrytorü1lnych na zachodzic. Nie przewidy'-'--ali mozhwosci zad
nych ustc:;psiw tcryt01·ialnych na granicy zachodnicj Polski. Vv tym scn
sie postano,yi,.)nia traktatu wersalskicgo uznawali zn nicnaruszalnc, 1·öw
noczcsnic jcdnak dopuszcza1i mozliwosc zmian w innych jego punk
tach. Oparty na 1,lgicznym 1·0,:umo\Y::rniu argumet1i ;\fackiewicza o mo
zliwosci skierowania ekspansji Niemiec na polud:1ic Europy (Anschluss) 
oraz w kiErunku zdobycia kolonii stwar-znl podstaw(� do stwicrdzcnia 
o mo.z1iwosci porozurnicnia polsko-niemicckicgo !1_ Ruch bitlerowski za
wicral w swoim programic potrzebne demcnty: postulat ckspansji tc
rytorialncj {1\nschlu.ss, kolonic) oraz nntykomunizm. Przcto pogl�dy
Mackie,vicza. " iym snmym konscnvaiystöw wiknskich, cwoluowaly

8 Ca t, Nie ma powrotu clo Rnpallo (Sl., 21 IX 19:lO). W kilka d11i pöiniej 
\\·brcw oc1:nom l\Iackic\'.:icza \\- ,,Slcn-;;ic" t,Yicrcizonc. zc rewclacjc bylc/!•J dyplo
maty radzieckicgo o suhwencjonowaniu ruchu hitlcrowskicgo przcz Ifl i\Ii1;dzy
narorl6wk,; nHcgly ndpo,,:i:,dac pra,· . .-dzic. r., Ilitlero,i,cu a komunEci (Sl. 2G IX 
1930). 

9 C z a pi c w s k i, Kuncepcje ))Olit uki .. , s. ,!8-50. 
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bardzo szybko ku pozycji prohitlcrovvskicj. Zachowav.:cy wilenscy, jak 
juz wskazalcm, bagatclizowali program Hitlera wobec Polski. Wkrotce 
Mackiewicz, mimo zmienioncj sytuacji w Rzeszy, przedstawil r6wniez 

logiczne argumenty, aby uzasadnic potrzeb� porozumienia si� z Niem
cami, nawet w wypadku obj�cia wladzy przcz Hitlera. Zachowa,vcy 
wilcnscy juz od jesieni 1930 r. zaj�li odosobnione stanowisko w obozie 
konserwaty'.vnym w pozytywnej ocenie wydarzeil zachodz1:1cych w Niem
czcch. 

Konserwatysci wielkopolsko-pomorscy wzrost nastrojow szowinisty

cznych i odwctovvych w Niemczech wiqzali z odwiecznym „duchem 
pruskim". Spoleczenstwo niemieckie, wychowywane ciqgle w duchu 
wielkoniemieckim, nie przyj�lo postanowieii wersalskich. ,,Tylko z per
spektywy Nicmca, wychowanego ,v zarozumialosci niezwycü;zonego zro
zumiec mozemy posuni�cia Rzeszy w politycc mü;dzynarodowej i na
stroj odwetu, kt6ry tarn panuje. Racja stanu i taktyka narzucila Niem
com wspolczcsnym poz� pacyfikatorstwa, ale spod tej pozy od czasu 
do c.:zasu wyslizgnic si� przejaw faktycznych znpatrywan spoleczenst,v,t 
niemieckiego" 10• 

ZwyciE;stwo partii nazistowskiej, zdaniem konserwatyst6w wiclkopol
skich, pr%ekreslilo nadzieje na wzrost tcndencji pacyfistycznych w Niem
czech. Hitlerowcy, czytamy w „Dzicnniku", zrGcznic wykorzystali hasla 
o krmiccznosci zrzuccnia wszystki<.:h zubowiqza11 wynikaj,1cych z posta
nowieii. wersalskic.:h. J cdnakze Hitler nie przedslawil spolcczenstwu zad
nego planu unormowania politycznych i ekonomicznych stosunk6w we
wnqtrz Rzeszy. Hitlerowcy wcdlug tych ocen stali si� partü1 ncgacji
bez zadncgo programu pozytywncgo. ,,Kr6lestwem ich dzialania jest
chaos, a rozsqdna CZGsc spoleczenstwa niemieckiego nie mozc spodzic
wac sü� od nich prngramu rzqdowcgo". Zdaniem autora artykulu, tylko
,,patyna nacjonalizmu" odrozniala hitleryzm od komunizmu. Sta,d wy
ciqgat wniosek, zc relacja bylego dyplomaly rndzieckicgo Biesiedow
skiego o rzekomym finansowaniu hitleryzmu przez Zwü1zek Radziecki
byla prawdopodobna 11• Zdaniem rcdaktora „Dziennika" dla Polak6v1
wzrost szowinizmu niemieckiego byl do przcwidzenia. Pl'zeto oczckiwal
on zwiE;kszonej solidarnosci spoleczenstwa w obronic granicy zachod
niej. Leon Przybyszewski, jeden z glownych komentator6w „Dzienni
ka", dostrzegal jednak korzysc z uja\vniania si� szowinizmu niemiec
kiego. Po wyborach w Niemczech, twicrdzH, Europa ujrzala ich praw

dziwe oblicze, sprzecznc z dotychczasowymi pokojowymi deklaracjami
Rzeszy. Autor przewidywal oslabicnie wplyw6w niemieckich w Lidze
Narod6w. Zreszta, minister spraw zagranicznych Rzeszy Curtius - do
dawal - zmicr-zal podobnie jak hitlerowcy, tylko inmi drogc1 do oba-

10 J. W., Polska i Niemcy (Dz. Poz., 19 VI 1930}. 
11 J. W., Powr6t clo rzeczywistosci (Dz. Poz., 19 IX 1930) 
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lenia postanowien traktatu wersalskiego. Niebezpieczenstwo sprowoko
\vania wojny w Europie mogloby nastqpic tylko ad strony Niemiec 12. 

A wü;;c hitleryzm, zdaniem konserwatystow wielkopolsko-pomorskich, 
oddawal rzeczywiste i niezaklamane nastroje Nicmiec dqz[!cych da re
wizj i granic. 

Konserwatysci krakowscy genezy ruchu hitlerowskiego poszukiwali 
nie w dziedzictwie pruskim, lecz w braku stabilizacji wewn�trzm:j 
w Niemczech. Stosunki wewne1tl7.niemieckie wedlug ich ocen znalazly 
si� ,,w stanie przejsciowym, a raczej w okresic wyczekiwania. Istotnie 
spoleczenstwo, parlament, stronnictwa, prasa, cic1gle jeszcze oczekujq 
na COS - CO choc nie jest scisle okreslone, powinno by CO rychlej na
st,wic i eo dopiero ogolne polozenie ustali i utrwali. Dopöki ta chwila 
nie nadejdzic, wszystko jcst niepewne, tymczasowe - poczq\Vszy od 
formy rz[!du, konstytucji, a skonczywszy na stosunkach miGdzynarodo
wych". Wyczekiwanie to, zdaniem rcdakcji, wiqzalo si� z nadziejami 
spokczeiistwa niemieckiego na re-wizj� traktatu wersalskiego. Wytwo
rem tych specyficznych nastrojow (artykul pisany w koiicu 1929 r.) 
stal si� ruch narodowych socjalistöw pod kierownictwem Hitlera (w „Cza
sie'' przejsciowo uzywano pisowni Hittler). Wzrost tendencji nacjona
listycznych, wyrazanych r6wniez przez wiGkszosc rza,dow&, zagrozil do
tychczasowej polityce Brianda-Stresemanna. Konserwatysci krakowscy 
oczekiwali otrzezwienia opinii publicznej we Francji w stosunku do 
Niemiec 13

. Zachowawcy \Varszawscy i krakowscy obserwuj<ic gorqczk� 
przedwyborcz& dostrzegali gwaltowny wzrost wplyw6w partii hitlerow
skieJ. Wskazy,vali przy tym nc1 mozliwosc wpx·owadzenia dyktatury 
w Niemczcch ,vskutek zachwiania si� dotychczasowych rz<idöw H_ W tych 
samych artykulach autorzy wskazali na wzrost zagrozenia Polski ze stro
ny Niemiec. ,,Czas", wycü1gajqc wniosek z zagrozenia niemieckiego, na
,vüFywal do sytuacji wewnE;trznej w Polsee. Stanczycy postulowali na 
lamach swojego organu potrzeb<i przyspieszenia reform ustrojowych, 
kt6re wylonilyby wreszcie trwaly system rzqdzenia. Wowczas za dwa, 
trzy lata - czytamy dalej - Polska b�dzie mogla latwiej stawic czola 
niebezpieczeiistwu ze strony opanowanych przez nacjonalistycznq dyk
tatun� Niemiec. 

Twierdzenia o mozliwosci wprowadzenia dyklatury i narastaniu za
grozenia Polski zostaly podtrzymane w „Czasie" r6wniez po wyborach 
w Niemczech w 1930 r. Konserwatysci krakowscy oceniaja.c 6wczesrn\ 
sytuacj� w Rzeszy nie przewidywali dojscia hitlerowc6w do wladzy, 
pomimo, jak uwazali, sympatii prezydenta Hindenburga i duzej cz�sci 

12 L. P., Wysilki Genewy (Dz. Poz., 20 IX 1930).
1s Nacjonalizm jako motyw niemieckiej polityki (Czas, 14 XII 1929). W „Cza

sie" mylnie informowano, ze Hitler byl inzynierem i bylym oficerem wojska. 
H Niemcy przed dyktaturq (Czas, 23 VII 1930); A. R., Po rozwiqzuniu Reich

.stagu (Dz. P., 22 VII 1930). 

8 - Sobölka 2i8! 
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spoleczenstv,m do tego ruchu, a to ze wzglc;du na niemoznosc pi-zekrc
�lenia w naj blizszej przyszlosci polityki lokarnenskiej. Byloby to pro·
\vokowanic juz nie tylko Francji, nle r6wnicz Wloch i \Viclkiej Bryta
nii. Stanczycy przcwidywali ,vprowadzenie dykiaiury prezydenta Hin
denburga ,vsku tek zalamania si� dotychczasmvej wi�kszosci parlamcn
tarncj oraz uzyskanie pr1.ez hitlcrowc6w coraz wi�kszego wplywu na 
rzqdy. ,,Henesans teutonskiego nacjonalizmu" i chaos w Nicrnczech, czy
tamy w zakoüczeniu ariykulu, stanowi zagrozenie dla wszystkich s;;

siadow. Konserwatysci krakowscy w zwiqzku z now11 syluac.i�l w N�em
czech spodziewali sil� odpr�zcnia \VC\Vl1Gtrzncgo w Polsee (sprawa brzc
ska) 1". 

Na grnncic mi�dzynarodowym stanczycy przewidywali izolacjq poli
tycznc1 Niemicc. Od ,vybor6,v do Reichstagu ,,idea rozbrnjenia nabrab. 
chyba cech utopii". Ich zdanicm mialo dojsc do porozumienia francus-· 

ko-wloskicgo. ,,Wlochy majq z Francjq drobne porachunki i anirnoz.ic, 
ale te latwo pokojowo wyr6wnac. Faszyzm patrzy zrcszt.i na roz\\·,'ij 
hitlc1·yzmu bez eniuzjazmu, raczej z odrazq, mimo zewne;trznego podn
bieüstwa". Po zawarciu eweniualnego przeci\Vnicnüeckiego porozumic
nia p1·zez FrancjE;, Wlochy i Wielkc1 Brytanit� - stanczycy byli zda:1iu. 
ze drogc1 polityczncgo i gospodarczego nacisku, w przeciwienstwie d0 

dotychczasowych pacyfistycznych usb;pstw - uda si<; oddalic v;idmo 
wojny ua kontynencie poprzez zgodny front panstw eurnpejskich rn. 
\V przekonaniu konserwatystöw krakowskich wzrost \vplywöw hitlcryz
mu w Niemczcch sluzyl posrednio ksztaltowaniu si� w Europie ukla
d6w politycznych korzystniejszych dla Polski niz dla Rzeszy. 

