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JERZY PIETRZAK 

„PRZEGLJ\D POWSZECHNY" - PISMO KATOLICKIEJ ELITY 

INTELEKTUALNEJ WOBEC HITLERYZMU 

Krzyz i Hackenkrcuz � bibliografia prac na temat stosunk6w mi�
dzy chrzescijari.stwem, Z\vlaszcza Kosciolem katolickim, a hitleryzmem 
jcst ogromn8, zar6wno w aspekcie powszechno-dzicjowym, jak i na
szym, polskim. Niestety, na polskim odcinku prace te dotyczc1 wylqcz
nie czasöw II ,vojny swiatowej. Natomiast zadcn z historyk6w nie pr6-
bowal zbadac, jak wyglqdal stosunek Kosciola katolickiego w Polsee do 
hitleryzmu, zanim ten objawil swe mordel"cze obliczc na ziemiach pol
skich. Ü\Va .Juka"' budzi az zdumienie, poniewaz tcmat wcale nie na
lczy do lamusa historii, lecz byl niezmiernie akLu!!lny V./ Polsee po II 
wojnie swiatowej, szczeg6lnic w picrwszej polowic lat pi�cdzieshtych,
jako clement propagandowy walki polityczno-swiatopoglqdowej. Sformu
lowano wtcnczüs tcz<; o prohitlcrmvskiej orientacj i polskiej hiet·at·chii 
koscielncj i cz�sci kleru 1. W literaturze historyczncj na powyzszy te
mat wypowiedzial si� tylko, zrcsztc1 lakonicznie, Wieslaw Myslek, tv,rier
dzcw, zc Kosciöl katolicki w Polsee przed II wojnq S\viatowc1 „sympa
tyzowal z kierunkami prawicowymi, konscnvatywnymi, nawet faszy
stmvskimi, czy faszyzujqcymi, choc formalnic odzegnywal od totaliz-
1nu" �. 

Niniejszy artykul nie ma za zadanie przedstawienia wyczerpujqcego 
stanowiska Kosciola katolickiego w Polsee wobec hitleryzmu przed II ,voj-

1 Teza stala si(; nawd czr:sciq aktu o�karzenia w jednym z najglosniejszych 
r,roces6w w tyin czasie, por. l'roccs KSi(;dZa B1ökupa Kaczmarka i innych czlon
kö w o�roclka a ntypcuistirou:ego i an tylnclo icego. Stcnogra m proce:;u odb ytcgo pr;:ecl 
vVojskowym Sqdem Rejonowym w Warszawie w dnio<:h H IX-21 IX 1953, War
szawa 1953, s. 5-6. 

2 W. Mys l e k, Ko�ciol katolicki w Polsee w latach 1918-1939, Warsza\\7U
1966, s. 552. Brak wzmianek na ten tcmat ,v gl6,vnych syntezach dziej6,v Ko;
ciola w Polsee, skrcslonych z pozycji katolickich: Illstoria Kosciola w Polsee. Pra
ca zbiorowa pod red. ks. B. Kumora i ks. Z. Obertyt'lskicgo, Poznat'l. 1979, t. II, 
cz. II; Chrzescijanst wo w Polsee. Zarys przemia n 966-1945. Praca zbiorO\va pod 
red. J. Kloczowskiego, Lub!in 1980. 
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n4 swiatowq, bo nie sposöb uczynic tego bez szernkich bada:n zr6dlo
wych. Ma tylko rzucic promieri. zrödlowego „swiatla" na owq kwesti� 
przez zaprezentowanie stanowiska „Przeglc1du Powszcchncgo", pisma wy
dawanego przez jezuit6w, noszr!cego podtytul: ,,miesü:cznik poswi�cony 
sprawom religijnym, kulturalnyrrt i spolecznym", a adresowanego do 
inteligencji. Pismo to, ukazujc1ce sü: od 1883 r. w Krakowie, potem od 
1936 r. w Warszawic, bylo wedlug okreslenia prymasa Polski, kard. 
Augusta Hlonda „przodujqcym organem katolickicgo ruchu myslowcgo 

,v Polsee" a. W intercsujc1cym nas okresie „Przeglc1d Powszechny" re
dago,vali jezuici tej miary, eo ks. Jan Urban (do poczqtku 1933 r.), ks. 
Jan Rostworowski (do 31 VIII 1936) i ks . Edward Kosibovvicz, a wspol
pracowala z nimi nie mal cala polska, katolicka elita in telektualna. 

„Przeglqd Powszcchny '' po raz pierwszy uznal, ze warto zwrocic 
uwag(;;' swych czytelniköw na hitlet·yzm dopiero po ,vyborach prezy
denckich w Niemczech w marcu i kwietniu 1932 r., gdy Hitler zebral 
36,8°/o glosöw i okazal si� najpowazniejszym rywalem, wybranego w6w
czas na drugq kadcncjq, dotychczasmvego prezydenta feldmarszalka Hin
denburga. Owczesny redaktor „Przeglc1du", ks . .J. Urban, w komentarzu 
Niemieckie u;ybory a spraiuy Trligii -1 uzmyslawial, ze oto w Nicmczech 
wyrasta „czynnik polityczny o nicslychanej dynamice, a zuchwalych 
zamiarach" - partia namdowosocjalistyczna pod przewodem Hitkra. 
Przcdstuwiwszy naj i�totnicjsze punk ty prngL-amu parlii hitlerowskicj 
stwierdzal. zc grozi cm tak przewrotcm wewnqtrznym w Niemczcch, jak 
tc:� wywolujc widmo wojny niemal z calym .swiatem. Bardzo interesujq
cc byly dalsze \vywody ks. Urbana. ,,Nie to  byloby groznym - pi
sal - zc taki program zrodzil si� w pobitych i kryzysem gospodarczym 
dotkniqtych Niemczech; groznym staje siq to, ze ten awanturniczy pro
gram znajduje coraz szerszy posluch, ogarnia coraz wi�kszq masr: Niem
cöw". Zdaniem ks. Urbana hitlerowcy zawdzi�czali wzrastajqce powo

dzenie swym radykalnym i awanturniczym haslom, a niektore inne 
stronnictwa niemieckic, chcqc ratowac resztki swych wplywow, zacz�ly 
przejmowac pewne hasla hitlerowc6w, np. w sprawie rewizji traktatow 
pokojowych. Czy partia hitlerowska po dojsciu do wladzy zrewiduje 
swoj program na rzecz bardziej rozwaznej i trzezwej polityki, tego ks. 
Urban wcale nie byl pev,rny, choc niekt61·zy to obiecywali. W kazdym 
razie przyszlosc Niemiec zacz�la si(;;', jego zdaniem, rysowac zagadkowo 
i odtqd nie mog4 byc one uwazane za gwaranta status quo w Europie. 
Dla swiata zas hitleryzm staje si�, drugim po bolszewizmie, najpowaz
niejszym problemem. 

8 .,Przeglqd Powszechny", (dalej: PP), t. 201 (I-III 1934), s. 169. W lileratu
rze historyczncj zgodne opinie o wysokicj randze pisma, por. Mys l c k, op. cit., 

s. 220; Historia Kosciola ... , t. H, cz. II, s. 64; Chrzescijanstwo ... , s. 287. 
4 PP, t. 194, IV-VI 1932, s. 213-2-17. 
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Ks. Urban pisal, ze hitleryzm jest nie tylko zywiolem mogqcym wy
wolac katastrof� po1itycznc1, o czym juz cz�sto mowiono, ale stanowi 
zagrozenie dla chrzescijanstwa, zwlaszcza katolicyzmu, z czego mniej 
zdawano sobie spraw�. Hitleryzm glosi bowiem wlasnq ideologi� reli
gijn,1, usiluje stworzyc wlasncJ, religi�, rasowo-niemiecka,_. Chocby nawet 
nazwano ja,_ chrzescijanska,_, jej zasady nie b�da,_ mialy nie wsp6lnego 
z chrzescijanshvem, bo czcic b�dzie „germari.skiego boga, boga pychy 
rasowej, nienawisci do obcych, domagajc1cego si� eksterminacji ich". 
Ks. Urban sc1dzil, zc zapowiada siq w Niemczech nowy, zacü�ty Kultur
kampf, wymierzony nie tylko w zewn�trzny organizm Ko�ciola, ale 
w istot� chrzescijanstwa. 