Z koki konserwatysci warszawscy byli zdania, ze Hindenburg zgo
dnie ze s,voim zapewnieniem nie dopusci Hitlera do wladzy. Adam Rn
mer w komentarzu powyborczym na lamach „Dnia Polskiego" wysminl 
hitlerowskzi teoriE; o \vyzszosci rasy germanskiej. ZwyciGstwo hitleryz
rnu, czytamy dalej, zagrozilo samym Nicmcom z powodu skrajnego szo
winizmu graniczqcego z „oblGdem··, a takte ze \vzglE:dU na odrzuceni:., 
przez nazizm etyki chrzescija11skiej i wzorowanie si� na tradycjach po
gal'lskich. J\tl.tor artykulu obarczyl rzqd kanclerza Brucninga odpmvic
dzialnosciq za l'Ozrost padii hitlerowskicj. ,,Wlasnic tcn rzzid ponosi ·wo
bec kraju i zagranicy calq odpm\·iedzialnosc za rozpGtanie, \Yskutek przc
suni�cia na prawo i zenvanic koalicji z socjalistami, tej orgii demagogii 
szowinistyczncj, ktorq chciano w fatalnym zaslcpieniu pozyskac masy 
dla rzaßu i uniezaleznic siq definitywnie od socjalist6Yv. W wyscigu 
o n:wizj<; traktat6w pp. Schiele i Treviranus nie tylko nie mogli clo
trzymac pola Hitlerowi, ale wlasnic stali siQ mimowoli jego najcennicj
szymi sprzymicrzencami. Rzctd kancle1·za Brueninga znakomicie przy-

,s iVacl l'liemrnmi powiewa szta11clar Ilittlera (Czas, 16 IX 1930). 
10 Pacyfistyc::na mowa Ca rtiusa (Czas, 17 IX 1930). 
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gotowal grunt pod zwyci�stwo hitlcrowc6w". ,,Dzic:n Polski" rewelacjc 
Biesic:dowskicgo o finansowaniu ruchu hitlcrowskiego przez ZSRR l.ll.nal 

za calkowicie pewne 17
. Wniosek konscrwatyst6w warszawskich byl j�d

noznaczny: znaczenic hitlcryzmu wzrnslo wskutck wewn�1.rznych wr.lk 
parlyjnych ,v obozie rzqdowym. 

Tc pierwsze wnioski i przewidywania fonnulowane pod wplywcm 
aktualnego nacisku wydarzcn zostaly sprecyzowanc dokladnicj w okre

sie p6iniejszym. \Vsr6d ugrupowan koYisenvatywnych w latach 1931� 
1932 ujawnily si(;: dalsze rozbieznosci w ocenach ruchu hitlerowskicgo 
i jego zagrozcnia dla interes6w Polski. Zachowawc6w wszystkich odcicni 

interesm.valy w6wczas najbardziej przewidywania wply\nl wydarzeri. 

\V Niemczech na sytuacj� Polski w Europic. Totez uwaga konserwaty
st6w skupiala si� prawie wylqcznie na obserwacji wplywu nazizmu na 
ksztaltowanic sit;> stosunk6w polsko-nicmieckich. 

Do najskrajniejszych ,vniosk6w doszli konscrwatysci wilenscy zc 

,vzglc;du na swoj.1 orientacje; pronicmicchi wynikajqcq z obaw o przysz-
1osc: polskich hes6w wschodnich. Pogl4dom grupy wile11skiej ton na

dawaly artykuly S. Mackiewicza, kt6ry oceny rn�rodowego socjalizmu 
wkomponowal w proniemieckc! koncepcj� ,.Slowa''. W 1931 r. konser
watysci wilenscy obserwujqc przcobra.zenia wewn<;>b'zne, ro:darny w ru
chu narodowosocjalistycznym, a nasü;pnie taktyk� Hi tlera doszli do prz(:;
konania o trwa1ej obccnosci tcj partii na mapie politycznej Niemiec. 
Vlskazywali na zywotnosc polityczn,1 partii nazistüw, jej ofcnsywnosc, 

w przeciwicnstwic do defensywnej posta,vy ugrupowan rz[!dowych. Prze
stn:egali p1·zed lekcc,vazeniem hitlcryzmu, kt6ry to ruch, ,,b�dz1c po
siadal trwalc nast�pstwa w polityce niemieckiej 1.ak wewn�trznej jak 
i zagranicznej'' 18

. Pomimo rozlam6w w obozic hitlcrowskim na tlc tak
tyki, jego wstrzymanie sü; od puczu (,,marszu na ulic�") oraz zaprze

stanic bojkotu parlamentu umocnilo, zd::rnicm zacho\\·a\\·cöw, oddzialy
wanie Hitlera na sytuacje; w kraju. Partia nazistowska, prze,vidywali, 
moze sprawic znowu nicspodziankG podobrni do wybor6w z 1930 r. l!I 

Cat natomiast, rnzpatruj0c probkm. eo byloby lcpsze z ptmktu wi
dzenia polskicgo, czy z,vyci(�St\vo odweto\vcj prawicy lub tez „lokar
nenskiej lc\vicy", opowiadal si� za sukccscm prawicy. J ego zdan icm, 
zwycie;stwo partii lolrnrnenskich zwr6ci1oby wszystkie z,id::mia rewan
zO\\·c i rcwizj onis1.yczne w kierunku Polski. Pluscm pra wicy (hitlc1·yz
mu) pozostala bezwzgl�dna walka z „komunizmem u siebic w domu". 
Zdanicm Mackiewicza, nicbezpieczcr'1stv,;o komunistyczne stwarzalo przc
slanke, ewentualnego porozumienia si� Polski z Nicmcami. Idealem Ca-

17 A. R., Niemcy a Europa (Dz. P., 25 IX 1930).
1s S z., W perspektywie tygodnia (Sl., 17 II 1931). 
10 t o r., Hitler i Stennes (S1., 19 IV 1931); t o r., W.frod brnnntnych kos:::•1 i 

(S!., 27 VIII). 
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ta bylo porozumienie francusko-niemiecko-polskie 10• Stanowcze opowie

dzcnie si� ,,Slowa" za odwetowa, prawicq wynikalo z wczesniejszych 
artykul6w (z 1929 r.) o potrzebie dokonania Anschlussu Austrii. Ukie
runkowanie ckspansywnych d,,ri:en niemieckich na poludnie zmniejszy
loby cisnienic rewizjonizmu w kiel'unku Polski 21. 

Oczekiwania konserwatyst6w wilenskich zwiqzane z ruchem hitle

ro\\'skim okrcfül wyraznie Wladyslaw Studnicki, kt6rego artykuly 

w ., Slmvie" j uz wczcsnicj pelnily rol� prckursorskq w uj awnianiu no

\\'ych koncepcji grupy wilen.skicj. Studnicki prawdopodobnic byl jedy
nym publicystq z tego grona, kt61·y przeczytal Mein Kampf Hitlera. 
Przedstawil go jako \vybitnego polityka, ktory potrafil wyegzekwowac 

spelnienie postula tow narodowosocj alistycznych przez rz,1d niemiecki. 

W ocenie Studnickicgo swymi poglcidami Hitler oddawal „uczucia i na

strojc powojennych Niemicc, i to stano\vi o jego sile politycznej". Waz
nicjsze jcdnak byly dalsze konkluzje autora artykulu. Polemizowal z opi
nü1. zc hitlerowcy po uzyskaniu wladzy rozpocznc1, walkr; o Pomorzc. 

Jego zdaniem, dqzcnia Hitlera byly mniej niebezpieczne niz Streseman
na. Zmarly ministet· spraw zngranicznych Rzeszy skierowal atak wy

h1cznie na grnnicr; z Polskq. Natomiast Hitler pragr.L,Ü odzyskac wszyst

kic utraconc ziemie niemieckic, lqcznie z Alzacjq i Lotaryngiq. Stud

nicki zgadzal siG, ze Hitler byl zacieklym wrogiem Rzeczypospolitej z po
wmlu plan6w rewindykaeji terytorialnych. ,,Jednak nie wykluczona jest 
rnozliwosc porozumicnia si� z hitlcrowcami gdy dojda, do wladzy ... 
Hitlcrowcy idq na przylqczcnic Austrii, na odbi6r Alzacji, rozsze
rzaj,1 \V ten spos6b front niemiccki, oslabiajqc mimo \Vüli natarc;.e na 
odcinek polski''. Do tych argument<'>w Studnicki dodawal uzasadnienie 
ekonomiczne (lym r6znil si� od Mackiewicza), postrzegaja,c przcsuni�
cic si� cen trum gospodarczcgo N iemiec na zach6d, podczas gdy „trady
c:yj ne aspiracje polityczne powtarzajq wciqz hasla zdobyczy na wscho
dzie. Wschodni program Niemiec pozostaje w sprzecznosci z tendencjq 

ich gospodarczego rozwoju". Tymczasem gospodarka niemiecka, zdaniem 
Studnickiego, potrzebowala „kolonii surowcowych". Jednoczesnie uznal 

on za nonsens twierdzenie o finansowaniu hitlcryzmu przez ZSRR ze 
wzgl�du na wrogi stosunek tego ruchu do Zwüizku Radzieckiego oraz 

bet'.pardonowe zwakzanie komunist6w niemieckich 22• 

Po wyborach prezydenta Rzcszy w marcu 1932 r. konserwatysci wi-

2
° Ca t, Plebiscyt u: Prnsach nie uda! siq (Sl., 11 VIII 1931).

21 Szcrzej na ten tcmat pisz� w artykule: ,,Slowo" wi!e11skie a Anschluss Au.
strii (Acta Univcrsitalis Wratislaviensis. Historia XXXVI, Wrodaw 1981, s. 97-102). 

22 Studnicki streszczcnie Mein Kampf oraz wlasne poglqdy przedstawil w cyklu 
artykul6w. W. s tu d nick i, Adolf Hitler najwplywowszy polityk wspaiczesnych
Nicmiec (Sl., 24 I 1932); t e n :i: e, Koncepcje polityki zewnGtrznej I-Iitlera (Sl., 30 

!); t e n z e, Najcharakterystyczniejsze postulaty w polityce zewnGtrznej Hitlera 
(Sl., 10 II).
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lcnscy sformulowali zdecydowanie wniosek o mozliwosci objE;cia wla
dzy przez nazist6w. Przegrarn1 Hitlera interpretowali jako jego zwy
ci(;stwo, poniewaz uzyskal dalszy duzy przyrost glosow wyborczych. ,,Bez 
zadnej przesady mozna powiedziec: przyszlosc Niemiec lezy w l'GkU 
Hitlera, nie dalej jak za pül roku b�dzic on decydujc.1cym czynnikicm 
i wladz� zdobE;dzie w drodze legalnej, bez przewrotu czy zamachu sta
nu, o kt6ry stale pomawiajc1 go socjalisci" 2'1• W k\vietniu 1932 r. po
wyborach krajowych ,v Prusach i Bawarii r6wnicz Cat wyrazil prze
konanie, ze Hitler „dojdzie do wladzy, czy tez dochodzi do wladzy". 
Mackiev.ricz uznal za „s z c z (; s 1 i w y p o l s k i 1 o s [podkr. Cata ], zc

do wladzy dochodzi czlowiek, k t 6 r y p r z e c i w p o 1 i t y c e S t r e
s e man n a n a w s z y s t k ich ,v i e c a  c h s i E; an g a z o w a l [podkr. 
Cata], a polityki Brockdorff-Rantzau u p r a w i a c nie m o z e [podkr. 
Cata]". Zdaniem Mackiewicza, wlasnic zenvanie Hitlera z politykc1 Strc
scmanna oraz jego antykomunizm staly si� gwarancjq niemoznosci po
wrotu Niemiec do wsp6lpracy ze Z-,vüp:kiem Radzicckim. Dostrzegal po
wstawanie szansy porozumienia polsko-niemieckicgo. Rzcczpospolita, 
twierdzil Cat, nie powinna dalej „straszyc:" Francji Niemcmni i Hitlc
rcm, a siebie uznawac :;:a jego najwü;kszego wroga. Europa pozostawala 
wciqz pacyfisiycznic ustosunkowana do Niemicc i przcz ,.s,v6j p:1cy
fizm okazywac b(;dzie coraz wil;cej wyrnzumialosci g\\'alcicielmYi pu
koju, aby go uglaskac", oczywiscic koszi.em Polski. Mackie·wic2 w polc
mice ze Stanislawem Kozickim, dziennikarzem „ Gazei.y \Varszawskiej ", 
wskazywnl na calkowitc, j ego zdanicm, wypelnicnie polskicgo progrn
mu terytorialnego na zachodzie i wczwal do zcnvnnia z ti-adycj�i ,v,·o-
gosci do Niemiec. Polacy, przekonywal, prrwinni poprzcc intercsy nic
mieckie. Aneksjonistyczne plany Niemiec w stosunku do Slqska i Po
morza, twierdzil kolejny juz raz, posiadaly dla Rzeszy „dziesiC;ciorzc;d
ne" znaczenie. Porozumienie po1sko-niemicckic oraz sojusz z Francjcl, 
umozliwilyby powstanie ,vymarzonego tröjczlonowego przymierza, kon
trolujqcego sytuacjQ w Europie. Rzeczpospolita znalazla siG na zakr�
cie dziejowym - konczyl Cat swe wezwanie pod adresem MSZ -
,,jest to jedna z takich chwi1, o kt6rych si� p6zniej pisze: stracona nka
zja" 24. Mackicwicz, a tym samym konserwatysci wilenscy, ,vskutek kal
kulacji politycznej stali si� w obozie zachowawczym zdecydowanymi 
zwolennikami objE;cia wladzy przez Hitlcra. Swoje stanowisko uzasad� 
niali nadziejami na uzyskanie okreslonych zysk6w dla Polski. Speku
lacje polityczne ca1kowicie przeslonily Mackiewiczowi rzeczywisty obraz 

2a S z., W perspektywie tygodnia (St., 25 III i 12 IV 1932). Autor polemizowal 
w drugim artykule z „Czasem" za lekcewazenie hitleryzmu i przewidywany rychly 
upadek tego ruchu. 