Kolejne sukcesy hitlero,vc6w w wyborach do parlamentu Rzeszy 
w lipcu 1932 r. (zdobyli ok. 40°/o mandat6w) spowodowaly, ze w „Prze
glqdzie Powszechnym" ukazaly siq niebawem dwa artykuly obszerniej 

omawiaj,1ce hitleryzm. Autor artykulu Adolf Hitler i jego program, kry
jqc:v siq pod inicjalami S. M. ", pisal: .,Pogla,_dy jego [tj. Hitlcra] muszq 
in tu-esO\vac Europq, alc pr-zede wszystkirn muszq naj zywiej obej sc Po
laköw. Bo chociaz zamierzenia Hitlera nie Sq dla nas nowoscü-1, nowa 
jest brutalna ot,Nartosc, z jakq przedstawia on program germanskieg0 
pochodu na wschöd po nowc podboje. Mciwi szczerze to, co wü�kszosc 
Nicmcow chowa w glGbi nienawidz4cych nas scrc i ta szczerosc jest po

zc1dana. Chodzi tu bowicm nie tylko o nasze prawo do bytu, jako na
rodu i panstwa, lccz jeszcze wi�cej, bo o prawo do bytowania na swie
cie w ogöle, jako ludzi, czego Hitler nam odmawia". 

S. M. pisal o samym Hiikrze „ pn:ckq.scm, jako malarzu pokojnwym,
kt<"ll'ego blisko polowa Niemcow mvaza za bozyszcze. Program Hitlera 
przedstawil na podstawie Mein Kampf. 0 pisarstwic autora tej ksicizki 
wypo\viadal si� krytycznie, zc pisze rozwlekle, ustawicznie wpada w pa
tos lub szal, nie szcz�dzi m·dymirnych wyraz6w, powtarza si�, a obfi
tosci slow nie odpowiada bogactwo tresci. Podkreslal, ze to, CO napisal: 

Hitler o powstaniu i funkcjonowaniu rasowego spoleczenstwa oraz ide
alnego panstwa ludowego, jest demagogic1 najgorszego rodzaju, zeru
jc1cc1 na najnizszych instynktach ludzkich. Hitler � twierdzil S. M. -
zawdziGcza swe powodzenie nie ksi4zce, ale wiecom i zebraniom, bo 
jest doskonalym aktorcm, umie Niemcom pochlebiac, a jego towarzysze· 
partyjni zawsze s4 gotowi popierac jego argumenty palkc1 i nozem .. 
S. M. akcentowal, ze hitleryzm stanowi zagrozenie dla Polski i swiata.
\Vyrazal wszakze wiar�, ze „swiat cywilizov.rany nie pozwoli na zapa-'
nowanie Hitlera, byloby to bowiem jego zagladq".

Z kolei A. van Dyle, autor drugiego artykulu Hitler a religia 6, pro
bowal odpowiedziec, na podstawie pism Hitlera i Rosenberga, na py-

5 Tamze, t. 196, X-XII 1932, s. 3-30. 

e Tamze, t. 196, X-XII 1932, s. 31--47. 
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tanie czym jest hitleryzm, i stwierdzal, ze to nie tylko ruch polityczny, 
ale swiatopoglqd, pseudoreligia, w kt6rej ub6stwienie rasy nordyckiej 
stalo si� dogmatem. Van Dyle akcentowal zagrozenie, jakie hiileryzm 
stanowi dla katolicyzmu. Przepowiad::il, ze gdy hitleryzm dojdzie do 
wladzy, to w Niemczech rozpali walk� z Kosciolem, gdyz ten sprzeci
wia si� idei wszechpotE;gi pari.stwa i wskrzeszeniu starogerrnanskiego 
kultu Wotana. Z innych spostrzezen van Dyle godne jest odnotowanü1 
jego stwierdzenie, ze hitleryzm to „sarnobojstwo politycznc, spoleczne, 
moralne i kulturalne burzuazji niemicckiej". 