24 Ca t, Nowe zwyci�stwo Hitlera (Sl., 26 IV 1932); Ca t, Po!ska a Hitler

(Sl., 30 IV). 



Edward CzapiL:wski 
---�-·------ --- --�---� 

hitlcryzrnu i zagrozel'l, jakie partia ta stwarzala w wypadku przej�cia 
y,·la1zy ,,· Nicmczcch. Czytelnicy „Slowa'' nie otrzymywali rzctclnej 
Wi(<lzy o ruchu naroclowosocjalistycznym. 

Po przcjL;ciu urzc;clu kanclerskicgo przez Franza von Papena w czcr
v.-cu 193� r., kiccly wychwalo si<;:, ze szanse Hitlera na przej�cie wla
ch::,- zm:ilaJy, Mac;�i,:wicz przcstal on;-clowac za dojsciem nazistow do 
,yb::!'.y. Papc-:1a m\·azal za polityka mozliwcgo do przyj�cia przez Po
kh)\V, ponicwaz kompromisowo wyrazil sit; w sprawic polskicj. Twier-

07.i!. z0 za\1:sze prze,\·idywal ·�\vycic:stwo pnnvicy, a wzrost hitleryzmu 
ü,,ldow:1l j,:ko objmv ,:wrotu Nicrnicc na pr::wo �:;_ OclL1d az clo przejc;
cü1. wladzy przez Eitlen, z,1cl1owywal wü;ksz,1 ostroznosc ,v occnach sy
tuac.i i ,s,· Nicmczcch. 

Odmiennc oceny wypowütdaE konscrwatysci poznar'lsko-pomorscy. 
:Ji·c \\·idzieli w og,Jlc szans pon,11.um(enia z Nierncami ze wzgh,:du na ich 
odwieczny ckspansjonizm. Jan Bobrzyriski, l'eclaktor „Naszej Przyszlo
;ci ··, nisko:1; ,klaclowego mi(�Ü;cznika zachowa wcow o ambicjach pisma 
tcorctyc:mego, umiescil w „Dzienniku'' skrot swego artykulu w celu 
szcrszej popularyzacji. Apdo,val:, aby spoleczenstwo polskie zcrwalo zc 
,.slowianskim kwidyzmem i biernosciq'. na rzecz przejscia do postawy 
ofcnsywnej. Polska, jcgo zdaniem, nie po,vinna obawiac sie, hitleryz
m u czy nacj onalistow, lecz ca1ych Nierniec, o czym swiadczyla historü1 
stnsu nkt',w polsko-nicmicckich pocz11wszy od czas6w Gcrona. Granica 
7. Nicmcami. jegn zdaniem, byla na dluzszq metq wyjc1tkowo niekorzy-
1;1 na z powoclu „ 1stnie:nia klina Prus vVschodnich, ktorc od czterech wie
k6'.v wbily siq za tru tym cierniem w zywy organizm Rzcczypospolitej,
li tylko ,vskutek slabej nicprzewidujc1cej polityki jedncgo z naszych kr6-
löw. Nie chccmy wi<_>c zadncgo zbrojne:go konfliktu z Niemcami, od
;,zckamy sie;; od wszelkich wojen zdobywczych i z pcwnoscü1 nie my
m�rcic chccmy poköj w Europic. Ale to pc"\'vnc, ze z biegicm c;,:asu
Gdansk i Prusy musz,\ do Polski nalezcc. Inaczej zduszc1: nas za gardlo
z clwoch stron ni eprzcjedmmi wrogowic!" vV spoleczenstwie polskim,
\'::0 iDsko\\"al Bobrzyiiski, 11ale;,:,1\uby spcpularyzowac zqda::ic przylc1cze
nia Prus \Vschodnich i Gdanskn. Nicmicc, przckonywal, tlumaczyl so
bic zawsze ugodowosc': i ust�pli,vo.sc j ako slabosc przeciwnika, impono
v;ala mu tylko sila. ,,Tak go juz wychowano, inaczej rozumo\vac ani 
politykowac nie umie. Zastosujmy sie; do tego, wybijajqc klin klinem" �". 
1".arnieszczenie tak ostt-ego w tonie artykulu spo,\·odowane bylo z pew
nosciq rcakcjq .na nagly wzrost hitleryzmu. 

P6znicj konserwatysci wielkopolsko-pomorscy nie wystGpowali z tak 
daldrn id,1cymi pustulatami. Natomiast podtrzymywali occny rewizjo-

z, C ,t t, J';·M·:-,,, 11/r!g(:;;, c k0;itrarg1rni.cru:1 (S!.. 17 IX 19:\:2); Ca t. W ,,·iern
C:�Tit b;;(i.:ie r;ab(net pre::yd ial ny (Sl., 26 XI). 

2� J. D ob r z y 1'1 s k i, Prob km korytarza (Dz. Poz., 3 X 1930). 



rnzmu Nicmiec i ich d4zcnia do pr:zekrcslerli:t poslanowici'i. !rak�a1.u 
·.nrsalskicgo. Pl'Zcsb"zcga1i. iz politycy zachodni wyci�1;:;ne;li mylr.c wnio
ski zc z,vyciP,st\\·a Hitlera, skorn dla oslabienia t2go ruchu zamicn:a
li udziclic Rzeszy dals,:ych kredyl(J\,·. Eitlcryzm, do kc(Jrego metod i 11:1-
sd odnosili siG z pogard,1, zmicrzal, ich zdanicm, do przcjl;cia wlaclzy
.,,. Yiemczc eh. Ludzie, ,yarstwy i strotY:�ictwa, kti'J1·zy poz0stali p:·zcci,v
ni „szalonym haslom.'' Hitlcra, znalezli sie: w rnnicjszosci. .Zachowa,vcy
p:J;::nanscy przc,vidywali, zc konsekwcncjr\ rozwoju sytuacji w Rzcszy
IJ (;czic wybuch now('.i wojny. Wobec tych pcrspektyw, twi-2rdzili, nie
mo:::na pr<'.J,,·nac Polski z 1930 r. z Rzcczqpospolit0c z 1772 r. ,, Sytuacj:.t 
nasza jcst o tylc kol'zystnicjsza, zc swiat \\Teszcie zaczyna rozurniec t(), 
o�go nie chcial rozumiec w okresic Strc semanna, ze nie Polska ani
B�ükany s;i ogniskiem zapalnym mogqcym \'.')'\\·olac nowy lrntaklizm
d,iC'jo\\·y ---- lccz Nicmcy hitkrowskich buj6wl�k i prowokaton5w" �7

. 

\V pnclobnym tonic, jak artykul L. Pn:ybysze,.vskicgo, byly utrzymywa
n0 clalsze publikacj e ,. Dzicnnika" na 1:crna ty nicmieckic.

Konserwatysci poznanscy charaktcryzowali \V coraz ostrzejszych b:-1t·
\\'Jch widmo clqzenia hitlcrowc6w do wladzy. Prczydenta Hindcnburga 
uskcirzyli o sympatic cila nazizmu, a rzqd Bnll'ninga o szukanie z tym 
ruchcm wsp6lpracy. \V przekonaniu konscr\va lyst6w poznanskich doj
sci2 hitleryzmu clo wladzy w Nicn1czcch oznaczalo ,vojnq. Przckonywali 
zntcm o „silnej ,voli Polski" do ochrony granicy i wzyw:ili do w:c:moc
nienin obronnosci kraju. Rozbrojenie t,znali za niemozliwc, clopt)ki bc;d,1 
h; nicc tak silne prc1dy szo\vinistycznc w Niemczech. ,,Grnzi nam zno
\\·11 - mimo pacyfist.ycznyc;h z..ipcwni0ri. Bruonhga i Cudiusa - rc
·ncsans tcutonskicgo nacjonalizrnu, skupionego pod choqgwi.1 HiUc1·a.
Chcc on rozpoczqc rnarsz na Berlin, a skm'l.czyc marszem na \Vars/a
wc:'' ��. \V jcdnym z artykulÖ\V Przybysze\Vski poniwnal sytuacjq w Nicm-
uc.ch do swsunköw panuj,1cych w Rosji w przcdedniu Rcwolucji Paz
clzicrnikowcj. , ,Bruening nie j est wp1·,:nvclzie pndobny do Kic1·cnskicgo,
nie grzeszy bowicrn ani j cgo gadaUi Wcl fr,1zcolnl.;ic1. ,mi t <;pym clok lry
J;('rst wem, ale tak s,imo jak Kic1·e11ski 1::ürafi:1 na \\·iclk,1 slabosc nie
t;,lkn burzuazji lecz takzc i zorganizowanego socjalizmu. Niemcy sq
chronione przed anarchiq siln<1 strukt.urq ckonomiczn,1 i wielk1 kultuq
spolcc:zenst,rn, ale analogia zjawisk jcst zc1dziwiajc1ca. U dolu wybujaly
raclykalizm, opcrujqcy pod firm:i komunlstyczn:1 lub r.acjonalistyczn,�,
u göry slaba, cgoistyczna i przcrazona burzuazja, a posrndku rozlozony
przez opol'iunizm socjalizm" �9

. 

21 L. P., Wic/01.cisko w RcichstC1gil \Dz. P<!Z., 17 X l'l:lO) 
2S L. P., M(ln:.: na Berlin (Dz. Poz., 7 VIII 1931). W podolmym cluchu h:·ly

p:"nne inne artykuly: L. P., :%1udzcnia (t.\mze, H VIII); L. P., Druaic v;yc/r()lie 
pabinetu Briininga (tamzc, 13 X); St. W r .. Ifiller maszernje ... (tami:c, 28 XI); 
.J. \V., z c:::cm min/ster Za/esld pojcchal c/o GcncL'lJ (ta:11:ic, :ll I 1932). 

2� L. P., Drugic wuclanie oubinct,i Briininga (Üz. Poz., 13 X 19:31).
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Zachowawcy poznanscy po listopadowym zwyci�stwie wyborczym na
rodowych socjalist6w w Hesji (1931 r.) z jeszcze wi�kszq pewnoscic1 
prze,vidywali obj�cie wladzy przez Hitlera. Nie spodziewali sie: prze

wrotu hitlerowskiego, skoro „czas i tak pracuje na rzecz narodowych 
socjalist6w". Taktyka czekania oplacila si� Hitlcro,vi, st\yierdzil Stefan 
Werner, poniewaz propaganda i „demagogiczna agitacja wydajq coraz 
pi�kniejsze owoce". Jego zdaniem, Hitler m6glby zdecydowac si� na 

przewr6t, jcsli zawiodlyby srodki legalne. Autor przewidywal, ze

w Niemczech zapanuje wöwczas knvawy tcrror 30
. 

Sytuacja w Rzeszy w ostatnich miesiqcach 1932 r. byla przedmiotem 
licznych komentarzy „Dzicnnika". Redaktor J. Winiewicz uznal za sto
sowne usprawiedliwic si� przed czytclnikami za tak jednostronne nasta
wienie tematyczne, tlumacu-ic to wielkie zainteresowanie wzrostem za
grnzenia ze strony Niemiec 31

. Wzrost sily ruchu nazistowskiego, wi
doczny w wynikach wyborow do landtag6w, jego oddzialywanie na ma
sy, poilvierdzaly oceny konserwatystov.r poznansko-pomorskich o mozli
wosci rychlego obj�cia wladzy przez Hitlcra. Jeszeze przed wyborami 
prezydcnta Rzeszy ,v mareu 1932 r., wobec narastajc1cej fali nienawisci 
do Polski podsycancj przcz hitlerowcöw, redakto1· Werner wypowiedzial 
zdanie o korzystnym dla intercs6w polskich szybkim dojsciu narodoweg,, 
soejafö:mu do wladzy. Pogl<1d ten, przej�ty prawdopodobnie z prasy za
chodnicj, poparl wkn'itce 1·edaktoe naczclny „Dziennika" Winicwicz. Kon
senva ty sei ,vielkopolscy ,vyehoclzili j cdnakzc z innych zalozcn niz zaeho
wawey wilensey. Ich zdaniem zwycit;stwo Hitlcra spowodowaloby bez
wzgl�drn\ i otwartc1 polityk� odwetu (_1raz gwaltowne dqzenie Niemiec do 
rcwizji granic. Wszakze, ich zdaniem, Eitler ohvarcie m<"nvil to, eo Hin
denburg i ugrupmvania „umiarkowanc" zamierzaly osüignqc drogc\. dy
plomatyczn4 32

. Hindenburg, doda,val Winiewicz, stal si� politykiem 
grozniejszym niz Hitler, poniewaz m6gl uzyskac poparcie moearstw ja
ko przeciwnik demagogii fuehrera. ZwyciGstwo Hitlera zdjc;loby „biel
mo zaslaniajqce oezy wielu dyplomatom europejskim" 33

. 

Po wyboraeh prezydenckich i glosowaniu do kolej nych sejm6w kra
j owych konserwatysci poznariscy zapowiadali w kwietniu 1932 r. doj
scie Hitlera do wladzy, eo mialoby doprowadzic do pewnego zlagodze
nia hasel programowyeh nazist6w, kt6rzy jednak i tak mieli pozostac 
zagrozeniem dla pokoju swiatowego. W ocenie konserwatystow poznan

skich obj�cie przez hitlerowe6w 1"Zqd6w w Rzeszy w okresie kryzysu 
gospodarczego mialoby dorazny skutek w postaci szybszego „wykon-

80 St. Wr., Hitler maszeruje ... (Dz. Poz., 28 XI 1931).
11 J. W., Polska pali Berlin! (Dz. Poz., 1 X 1932). 
119 St. W r., Furor teutonicus (Dz. Poz., 1 III 1932).

83 J. W., Bez niespodzianek (Dz. Poz., 15 III 1932). 
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czenia si� i skompromitowania tego destruktywnego ruchu" 34
• Zacho

wawcy uzasadniali potrzeb� militarnego przygoto\vania Polski do sy

tuacji wytworzonej w wypadku dojscia Hitlera do wladzy i przcwidywa
nymi skutkami jego polityki, jak r6wniez z powodu slepoty i tch6rzli-
wosci mocarstw, kt6re, ich zdaniem, nie b�d;.1 ,v stanie powstrzymac na
tarcia hitlerowskiego 35

• 

Obj�cie urz(;du kanclerza przez von Papcna w czerwcu 1932 r. osla
bilo przewidywania konserwatyst6w poznariskich o szy bkim juz prze

j�ci u rzqd6w przez hitlerowc6w. Wybory do Reichstagu z konca lipca 
1932 r. uznali za sukces kanclerza, ktörego rz<1dy ,vskutek braku wil;
kszosci parlamentarnej, wydawalo si�, potrwajq czas dluzszy. Bez wzgl�
du jednak na rzqd i nazwisko kanclerza, kierunek polityki pozostav.ral, 
ich zdaniem, ten sam: obalenic traktatu wersalskiego i ekspansja wschod
nia. Niemcy, czytamy \V jednym z arlykulo\v, nalczaloby opasac chiii.
skim murem, kt6rym mialy pozostac'.: postanowienia wersalskie. Tylko 
taka polityka doprowadzilaby do okielznania „szalenstwa, reprezcntowa
nego przez umyslowosc pruskq" 3G_ W prognozie politycznej na 1933 r.
konserwaty.sci wielkopolsko-pomorscy uznali, zc bGdzic on stanowil waz
ny moment w dziejach stosunk6w polsko-niemieckich. Spodziewali sie;-, 
ze na PolskG nastqpi zmasowany atak sil odwetowych (bez wymienie:
nia hitlerowc6w), kt6ry proponowali storpedowac wlasrni, polskq ofcn

sywq propagandow,1. ,,Na agitacjc; niemieckq odpowiedziec jak najsil
niejszym rozpowszcchnianiem zrodlowych, opartych na faktach i cy
frach \Viadomosci i dokument6w, wykazuj,1cych polskosc naszych zicm 
zac.:hodnich. Zmusic spoll•czenstwa zachodnic, aby zrozumialy, ze Niem
cy prugrn\ dzis popclnic no\vc bczprawie, powtörnic nam zrabowac zic
mie, dzierzone od prawiek6w przcz Slowian. Nie \Vahajmy si� rzucic'.: 
na ulice i mury Londynu, Paryza i N O\vego J 01·ku banvnych plakatllw 
i popularnych publikacji, prostujmy przez naszc plac6wki dyplomatycz
ne ,vszclkie klamstwa, kt6re kolportuje siG o Polsc� zagranic�\. Nie wa
hajmy siG uczynic naszcj propagandy bardziej przyst�pnq dla tlum6w. 
Zamknie,te konwentyklc polonofilskie w dostojnym gronic uczonych, 
wystawy artystycznc i przeznaczone dla elity naukowe publikacje, nie 
wystarczq. Musimy w t l o c z y c p r a w d G o P o  1 s c e d o m 6 z g u 
c z l o wie k a z t l um u, tego, kt6ry glosuje do parlamentu i kt6ry 
idze do okop6w podczas wojny. Mus im y w y k a z a c z ag ran i c y 
jej int ere s w utrzy m aniu t eryto rialne g o s t atus quo!" 
(podkr. autora). Drugim punktem obrony intercs6w polskich mialo byc 
zniesienie traktatu mniejszosciowego. Waznym tez punktem obronnyrri 
mialo byc, aparte na demogi-aficznych szacunkach, przewidywane zr6w-

M St. Wr., Poch6d do wladzy (Dz. Poz., 27 IV 1932). 

� K. K i er s k i, Wobec gr6±b niemieckich (Dz. Poz., 5 VI 1932). 
88 J. W., Psychika niemiecka odradza sie: (Dz. Poz., 3 VIII 1932); J. W., Mur.

chinski (tamze, 4 XII}. 
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na!�ie za dziesi(:c lat luchosci Niemiec i Polski:,._ Ofcnsywa propagan
clo\\'a byla oryginalnym, ale fanüisi.ycznym ,vr�cz i nicskutocznym, jak 
na t«rnk czss:,·, srodkicrn v:alki z S/'.cr\Yinizmc,m nicmieckim. 

Dla konserwo. t:yst1·Jw warszmvsko-krako,vslüch pcwnc ramy oricnta
cyj u, dawalo ,,·yst,ipic'.1i2 J. Tiaclzi,1.·il!a ,,.- knmisj i spraw za�;i'H!1icznych 
Sejmu z 21 II 1931 r. RadziwiU, czyni;1c aluzjq do stawianych mu za
rzut,·1,1.' o germanofilizm. opowiedz:al sü; za koniccz"1o�ci,1 \':spC>lp:·acy 
po1sko-nicmieckicj. fatnicj:icy jcclnakze konflikt z Niemcami, stwierdzil 

ksi,,:il', posi«dal ·wiolusctlctnie pocllo:i.c·, ktö�·ego nie mozna usun<1c z „dnia 
na clzicn". Zdaniern Radzi"\villa o powodzeniu pornzumienia polsko-nic
rnicc\dego mial zz,ckcydu\,·ac czynni!( si!y \Yewnc;trzncj panstffa pol
skicgo. Przewodnicz:icy Konfr;ji zal'Zucil jeclnoc:,;csnic ministrowi Cur
tius,1,\·i, a tym sarnym Rzcszy, p1·0,,\·adzcniE' pnlityki szantazu. kt1·1ra po
lcgala na z,icbniu znspokojr�nia ro::;1.czoi. tci·ytorialnych Nicmiec kos?.:
tem Polski przy rc'Jwr,oczc:5r1ic pr;:y_ic1znej politycc \\"Obec ZSRR. Ibdzi
will potraktowal ruch hitkrowski na röwni 7. innymi odlamami nacjo
nalistycznymi Ni2micc i okrcslil go jako szalcr'lczy i prnwokacyjn:,·. Ca
ly aiak skupil jedn:1k na politycc oficja1nej 38

. Istotnie, ;,:arowno w „Cza
sie'·, jak i w „Dniu Polskim·· ukaz:,·\\'a:10 ruch hitlero\\'ski jako jalowy, 
wyr,.>sly na spccyficznyrn grnncie !licrnicckim i bez wiclkich perspek
ty,y z powodu dem;cigogii i ci;1glej negacji. 

Taka posti:i.wa ,vobec hitleryzmu zaznaczyla si� silniej na lnmach 
„Czasu". Zacicklosc Hitlcra w atakach na rzqd Brn<::ninga i ch1zcnic cb 
nowych wyborc'J\v, zcbnicm sfat'lczyko\v, wynilrnly z pr:,;ekonania futchn> 
rn n rychJym z\\·ycic:st\Yic i z obawy, zc .,kazdy miesiqc dalszy mozr� 
nadkrnszyc jego po;,:yc.iG w masach i ulatwic konlrnfcnsywc� _iego przc
ci,,:nikom centrum i lewicy". '.Vzrnst hitleryzmu, twierdzili konscrwa
tysci krakmvscy. wywolal korzystnc zmiany mi(;:dzynarodowe, poniewaz 
Franc,ia ol'az 1�/ielka Brytani.] ut,\·nrzyly „7.lOtq cntentG", a i Stany 
Zjec1noczone nie zgodzily si.:;: na :�aclne ust�psi.wa. W opinii sfer popic
raj<'1cych Hitlern zaczl;la S()bic torowac clrog(;: reflcksj a o „koniecznosci 
zaw1·öcenia z dotychczasowej dl'Ogi. Hitler tymcwsem galopuje coraz 
osL?cj po droc1ze rndykalizmu pol i tycznego i ". zludzcniu, ze dotrzc 

•, St. W r., Czwartn fa::a ofcn�,11wu nicmicckiej (Dz. I'llZ., :3 I 193:31. 
n Wutyc;ne naszej po/ityki zc:ornnic:::ncj (Dz. P., 24 II 1931). W „C:-:asie" prze-

1110\\"ll:nie Raclziwilla okre�lono jako wzür „m1Jwy godz,1cej w sobie uminrko\vanie 
w furmie przy wielkicj sile w trdci". 1'cl,ka polil !Jka ;:agranicznrt (Czas. 22 II 
1931\ Ignornwanie nazizmu i n:chi'l\\.' ociv.-cto\\·ycll przcr. Radziwilla wyply\\·alo 
w pcwnym stop11iu z jcgo pr·zekon,wia ri coraz trwalszym lqczcniu �i<; ziem za
cboci:1kh z Polsk,1 i po,tE;pui,1cym natw·,llnym odply\vie :1iernczyzny. 'i\' przem6-
wieni,i na obicdzie „Czasu" Radziwill, przedstawiajqe powyzsze argumenty, powo
!al sit; Ha opini� nPe\\T:.cj ,Tr·y:�cko pv�t�n�.yioncj \V Nicrnc-z.ccl1 a oheztiancj Zl! sto
sunkv.mi w l'o!scc i na I'omurzu. o;;obisto;;ci". Obiad ,,Prz11jaci6l Czasil" (Czus, 17 
I 1931), 
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tym pn;dz1cj do wlcldzy, przyspiesza rozgry,vkcc;, ktora, jak przynajmnicj 
cL:is n:eczy stojq, nie zapowiada mu zwycic,:stwa" 3H. 

Sta11czycy 1·l'iwniez z doktrynalnego punktu widzcnia nie dostrze
ga1i mozliffosci akceptacji tcz ruchu hitlerowskiego. ,,Kazdy nacjonalizm 
[pl';,:ytyk do enclecji - E. Cz.] jcst prymitywny, instynktowny, zabor
czy i nietolcrancyjny, a pochoclzc1c z ducha poganskiego ignoruje i oba
la n�1uki i zasady Kosciola katolickicgo. St\vicrd,,;a to w calej rnzcü1glo
sci ui·;,:e;dowy program narodowych socjalistow, ktöry w swej rasowej 
wyL luno.sci dochodzi wprost do zwalczania katolicyzmu, jako glownej 
pri:cs;,:kucly na drocize usi,1gniGcia czystosci rasowej nicmicckicgo spok
c,:c'J1.stwa" 10

• NajwiC?ksze nadziejc konsenvatysci krakowscy pokladali 
\\. kanclca.u Brucniogu, klljry, jak przekony\'.-,ili, nie \\"SZc'dl w uklady 

z Eitlerem zo \\'7.gh;du i,a S\Hlj;.1 katolickusc i patriotyzm. Ich zdaniem, 
Jrntolicyzm z hitlcryzmem wykluczaly sie; wzajernnic. Dodatko,v,1 ko
rzyj;ciq z Cic\glych atak6w hitluo;,vcow na rz,id bylo duprowadzenie do 
zblizenia Brueninga z socjnlistami. Zdanicm ,.Czasu", demagogia i ataki 

I Iidera spo\vodowaly, zc praktycznic zostaly przekreslone szansc na za
-,\·,1rcic koalicj i prawicowo-cen lrm\·ej. J ezeli wü�kszosc centrowo-lcwi

crrn-a „udo,vodni sw,1 zdolnosc do zycia nie tylko ncgatywnie, przcz 
obrono, przed demagogi,1 prawicy, ale i pozytywnie, rnialaby zapcwnio
l�,i nie\Vö_tpfü,·ie bardzo powaznq 1.rwalosc, a pozytyV,'110SC tej pracy ty
C%ylaby nie tylko si:osunk6w wcwnQtrznych nicmieckich, alc takze i upo-
1·1,1clkowania stosunk6w z sqsiadami, zachwianych przcz niepoczytalnq 
dunagogie; Hitlera. W ej scie na drogQ normalnych stosunkcrw z Polsk4 
i n•.tylikowuni<: zawadcgo juz przez Niemcy traktatu handlowego bc:
dzic nie tylko dla Polski, alc dla calcj opinii eurnpcjskiej rniaq, czy 
Nicrncy \Hacaj,1 na stale na drogf; normalncj i pokojowej polityki, z kto
rcj wypychajq je zwolcnnicy hackenkrcutzu [!]" 11• 

St,u1czycy czujc\C odraz� clo ruchu hitlen1\\·skiego nie obawiali sir� 
1·z,idu Brucninga tak, jak konsenvatysci poznansko-pomorscy, pomimo 
iz micli zastrzczenia do polityki zagranicznej jego rzqdu i�. Oczekiwali, 
ze rzqd Rzeszy podejmie wreszcic skutecznq walko, z ruchcm nazistow
skim i przest:mie traktowac demagogiq hitkrowskq jako atut w swoich 
dyplomatycznych l'Ozgrywkach ,v Gencwie, Paryzu i Londynic. Dopiern 
„puskromicnie" hiHero,vcö,v mogloby ,vplynqc na wzrost zaufania do 
Nicrniec i wywolaloby przyplyw kapitalow zachodnich. Przej�cie rzq
clc'J1.v ,v Rzeszy przez Hitlcra spowodowaloby upadek Niemiec i „pocz:1-

si llitlcrowcy na Awcntunic (Czas, 14 II 1931).
�0 Hozpnnra :: nacjona!izmcm w Niemczcch (Czas, 10 II 1931). 
41 Pa trz przyp. 39. 
'2 A. Th c n, Pokojowa organizacja Eill'OiJ!f (Czas, 7 X 1931). Autor pozytyw

nic occnil po1itykc; pokojowq Strescm;inna. natomia�t najwi(?kszc pretensjc kicro
wai do ministra CurLusa. Jego zdanicm mini,tcr Rzeszy ulcgl wplywom hascl 
hitkrowskich, np. wy;;uwaj,ic ideE: Anschlussu. 
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tek nieobliczalnych wypadk6w". Zdaniem stanczyk6w, Niemcy w sta
nie wewn�trznego fermentu stanowily przeszkod� w pokojowym rozwo
ju Europy. Spoleczenstwo niemieckie powinno przeto znalezc w sobie 
<lose sily, aby postawic tarn� ,,wojujqcemu terrorowi, nacjonalizmov,,i 
i rewanzyzmowi", jednakowo groincmu dla nich i innych spoleczenstw. 
W wypadku nieposkromienia tych sil przerwq one „wreszcie wszelkie 
tamy i zapory'' 43

. Totez konserwatysci krakowscy pozytywnie zareago

wali na ograniczenie konstytucji w Niemczech i wprowadzenie ,,dekre
t6w" przez prezydenta Hindenburga. Ich zdaniem, dotychczasowy sy
stem parlamentarny zawi6dl, poniewaz partie nie potrafily utworzyc 
w Reichstagu trwalej wi�kszosci. Niemcy weszly zatem w okres krypto
dyktatury, V·.J czym stanczycy dostrzegali analogi� z sytuacjc1 w Pol
see H_ 

Po zwyci�stwie Brueninga w glosowaniu nad votum nieufnosci w pai-. 
dzierniku 1931 r. stanczycy wyrazili na lamach „Czasu" przekonanic 
o utrwaleniu si� w Niemczech na czas dluzszy rz<1d6w centrowo-lewi-
cowych, a wi�c inaczej, niz wyobrazali to sobie zachowawcy wilenscy.
Konserwatysci krakowscy byli przekonani, ze przej�cic rw,d6w przez
hitlerowcow byloby „politycznq awantur<1, skokiem w ciemmi przepasc:".
Przytaczali logiczne argumenty, kt6re przemawialy za t� tezq. W ich:
przekonaniu nasta,piloby zachwianie marki i cofniQcie kredyt6w zagra
nicznych. Przcciw Nicmcom wystqpi!aby cala Europa i Ameryka wlqcz
nie z finansjeq zydowskc1. Z0dania Hitlera wobec Francji oznacza]yby
wlasciwie wypowiedzenic wojny temu krajowi. ,,A w samych Niem
czech rozp�taloby walkQ wewnQtrznc1, i to nie tQ na wiecach i po gaze
tach, tylko tQ na noze, palki, bomby cuchnc1ce, a moze i granaty". Wszel
kie nadzicje zwia,zane z pokojem ,v Europie stanczycy lc1czyli z pozo
stawaniem Brueninga u steru 'rzc1d6w. Przej�cie wladzy przez Hitlera
przekreslalo te nadzieje 45

. Ulegaj<1c jednakze opiniom prasy zagranicz
nej, w tym nicmieckiej, stanczycy nie wykluczali mozliwosci wlqczenia
hitlerowc6w do rzqdu. Takq ewentualnosc uznali jednakze za „dosc
klopotliw4" dla sa,siad6w Niemiec 46

• Opini� kanclerza Brueninga o po
trzebie rewizji w sprawie Pomorza portaktowano w „Czasie" jako do
w6d ugi�cia si� pod naciskiem niemieckiej opinii publicznej. Stanczy
cy nie kwestionowali jednolitego w zasadzie stanowiska Niemc6w w spra
wie zmiany granicy wschodniej, lecz za plus uwazali zazartq wewn�trz-

" Nieudala demonstracja (Czas, 18 II 1931); Dwa przesilenia (tamze, 17 VI).

" Nowy „Dekret bezpieczefzstwa". Ograniczenie konstytucji w Niemczech (Czas, 

9 X 1931). 

'5 Briining zwyciJ?iyl 24 glosami wii:kszosci (Czas, 17 X 1931). Podobnie w in

nym artykule: Niemiecki kociol (tamie, 6 XII). 
48 Na szerokim horyzoncie (Czas, 3 XI 1931). 



Konserwatysci polscy a hitleryzm (1930-1934) 271 

nq walk� polityczn&. Znacznie grozniejszq w skutkach dla polskiej gra
nicy zachodniej wydawala si� im powstaj,1ca koalicja prawicowa 47• 

Obj�cie rzqdow przez Hillera, zdaniem konserwatyst6w krakowskich, 
byloby mozliwe w wypadku odrzucenia „najdrastyczniejszych zasad swe
go programu" i zerwanie z demagogiq. W6wczas jednakze „spoleczer'i.
St\vo niemieckie i Europa ujrz4 nacjonalist6w w charakterze odpowie
dzialnych reprczentat6w niemieckiego panstwa". Gdyby jednak Hitler 
objql rz4dy w Rzeszy, przekonywali star'i.czycy, masy dotychc-Las go po
picrnjqce nie pozwolilyby fuehrerowi zapornniec o wczesniejszych obiet
nicach. ,,Nie przebaczq mu picrwszego rozczarowania, jakiego doznac 
muszq wobec fantastycznosc:i jcgo hascl. Rzc4dy hitlerowskie musz,i byc 

zatcm epizodem przcmijaj4cym, ale najkrotsze jego trwanie oznacza 
dla sQsiad6w Nicmiec powazme niebezpieczenstwo groznej konflagracji" 48

• 

Star'i.czycy byli konsekwentni w przyj�tym sposobie rozumowania. 
\Vcü1z dostrzegali nickorzystne reperkusje mi�dzynarodowe (gl6wnie zc 
strnny Francji) w wypadku pr6by prze.iGcia wladzy przez Hitlera, a we
wrn1 lrz Niemiec postrzegali post�puj4ca, izolacjq hitlerowc6w, nawet 
wsrod nacjonalist6w. Konserwatysci krakowscy uwazali za ·nieprawdo
podobne, aby ruch nazistowski m6gl si�gna,c po wladz� rn_ Rok 1932 
uznali za decydujqcy dla los6w pokoju w Europie. Hitler, ich zdaniem, 

stanowil straszak dla mocarstw w r�ku demokracji niemieckiej 50
. W prze

ciwicnstwie do innych organ6w prasowych oczekiwali, ze ewentualne 
obji:;cie rzqd6w przez Hiilera nasta,pi po dlugotrwalym okresie walki 
o wladz� i po „dlugich rza,dach Centrum przy pomocy Hindenburga
i p1-Ly poparciu armii". Polska nie powinna zatcm oczekiwac dalszego
oslabienia wewn�trznego Niemiec, lecz ich odrodzenia narodowego i kon
solidacj i oraz „zdrowego kompromisu miGdzy Weimarern a Bismarc
kiem" 51

• Pod tym haslem stanczycy mieli na my.sli lqcznosc mi�dzy
dcmokracjq a systemem autorytarnym.

Konserwatyst6w krakowskich zaniepokoila dopiero sytuacja przed
wyborcza w Niemczcch. Przewidywali zwyci�stwo prezydenta Rinden-

-11 Jcdnolity front niemiecki (Czas, 15 XI 1931).
4B !'viemiecki kociol (Czas, 6 XII 1931).
19 Mi<;clzy Stalinem a Hitlcrem (Czas, 8 XII 1931). Star1czycy wykorzystali sy

tuacjq w Niemczcch dla polerniki z opozycjq wykazujqc, ze .,wladza w rqku obec
nego rzqdu uratowala nas od tego, by w chwili kryzysu kraj sie stal terenem roz
gry\,·ki miqdzy dernagogi<1 socjalnq z lewej strony a oblc;dem nacjonalistycznym zc 
strony prawej. Jesli naszemu zachodniemu sqsiadowi grozi dzisiaj wojna domowa, 
a nam, mimo istnienia u nas podobnych sil rozk1adu, nie podobnego nie grozi -
to ta jedna zasluga obecnego rzqdu pozwala i kaze zapomniec o wielu jego nie
-domaganiach". Zdaniem stanczyk6w, Polska pomic;dzy dwoma pot�:i:nymi sqsiada
mi, stala si� w Europie srodkowej „ostojq demokracji i ostojq parlamentaryzmu··. 

50 Rok krytyczny (Czas, 16 I 1932). 
51 Kanclerz Brüning a Polska (Czas, 21 I 1932). 
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burga, Iecz \vidzc1c slab<l wi�kszosc parlamentarm1 gabinetu Brueninga 
nie wykluczali powstania rzqdu koalicyjnego, w ktorego sklad weszliby 
hitlerowcy. \Vowczas narodowi socjalisci mieli przejsc „zc stanu cmo
cjonalncgo napr�zenia do polityczncgo realizmu. I wöwczas dopiero 
ujawni si� ich zdolnosc; do kicrnwania losami \vielkiego pa11stwa, albo 
ukaze SiG W ca!ej drastycznosci utopijnosc programu, z ktun,gu wyrnsli". 
J eszcze po picrwszej tm·ze wybor6w prczydcnckich, wobec tak duzego 
przyrostu glos6w na Hitlera, konscrwatysci krako\vscy widzieli w nirn 
polityka, w kt6rego n�ce narod niemiecki mial zlozyc w „niedalekiej 
przyszlosci rzc1dy P1·us i rzc1dy Rzeszy" 52

• 

Przed II turq wyborow na prezydenta Rzcszy (10 IV 1932) Konstan
ty Grzybowski, komentator polityczny „Czasu'', byl zdania, ze chociaz 
hitlerowcy pozostanq najsilniejszym stronnictwcm w Reichstagu, nie zo
stanq, dopuszczeni da wsp6lrzqd6w w ramach koalicji. W wyniku wy-
boröw mial umocnic si� system wcimarski i dyktatura Bi·ueninga 3:3_ Po 
zv,.ryci�stwie Hindenburga stariczycy przewidywali kl�sk<; Hitlera, tego 
„histerycznego szermiei·za trzcciego pari.stwa··. Przekonanie to ukglo 
wzmocnieniu po decyzji powyborczcj o rozwicizaniu boj6wek hitlcro\v
skich. Mniejszosc (rzqd Brueninga) potrafila, ich zdaniem, ujc1c ,vladz�. 
Konserwatysci krako,\·scy popadi przedc wszystkim uniezaleznienic sie, 
rzc1du od parlamentu. 1\luzyjnie por6wnali sytuacj(;'. w Niemczech da 
Polski. ,, Te falc rozbieznosci i kon flikt6w, nami�tnosci i w;:ilki, k U,re 
podminowujq zycie Niemiec - rozbijaj,1 siC; o ludzi, stojc1cych po,rnd 
nimi. W c h w i 1 a c h k r y z y s u m u s i s i � s t a n q c: p o n a d s p o
l e c z e n s t w cm" (podkr. mojc - E. Cz.) 54

. Dla stanczyk6w dyktatu
ra nicmiecka, jak r6wnicz polska, byla „brutalnym odparciem" skrajno
sci z prawej i lewej strony spoleczcl'lstwa. ,,Padajq pod jej ciosami ci, 
ktorzy nie umidi zrozumiec, ze fale destrukcji mozna odeprzec t:dko 
brutalnie. Nie oni byli przcciwnikami, oni tylko utrudniali ocalenie tego, 
co jest da ocalenia - kosztem tego, co przcz zywio1y destrukcyjne moz:e 
by0 wyzyskanc dla zwyci�stwa tych zywiol6w - a nie wolnosci, a nie 
demokracji. Mic;dzy hitleryzmcm a bolszcwizmem nie utrzyma siQ ten, 
dla kt6rcgo tcrencm \valki jcst dy�kusja, a narz�dziem argumcnt" "". 

Stari.czycy, jak sÜ;' ,\·ydaje, padli ofiarc! 1ogicznego rozumo\vania. Sta
rali siE; widzicc: rzcczywistosc; takcf, -jakq podsmvaly im wlasne rozwaza
nia wynikle z obawy przed muzliwusciq dojscia rnchu hitlerowskiego do 
wladzy w Niemczech. K1·ytyczne U\Vagi Cata o nicdocenianiu hitlcryz-

52 Od Ilinclenburga cio Ilitlcrn (Czas, Hi II 1932); K10 zw;;cie;;:;yl (tamze, 17 III

1932). 
5� G r z., Su:iat sir: uspoka}t (Cz;,s. 25 III 1932). 
5·1 Czy zmierzch Ilitlera (Czas, 11 IV 1932); Gest Hinclenbuma (Czas, 17 IV 

1932}. 
55 „Nie mozna iyc z nienau•isci innych" (Czas, 26 IV 1932).
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mu przez konserwatystow krakowskich trafialy w sedno sprawy, acz
kolwick autor tych uwag wycic.1,t,lnc1l zupelnie inne wnioski. Stanczycy 
bronili si� instynktownic przed myslq objt;cia rzqd6w w Rzeszy przez 
Hitlera (eo uczynili tak krotkowzrocznie za pras:1 zachodnic\ konsowa
tysci poznaüsko-pomorscy), lecz wlasciwie zachowali sit; jak przyslowio
wy strus przcd grozqcym nicbczpiccze11stwem. Analogie do syt uacji 
w Polsee sluzyly wylqcznie koniunkturalnym cclom i byly wymicn:one 
gl<'l\:vnic w NarodOW<! Demokracj�. 

\V koücu kwietnia 1932 r., po wyborach do scjmu pruskiego i ko-
lejnym zarazcm sukcesic hitlerowcow, konserwatysci krakmvscy p_owo
lujqc sie, na pras(;! brytyjskq dopuszczali mozliwosc \vcjscia bitlcrnw
cöw do l'Zqdu Brueninga :ili_ Mozna mCiwic nie tylko O zmiennosci poglc1-
döw zachowawcow krakowskich ale riJwniez o ich zagubieniu si(;! w ph!
taninie wydarzen. ObjQcie urzGdu kanderskicgo przez von Papena jcsz-: 
cze bardziej utrudnilo slanczykom ocenG sytuacji. Nowy kanclerz, mi
mo tak bliskich im przekonari konse1watywnych, nie spolkal si� z apro
batq zachow,nvc6w z Krakowa :r. powodu rcwizjonistycznych poghid6w 
wobec Polski. Stanczyk<'>w niepokoily najbardziej cl,1zenia odwetowe no
wego rzqdu, kt6ry, ich zdaniem, posluzyl siG Hi tlerem dla zastrasz .. ,nia 
Europy �.. Konsenvatysci, nie wda.iclC siq w dokladnc przewidywania 
momentu p1·zcjE;cia wladzy przez Hitlera, sklania1i sie.; ku twierdzcniu 
o niepcwnosci przyszlych wydarzen w Rzcszy. Wyrazali obawy przed
groz.qcym chaosem w N icmczcch, ktöry lc1cznie z ideq rcwolucji przcni
kaj,tccj z ZSRR zagrazal bezpicczer'lstwu Polski''�.

Zgodnic z dotychczasowym rnzumowanicm stancz:,:cy wcürz: dost!'Ze
gali plusy p1ynqce z sytuacji w Nicmczech dla Polski. Po przedtcrmi
nowym rozwic1zaniu Reichstagu' pocieszali sie.;, zc mim1l juz kulminacyj
ny punkt wplyw(·>w Hitlcra. \Vyb6r Polski do Rady Ligi Narodow ut\,·ier
dzil, ich zdaniem, silmi pozycj<; Rzcczypospolitej .iako panstwa pokojo
\Ycgo. Mocarstwa zachodnie, n przedc wszystkim F1·ancja, przekonaly 
siG, zc to Nicmcy wskutck \Vzrostu nazizmu stanowily czynnik zagraza
j�cy pokojowi w Europic. St.anczycy dostrzegali takzc pewrni stabiliza
cj� ,.rczimu·• Papcna, ktöry zmier-zal, ich zdanitm, do budowy systemu 

sG Xastc;pstv:a u:uborou; pr1iskich (Czas, 27 IV 1932). 
s1 l'omylka panow genera16w (Czas, 4 VI 1922); Psycho:;;a wojenna (tarnzc, lG VI).
rn Rozbicie u; Niemczcch (Czas, 26 VI 1932); Quo vaclis Germanir1? (tam:i:e, 22

VII): J{ryzys hitlcruzm,, (tamze, 18 VIII). Pogl(ld ten rozwin;1l Konstanty Grzy

bowski, kt6ry twicrdzil, ze za aktualny stan Niemiec v.·im; ponosily idee nacjona
lizmu i socjalizmu. Przcn,·aly one „spokojnq c\volucjr� EuropY, rzucily no.s na to 
\\"Zburzone morze nicnawisci. na k!orym ginie wolnosc jednoslki i jej dobr,,byt, 
ginie poszanowanic czlowieka, ginie to ,vszystko, eo demokratja burzuazyjna wy
tworzyla i wylwarzala cic;zkq, zmud11,1 pracc1 XIX wieku, naiswietniejszego \,·ieku

ludzkosci. To, eo siq dzis dzicje w Niemczcch, jcst przerazliwyrn sygnalem niehez

pieczeüstwa nie tylko niemieckiego". Posiew socja[izmu. (Czas, 26 VIII).
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prezydenckiego. Po wyborach do Reichstagu stwierdzili wyrazne cof
nü;cie si� ,,fali antykapitalistycznej" w Niemczech �11.

Konsen\'atysci krakowscy przyj<;li ze spokojem upadek rzqdu Pa
pena. Uwazali, iz kazde oslabienie wewn�trzne i izolacja zewn�trzna 
Niemiec sprzyjaly intercsom Polski. Przcwidywali, ze w niedlugim cza
cie ulegnie wyl'6wnaniu potencjal ludnosciowy i gospodarczy obu kra
j ow. ,,Kazdy niemiecki kryzys przyspiesza to wyr6wnanie". Poza tym 
dlugotrwaly wzrost ruchu hitlcrowskiego, przekonywali, zalamal „brian
dyzm", czyli polityk� ust�pstw wobec Niemiec. Ratyfikowanie paktu 
o nieagresji z ZSRR staiiczycy uznali za kolejny wazny moment wzmoc
nienia pozycji Polski wobec Niemicc. W Rzeszy przewidywali dluzszy
brak stabilizacji wcwn�trznej, kt6ra w powaznym stopniu miala ogra
niczyc swobod� jej dzialania na arcnie mü;dzynarodowcj 60• Ze spoko
jem przeto odebrano w „Czasic" przej�cic rzqd6w przez gcnerala Schlei
chern: ,,Gabinety si(; zmicniajq, cwolucja ku rzqdmvi autorytatywnemu
,v Niemczech si� nie zmienia" 01. Stanczykom zatem ewentualne prze
j�cic wladzy przez Hitlera nie wydawalo si� szczeg6lnie niebezpieczne.

Konserwatysci warszawscy nie r6znili si� zbytnio w poglqdach na 
hitleryzm od zachowa,vc6w krakowskich. Oni r6wnicz zywili nadziejE;", 
ze ob6z demokratyczny w Nicmczech zdola powstrzymac nap6r naziz
mu. W tym scnsie wypowiadali si� za rzc1dem Brueninga, kt6ry po opa
now,miu pr4dt'1w cclwelowych moglby w dalszcJ przyszlosci doprowadzic 
do pokojowcgo ulozenia stosunk6w polsko-nicmieckich, a tym samym 
do pokoju w Europie '·�. Na lamach „Dnia Polskiego" zachowawcy po
lemizowali z opinü1, ze wczesniejszc dojscie Hi tlera do w ladzy byloby 
lepszym wyjsciem, poniewaz klE;"ska tego ruchu nastqpilaby szybciej. 
Rozumowanie takic uznali za iluzi�. Ich zdaniem, Hitler m6gl objqc 
wladz� dopiero po upadku Brueninga. Dla konserwatyst6w warszaw
skich przykladem byly 1·zqdy faszyzmu wloskiego, dowodz4ce, ze ,,dyk
ta tura partyjna, posiadajc1ca gotowy program ustrojowy i odpowiednia, 
silE;" zbrojnq, moze siE;" doskonale utrzymac przez czas nieograniczony, 
narzucajqc swojc1 wol� calemu spoleczenstwu, ba ! utozsamiajqc siE;" w kon
cu z tym spoleczenstwem. Sojusznik z Rapallo - dodawal Romer -
tez moze byc cytowany jako analogiczny przyklad" 6:i. 

Zachowawcy warszawscy stwierdzali narastanie coraz wi�kszego cha-

59 32 przeciw 513 (Czas. 14 IX 1932): Wybor Polski � manifestacjq pokojowq
(tamze, 5 X); (G r z.), Nie b�dzie juz rewolucji w Niemczech (tamzc, 15 X); (G r z.), 
O ile v. Paµen wygral? (tamze, 8 XI). 

60 Dwie aiternatywy niemieckie (Czas, 23 XI 1932); Pakty o nicagresji i Niem
cy (Czas, 2 XII). 

61 „Socjalny kanclerz" (Czas, 10 XII 1932). 
62 A. R., Przed plebiscytem pruskim (Dz. P., 5 VIII 1931); Lud. L., Zwyci�

stwo Brüninga (tamze, 10 VIII); A. R., IIitLer a Brüning (tamze, 9 VI).
6' A. R., Hitler ante portas (Dz. P., 9 XII 1931). 
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osu w Niemczech. Pot�piali metody walki hitlerowc6w, jednak:i:e wobec 
narastania sily nazizmu nie widzieli recepty na powstrzymanie j ego 
\1,..-plywow. Stwierdzali w Niemczech nikle wplywy szczerych zwolen
nik6w pokoju oraz dostrzegali slabnqCq pozycj� rzqdu Brueninga. W su
mie jednak na lamach „Dnia" st\vierdzano naraslanie zagrozenia Pol
ski :>:e strony Rzeszy z powodu rywalizowania wszystkich partii i rzq
du w zglaszaniu prctensji do rewizji granicy wschodniej. Zdaniem kon
serwatyst6w warszawskich hitlcrowcy czynili to po prostu otwarcie "1. 

Po utworzeniu rz,1du von Pape:na zachowawcy warszawscy wyra
zili obawy, ze moze on doprowadzic w konsekwencji do dyktatury ru
chu nazistowskiego, poniewaz znalazl siq pod jego wplywem. Przejawy 
podporzqdkowania dostrzcgali w rozwiqzaniu Reichstagu i ponownej 
lcgalizacji bojowek hitlerowskich. Polsee, ich zdaniem, nie grozilo nie
bezpicczenstwo, gdy:i: ,,zaslugq" Hitlera bylo ukazanie prawdziwcgo ob
licza Niemiec zagrazajqcych pokojowi swiatowemu. ,,Nasza prasa i opi
nia pu bliczna winny starannie siG wystrzegac wszelkicgo nasladowania 
tonu hitlcrowc6w w stosunku do Nicmiec, wszelkiego reagowania na 
niemieckie na\volywania rcwizyjne i zaborczc tf1 samq broniq, pamiQta
jqc, zc jest ona zatruta. Wszelka nierozwaga z naszej strony, wszelka 
fan.faronada polityczna, bylaby tylko wodq na mlyn niemiecki, podwa
zaj,1q na_isilnicjszy argumcnt pokojmvosci polskiej, a mianowicie za
sadc: nienaruszalnosci traktatow i integrnlnej obrony wytworzonego przez 
nie statutu terytorialnego Europy" a:;_ Po wyborach z konca lipca i li
stopada 1932 r. konserwatysci warszawscy przyhiczyli si� calkowicie do 
opinii stanczyköw i uzywali podobnych a1·gumentüw przewidujqc kl�
skc; hitleryzmu, chociaz wskazywali rowniez na narastanie rozprzqzenia 
,v Nicmczech 66. 

Ob.i�cic urzc;:du kanclerza Rzcszy przez Hitlera spowodo\valo wyjqt
km\·o jednolit<! occnq tego faktu pi-zez konsennttystow. Ich zdaniem, 
to 11ic Hitler, al() Papcn i Hugenbcrg mieli dccydowac o rzc1dach ,v Rze
szy. 1V komentnrzach redakcyjnych prze,vidywano zlagodzcnic progra
mo,\·ych postulatöw hitleryzmu 1'7• Na tym konczyl sie; wsp6lny poglqd 
zachowa,vcow na temat wydarzen w Niemczcch. 

6·1 A. R. Bl�clne kolo (Dz. P., 13 II 1932); A. R .. P1·.:cd clecyzjq w Niemczech 
!t:in:�C'. 26 II); A. R. Wybory 1r Niemc:::cc/1 (bmzc. 25 IV): J. P c r., JJo alarmach
gcla1iskich (lamzc, G V); /\. R., IJrüning a Hitler (b\mzc, 14 V).

n5 A. R., Nowy rzqcl Rzeszy (Dz. P .. 13 V! 1932). 
6� A. R., Po u:yborach nicmieckich (Dz. P., 2 VIII 1932): Lud. L., tarnze. 15 

IX: Lud. L .. Gasnqca gwiazc/c1 (tamzc. 17 IX); Oclp1yw hitleru:::nw, wzrost koma-
11i::mu (bmzc, 7 XI); J. Per., Zamr,t w Niemczcch (bm�e. 19/20 XI). 

67 J. W.. Trzech JJC!llo ,i; H. (Dz. Pr1z .. 2 II 1933): K. P., lI itler n v.:laclzu, 1.:on 
Papcn pr:::11 sterzc (Sl., 31 I 1933); Gabi.net Hitln-v. Papen-Hugcnbcrg (Czas 
i Dz. P .. 31 I). Artykuly .. Czasu" i .. Dnia" pisal ton sam autor. Od pocz,1tku stycz
nia 1933 r. docl;oclzilo clo powolnego pol<Jczenia obu clzicnniköw. Komcntarze na 
tcmnty nicmicckic pisal przewaznie Konstanty Grzybowski (K. Grz.). 

9 - S ob6tka 2 ·a� 
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Zachowawcy wileriscy bardzo szybko odkryli swoje karty. Cat so
lidaryzowal si� z pogh-tdcm J uzefa Becka, .ze nikt jeszcze slowami nie 
dokonal zmiany status quo Europy. Zachowawcow zc „Slowa" intcre
sowala najbardzicj walka hitleryzmu z komunizmem, kt6ra miala roz
strzygnc1c o losie Polski, przcz eo nalcia1o rozumiec przyszlosc krcs6w 
wschodnich. Pozostawala nadzicja na zblizenie z Niemcami ze wzglGdu 
na grozqcc\ im wojn� domow,1, a takze na mozliwosc wykorzystania 
przcz PolskE; atutu paktu o nieagresji z ZSRR ti

8
. Po pozarze Rcichsta

gu i represjach hitlero\\'skich wobcc komunisto\\' Cat odkryl swc karty 
calkowicic. ,,W tcn sposub wypadki rozpocz�te spalcniem Reichstagu 
zrywajq ostatccznie mozliwosC:: wspölncj ·polityki Berlina z lVIoskwq. To 
dla nas ma olbrzymie 2naczenie, tym bardziej ie pozary, ai·esztowania, 
wi�:denia i kre,v na br·ukach i trotrn:1rach, ma znaczenie wü�ksze niz 
podpisy na papierkaeh ... Mozna skunstruowac formul� polityki pol
skicj. Glosilaby ona: Berlin i Moskwa sulidarne r6wna si� niemocy 
Polski. Berlin i Moskwa poröznione, otwierajq Polsee najszersze hory
zonty. W chwili, kiedy towarzyszy niC'mieckich odprowadn siG do wiG� 
zienia, tow[arzysz] Litwinow sklada wizyt� Ncurathowi. Ale jednuk 
to nie nie znaczy. RGlrn Lit\\'inowa zaczcpi rGkawem o swastykc; zwy
ci(;sko wywieszon� na domu Lieblmechta w Berlinie i na tej swasly
ce po,vi.snie" 69

. 

Dla konsenvatyst6w wile11skich panowanie hit.leryzmu w Niemczcch 
stanowilo gwarancjt; calkowi tej \\"l'Ogosci mii;dzy Rzcszq a Zwiqzkiem 
Radzieckim. Ich zdaniem, byla to zarazem gwarancja niepodleglo.sci Pol-· 
ski. Powstawala nadzieja na dalsze spekulacje polityczne. Wybory 
w Niemczech, ktc."Jrych sfatszowanie Ksawery Pruszynski wykluc:za!, 
stwarzaly szansP, do nowych kalkulacji. Zdaniem Pruszynskiego, Hitler 
zwyci�zyl, lecz nie upanowal ca]kowicie sytuacji. Opozycja niemiccka 
nie zostala zlamana i przedluialo to napi�cie '"'eWnGtrzne w Niemczech •0

• 

Spotkanie 2 V 1933 r. ambasadora Alfreda Wysockiego z Hitlerem 
wzbudzilo pewnosc Mackiewicza, ze moze dojsc wreszcie do upragnio
nego pornzumienia, a zarazem narastalo w nim przekonanie o sluszno
sci swoich wczesniejszych przcwidywa11. Zdaniem Cata spotkanie to do
wodzilo, ,ze pokojowa ofcrta Hitlera pod adresem Polski byla powazna. 
W fakcie tym dostrzegal potwierdzenie swojej tezy o r6znych kierun-

· es K. Pru�zyi'lski, Dzieiri�tnasta bitu:a dzid611: su:iata (SI., 5 II 1933·:;

Ca t, Expose ministra ßec:ka (tami.e, 1G IIJ; K. P., Atr.ty sq po to, by je zgry
wac (tamzc, 18 II). 

69 Ca t, To lepsze ni± pakt o nieagresji (SL, 2 III 1933). Podobnie: Ca t, V,

na pozaru i Brzesc niemiecki (tamze, 1 III). Cat manifcstowal wprost ostcntacyj .. 
nie swoj4 radosc z powodu mordowania komunist6w, tlumacz11c, ze byl to odwct 
za ofiary Rewolucji Pazdzicrnikowcj i jej poiniejsze nastc�pstwa. 

10 K. P., Hitler wybory wygrat (Sl., 6 III 1933). 
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kach ekspansji niemieckiej. Cat przewidywal, ze Hitler skierujc poli
tykt: Rzcszy na dokonanic Anschlussu Austrii. Nawolywal do calko,vi
tego wykorzystania faktu izolacji politycznej Niemiec. ,,Przcz lata :ö
lowalern, ze to nie Polska, a Francja wyst11pib z inicjatyw,1 Locarno_ 
Dzis ta okazja nadarza sie; num na nowo. Nie powinni�my jej stracic, 
powinnismy dopr0\vadzic do porozumienia francusko-polsko-niemieckie
go" 71

. Konserwatysci wilenscy poparli tezy „Slo\.va" w sprawie porozu
mienia z Niemcami. Eustachy Sapieha w refcracie wygloszonym na ze
brnniu OZPP \\·skazal wyraznie cel: ,,Musimy byc forpocztem Europy 
i zadani('m naszej polityki zagranicznej jest przygotowac sie; do tej roli 
i jak najbardzicj przcc do wytworzenia, a raczej dojrzenia solidarnosci 
europejskiej" 72

• Porcrzumienie z Niemcami mialo zatcm zabezpicczyc ty
ly Polski w przyszlym konflikcie ze Zwiqzkiem Radzicckirn. Natominst 
uwaga Rzeszy rniala skupic si� na Anschlussic Auslrii. Mackiewicz dla 
osü1gnh';cia porozumienia z Niemcami got6w byl nawct wyrzcc siq Gdm'i
ska ,:3_ Cat nie uznawal liczenia siG ze skrupulami moralnymi wobec tc
go, eo dzialo siG w Niemczech. Intcres Polski, czyli w jego pojt;ciu po-· 
rozumicnie niemiecko-polskie sluz,1ce utrwalcniu panowania Rzcczypos
politej na kresach wschodnich, stawial ponad wszyslko. Mackiewicz 
wlasnie wowczas okreslil J. Becka „ministrem szcz�sliwcj n;ki" za clo
pro\\"adzenie do porozumienia z Nicmcami •·1• 

Cat triumfowal po podpisaniu deklaracji o nicagrc�ji. Spelnily si� 
jego marzenia. Chwila powolania Polski clo koncertu mocarstw wyda
\\·ala si<; bliisza, jak r6,vnie.z rnoment realizacji ukochanego przcz nie
go sojuszu francusko-polsko-niemtcckiego, Macki0\vicz, pnclobnie jak 
stanczycy przed dojsciem Hitlcra do wladzy, padl ofia1· .. 1 wlasncgo ro
zumowania. W 1938 r. dokonal siQ Anschluss Austrii, lccz zupclnie ina
czej, niz to sobic wymarzyl redaktor „Slo,va' ·. Calq_ winc;- za niespel
nienie swojej koncepcji zrzucil w6wczas na ministra Becka. 

Konserwatyst6w poznansko-pomorskich hitleryzm intc1·esowal ze 
wzgk;du na przyszlosc stosu!1k6w polsko-niemieckich. Doccniali walk� 
hitleryzmu z komunizmcm jako ostateczne zakonczenie Rapallo, lecz 
odrzucali wniosek Mackicwicza o zawarcie porozumienia z Niemcami ,J_ 

71 Ca t, Oferta Hitlt!ra 1rnbec Polski (SI., IJ V 1933); Ca i, Niemieckie <1kcje 
stojq nisko, mo.ina je teraz kupic (tamze, 22 V). Autor odpowiedzial kr6tko na 
problem moralny maltretO\vania ludzi, w tym wypadku Zydo,v: ,,Jcstcm filo,e
mih1 i b�d� filosemitc1, ale chyba trudno jcst Zqdac, aby polityka zagraniczna pol
ska kierowana byla wzgl�dami nie na intcres wlamy, lccz na interes diaspory 
:i.ydowskicj. To juz przeprasznm". Ca t, Oferta ... (jw., 15 VJ. 

72 E. Sa pi eh a, Mic:clzynarodowa sytuacja pa11stirn po/skiego (S!., 1 IX 1933).
13 Ca t, Czteru bli:cl.y (Sl., 27 VII 1933); Ca t, P. Beck w Paryi.u, p. Ji:drze· 

jewicz w Gdmiskil (tamzc, 24 IX). 
74 Ca t, Minister szczi:sliwej rc:ki (S!., 17 XI 1933). 
75 J. W., Hitler z1calcza komunizm - a eo bi:dzie z Rapallo? (Dz. Poz., 12 II

1933); K. K i c r s k i, Abstrakcja i rzeczywistosc (tamze, 21 II). 
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Domagali sir; interwencj i Polski w sprawie przcsladowanej mmeJ szosc1 
polskiej w Niemczech ,li_ Konserwatysci poznariscy w przeciwieii.stwie 
do zachowawcöw wileii.skich pozar Reichstagu uznali za prowokacjr; i po
t�pili reprcsje hitlcrnwskie wobec opozycji_ W „Dzienniku" zamieszczo

no \vywiad z opozycyjnym politykicm niemieckim (anonimowo zc wzght

du na jego bezpicczeii.stwo) o kulisach pozaru Reichstagu i metodach 
walki nazist6w z opozycjq. Mozna stv-1ierdzic, ze konsenvatysci poznan
scy od poczqtku rzqd6w Hitlcra rcagowali z oburzenicm na post�powa

nie narodowych socjalistöw ,vobec wlasnego spolcczenstwa. To, eo dzia

lo siQ w Niemczech, twierdzil J. Winiewicz, bylo do przewidzenia i wy

nikalo z „nastroj6w wojujc1cego prusactwa" 77. Juz wkrotce redakcja 
doniosla o odebrani u „Dziennikowi" debi tu na terytorium Rzcszy za 

jcgo wysU.wic,nia przeciw polityce uprawianej przez rz2,d hitlermvski. 
Od siebic dodala, zc represja ta nasti;!-pila w odwecie za konsekwentrn1 
obronc; mniejszosci polskiej w Rzcszy oraz za ukazywanic zagrozenia 

nicmicckicgo dla Polski. W ezwano do bojkotu prasy niemieckiej oraz 
jej usunil;cia z kioskc,w i ksiqgarn w calej Polsee 7\ 

Nie \vnikaj<!C w szczcgölowe rnzwazania, nalezy zauwazyc, ze kon
serwatysci poznanscy niemal natychmiast zacz�li poszukiwac dr6g dla 
przeciwstawienia sit; przyszlej agresji hitlerowskiej na Polsk�. Hitle
ryzm, przckonywali, stwarzal zagrozenie dla par'istw baltyckich, Malcj 
Entc!nty ornz ZSRR. W celu przcciwstawicnia sie;: agresji niemieckiej 
Polska powinna wspöldzialac llie tylko z wymicnionymi panstwami, ale 
tak;;c doprowadzi-: clo utworzcnia panstwa srndkowoeul'opejskiego (kon
ccpcjcl K. Kierskiego), ktöre obejmo\valoby Polsk�, Czechoslowacj�, Ju
goslawi� i Rumuni<;>. S. Werl1l>r prnponowal utworzcnic „zgodncgo pro
grnrnu poli tyczncgo pa11st w slü\\-iar'iskich, i to bez wykluczenia Rosji 
sowicckiej" ,;i_ W syluacji napie;tych stosunköw polsko-niemicckich kon
ccpcjc te stanowily proj2kty sfornrnlowane ad hoc i wyrazaly raczcj 
marzenia ich tw6rcc'>,v niz oclzwicrcied1cnie rzeczywistosci. Konserwa
tysci wiclkopolsko-pomorscy zerwali \\·krotcc z 1·ozwazaniami tcgo ty
pu, poniewaz rndykalnie zmicnili clotychczasowe poglc1_dy. 

\V „Dzicnniku" zareagowano z niedo,vierzaniem na rozmow� Wy-

•6 .J. W .. ,,11.usrotten" i oclpoicieclz Polski (Dz. Poz., 3 II 1933).

" Reichstag s))aUli hitlerowcy... (Dz. Poz., 3 III 19:ß); .J. W., Burza nad

Germaniq (tnmzc, 10 lII).

,s Dz. Poz., 7 IV 1933. 

n Polska a JJmisiwc, ba1tyckie (Dz. Poz., 25 rrr 1933); St. W r., Podzwonne 

Jfopn!la (tamzc, i IVJ; K. K i c r s k i, Xolee mocarstl(;o (tamze, g IV). Kicrski pro

pagow,il pono,vnie idet; patistw slowim'iskieh. Byl zwolennikiem zblizenia z ZSRR 

11a zas:tdzie nieingerencji w ;;prav.ry \YCWIH;trz11e obu pai'istw. K. K i c r s k i, Po1-

ska i Rosja (tamze, 23 VII). 
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socki-Hitler. ,,Na razie S<l to tylko slowa" 80
• Jeszcze ukazywaly si� 

artykuly o zagrozeniu wojennym ze strony Rzeszy hitlerowskiej � 1
. Na 

lamach „Dziennika" pojawil si0, zupelrüe nowy ton, kt6ry zapocz,1tko
wal J. Winiewicz, zamieszczajc1c refleksje z dziennikarskiego pobytu 
w Gdansku, gdzie przebywal w czasie wizyty premiera Jt;drzeje,vicza. 
Stwierdzil szczerosc zgody polsko-gdanskiej, do kt6rcj, jego zdaniem, 

doprowadzil ruch hitlerowski 82
. Byl to poczqtek volty konserwatyst6w 

poznanskich o przys1owiowc 180°. Z lam6w „Dziennika" znikn�ly co
dzienne komentarze polityczne. Przez pewien czas zastqpila je rubryka 
Naszym zdaniem. Lamy gazety opuscil tak cz�sty ich gosc - Kazimierz 
Kierski. Organ konserwatyst6w poznariskich przeistoczyt siG na przelo
mie lat 1933/34 w szermierza porozurnit�nia -z III Rzeszq. 

Wydaje si�, ze zmiana orientacji konsenvatyst6w poznai'lsko-pomor
skich ,vynikala z koniunkturalizmu, a nie z odwagi myslenia. W koncu 
1933 r. stan0,li oni przed dylematem, czy pozoslac dalej przy dotych
czasowej, tradycyjnej linii polityczncj „Dziennika Pozna11skiego··, tzn. 
walki z zagrozeniem niemieckim i przejsc vl takim razie do opozycji, 
czy tcz zerwac z dotychczasowq orientacj<1 i pozostac w obozic rzc1do
wym. Konserwatysci poznariscy wybrali drugie rnzwicizanie. Redakcja 
„Dzicnnika" powr6cila do orientacji antyniemieckiej dopicro w koncu 
1938 r. 

Przem6wienie J. RadziwiUa o stosunku do Niemiec hitlerowskich, 
wygloszone w komisj i spraw zagranicznych Sejmu, stanowilo natomiast 
wytyczrni dla poglc1d6w konserwatysfow warszawsko-krakowskich. Doj
sc1e Hitlera do wladzy uznal za wyraz nie geniuszu fueh1·era, JL,cz „ra
czej upadku i demoralizacji jego kraju ... Z pewnego punktu widzenia 
jest to nawet zjawisko korzystnc, wole; bowiem brutalnq, ale jasnc1, po
lityk� Hitlera od polityki Stresemanna". Metody walki Hitlcra wlqcznie 
z zapowiedzianym rozgromieniem komunizmu staly sie.: srodkami, ktöre 
,,tylko w spoleczenstwie b[ardzo] zdencgerowanym i o w.:itpliwej war
tosci moralnej, pro,vadzic mogq do cclu" �:1• W „Czasie", a szczcg61nie 
w „Dniu Polskim'', ukazywaly sie, biezc1ce artykuly wst�pne, kt6re w po
dobny spoc;ob komentowaly narastanie zagrozenia nicmieckicgo \Vskutck 
agresywnych poczynan hitlerowskich. W bezposrednich informacjach 
o sytuacji w Niemczcch juz same tytuly zawieraly ocenc.: poczynat'l na
zistowskich, np. W Prusiech b�dq bi1i, Daisza czystka 1r Niemczcch, Za

po1oiedi nou;ej fali antysemityzmu, Krwawe walki polityczne tu Niem-

80 Dz. Poz., 6 V 1933, s. 2. Podobnie J. W., Niemcy prngnq pokojn, bo go po
trzebujri (tamze, 20 V). 

si K. K i e r s k i, Bez zhidzei'i (Dz. Poz., 9 VII 1933); t e 11 :i'. e, I'ogoto wie 
wojenne (tamze, 16 VII); St. W r., Wojna austro-niemiccka (tamze, 2-1 VIII). 

s2 J. W in i e w i c z, Ulice Gdaitska w cieniu swastuki (Dz. Poz., 28 IX 193:�). 
tis Nasza polityka zagraniczna (Dz. P., 23 II 1933). 



------ - --········· · 

Ed\vard Czapiewski 
- -- - · - ·--· ·--·· 

czech, Terror w Niemczech, Hitleryzm - rzqd manii przesladowczej, 

Niemcy pod znakiem Hitlera 84. Ostatni tytul p1·zez dluzszy czas zawie
ral podstavv·owe informacje o dzialalnosci hitleryzmu w Niemczech. To, 
eo dzialo sie: w III Rzeszy, budzilo protest zachowawcow gl6wnie z punk
tu widzenia ctyki chrzescijanskiej. 

Konsenvatysci warszawsko-krakowscy zgadzali si� z tezq RadzivviHa 
o lcpszcj mi�dzynarodowcj sytuacji Polski po objGciu 1-zc1d6w w Rze
szv przez Hitlera. Ich zdaniem pozycja Polski wzmocnila siE� wskutek
wzrnstu zagrozenia Francji przez III Rzesz�. Za inny pozytywny fakt
dla sytuacji Rzeczypospo1itej uznali zalamanie si� polityki Rapalla, spo
wudowanego antykomunizmem Hitlera. Zachowawcy byli jednakze prze
ciwni metodom walki hitleryzmu z komunizmem w Nicmczech 8". 

W rcfleksji nad przyczynami upadku konscrwatyzmu niemieckiegu 
i zwyci�sl\Va ruchu hitlerowskiego zachowawcy warszawscy za naj
,vic;kszy blqd Papena uznali ucldanie nazistom teki ministra spraw ·wc
Wl1(_'t1·znych Rzeszy i Prus. ,,To ot warlo wrota do zhitleryzowania poli
cj i i zhitkryzowania stosunköw bezpieczenst'A,a. Porazkq drug,1 byh 
zgucla na wybory do Reichstugu i do sejmu pruskiego. Wybory takie, 
w upojeniu zwyci�stwem, w upojcniu Hitlcrem na stanowisku kanclc
rza musialy dac narodowym socjalistom sukcesy nieporownanie wi�ksze 
niz liscic Papena-Hugenberga. Hitlerowcy opanowali policjG, opanowali 
Rcichsta�, opanowali Landtag pruski, opanowali samorz:c1dy" sG_

Po rozpoczGci u rokowai':l polsko-niemieckich rowniez konserwatysci 
warszawsko-krakowscy opowiedzieli siG, mimo pocz,1tkowego niedowie
i-z,rnia, za p01·ozumicniem polsko-nicmicckim '7

. Wyciszono znacznie ne
gatywne oceny III Rzeszy i panujqcych w Niemczech stosunkow. R6w
niez i w tym gronie przewazal koniunkturalizm ocen. 

W 1935 1·. z SPN odszedl Zdzislaw Lubomirski, ktory nie zgodzil 
si� z „germanofilizmcm" J. RadziwiHa. Trzcba jednakze powiedziec, ze 
wlasnie Radziwill potrafil w 1934 r. möwic bez entuzjazmu o ukladzie 
z Hitlcrem. Zachowal rowniez krytycyzm w stosunku do teorii rasistow
skicj, mctod rzc1d(iw Hitlera, jak röwnicz mordow z 1934 r. 88 Symbo
lem roznic w podej!Sciu do hitleryzmu pozostawal fakt, ze na zjazd 
partyjny do Norymbergi pojechali S. Mackiewicz i J. Winiewicz, skqd 
nadsyla1i entuzjastyczne opisy, ale nie redaktor naczelny „Czasu". 

B� CytujE;: na przykladzie „Dnia Polskiego", 5, 14, 23 II, 4, 8, 10, 11 III i 4 IV 

1933. Przyklady moi.na oczywiscie mnoi.yc. 
ss Chmury naci Europq (Dz. P., 1 II 1933); Koniec pewnych zalozen (Czas, 

Dz. P., 10 III); Koniec Rapallo (tamze, 28 III); Polska racja stanu (tamze, 30 III). 
sn Konserwatysci niernieccy przegrali (Dz. P., 29 III 1933). 
s1 Dide rozmowy (Dz. P., 6 V 1933); Polsko-niemiecki pakt o nieagresji pod

pisany (Czas, 27 I 1934). 
es K. G r z y b o w s k i, Janusz Radziwill czyli o konserwatystach (Polityka, 

17 V 1969). 
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DIE POLNISCHEN KONSERVATISTEN UND DER HITLERISMUS 

(1930--1934) 

Im Artikel wurden die Ansichten dreier konservativer Gruppierungen bespro
chen: der warsch,\u-krakauer Partei Sironnictwo Prawicy Narodowej, der pose

ner-pommerschen Partei Stronnictwo Chrzescija11sko-Rolnicze, der ,vilnaer Partei 

Organizacja Zachowawczej Pracy Panstwowej. In der Arbeit wird die Evolution 
der Ansichten der komervati,·en Bewegung gezeigt, die von meist dem Nazismus 

feindlichen Positionen auf die Standorte der Anhünger eines Ausgleichs mit dem 
III. Reich übergingen.

Am schnellsten und leichtesten durchlebten die wilnaer Konscrvatistcn eine

solche Veränderung, denn schon 1927 sprachen sj,_: sich konsequent für ein über
einkommen mit Deutschland aus. Trotz anfänglichen Za uclerns hinsichtlich der 

Handlungsmethoden der Nazis stellten sie sich aufgrund c;eines Antikommunismus 
l tnd seiner nicht nur auf die Veränderung der Westgrenze Polens beschränkten 
R,i,· i,ionismus hinter die Hitlerbewegung. Diese Konservatislen unterstützten die 
Politik der polnischen Regierung, die zum Abschluss der Kichtangriffsdeklaration 
mit dem III. Reich führte. 

Die krakau-warschauer Konscrvatisten sprachen sich für ein übereinkommen 
mit Deutschland aus, allerdings unter der Bedingung, dass das Reich jegliche For

derungen gegenüber Polen aufgibt. Sie kritisierten die Faschisten für ihre Ideolo
gie und die anncxionistischen Bestrebungen hi1,sichtlich der deutsch-polnischen 

Grenze. Die Hitlerbewegung schätzten sie auch aus dem christlichen Gesichtspunkt 
negativ ein. Nach dem Beginn der deutsch-polnischen Verhandlungen trat diese 
Gruppe für ein übereinkommen mit Deutschl,md ein. 

Eine völlige Metamorphose durchlabte die posener-pommersche Gruppe, die 

seit 1918 sich konsequent zumindestens kritisch über die Möglichkeit eint!s Aus
gleichs mit Deutschland äusserte. Die Hitlerbewegung kritisierten sie wegen ihres 
Re,·isionismus gegenüber der \\Testgrenze Polens. Nach der Aufnahme der deutsch
polnischen Verhandlungen ändc.-tcn die poscner-pommerschen Konservatisten um 
die Jahreswende 1933/34 den Standpunkt und traten für einen Ausgleich mit 
Dt.:utschland ein. 