Po dojsciu Hitlera do wladzy w Niemczech (30 I 1933) ,,Przeglc1d 
Powszechny" pilniej zacz,\l sledzic dalsze losy hitleryzmu i komento
,vac jego poczynania. W na\\:ic1zaniu do ogloszonych analiz ruchu hitle
rowskiego zamieszczono dalsze rozwazania na ten temat. Karol Ludwik 
Koninski w artykule Logika s1i;astyki • staral sie; uzmyslowit:, jak strasz
liwa moze si<; ona okazac d1a Polski. ,,Hitler - stwierdzal w zakon
czeniu swych wywod6w - doszedl do ,vladzy. Nie jest to jednak decy
dujqcyrn, bo ,vladzQ t� mozna utracic. Bardziej niepokojqcym to jest, 
ze psychika hitleryzmu ogarnia wi�kszosc Niemcow. Dop6ki Niemcy s,1 
w swych granicach, moze si� ona objawiac tylko intencjami; w razie 

przelania si� rasy niemieckiej przez bulwary paristw sc1siedzkich, psy
chika ta wykazalaby siq w dzialaniu; byloby to nie tylko katastrofr! 
polityczno-p,t1'islwow,1, ale rewolucj,1 ustrojowo-c.:ywilizacyjnc'[. Wspom
nijmy zas, ze jest logika rewolucji, kt6ra jest logikc\ szalu". Koninski 
poczynil tcz, na marginesic zasudniczych rozwazan, kilka interesujqcych 
uwag, wsr6d nich jedrn� z najtrnfniejszych - rnoim zdaniem - o pro
gramowym zaklamaniu ruchu hitlerowskiego. Okreslil tez jako naiwne 
opinie niekt6rych pulskich publicystöw katolickich, zc dzi�ki wspölpra
cy von Papena z llitlercm w Niemczech „krzyz wzniesie siq nad hac
kenkreuzem". 

Pierwsze wydanie Mein Kampf po dojsciu Hitlera do wladzy dalo 
okazj� Kazimierzowi Krotoskiemu do ogloszcnia artykulu Spowiedi pu

bliczna kanclerza Niemiec �. Wykazywal ,v nim falszerstwa historyczne 
poczynione przez llitlera, zwlaszcza odnosnie do powod6w zalamania 
si� Niemiec ,v I wojnie swiatowej (,,istny misz-masz pra\vdy i klam
stwa, naiwnosci i obludy, dla skaptowania Niemc6w"). Podkreslal, ze 
poglc1dy autora Mein Kampf Sc\ z punktu moralnego „potworne". Przy
znawal wszakze, zc Hitler je�t genialnym agitatorem i organizatorem, 
a Mein Kampf jest ewangeliq dzisiejszych Niemiec. Twierdzil, zc tak 
si� stalo, bo Hitler fascynuje Niemc6w odrodzonc1 „wszechniemieckoscüi'' 
oraz gryzqCq krytykc1 wszystkiego i wszystkich, poza nimi samymi. Naj
wazniejsze jest to - zdaniem Krotoskiego - eo napisal Hitler o poli-

1 Tamze, t. 197, 1-III 1933, s. 304-326. 

s Tamzc, t. 203, VII-IX 1934, s. 46-6.5. 
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tyce zagranicznej. Wywody na ten temat SQ groznym memento dla ca
lcj Europy, zwlaszcza Sqsiad6w Niemiec, gl6wnie Polski. Niemniej ta 
otwa1'ta i \VOjO\vnicza zapowiedz podbojow, zawarta w Mein Kampf 

jest - sqdzil Krotoski - ,,znacznie uczdwsz� od pokojowych Lokar
rniw S trescmana · '. Km'lczqc swe rozwazania, Krntoski zada wal pytanie: 
czy swiatopoglqd Hitlera zawarty w Mein Kampf, ksiqzce napisanej 
\\· 1925 r., jest dzisiejszym jego swiatopoglqdem i czy b�dzie nim jutro? 
Odpmviedzi wszakze nie dawal. 

Przcdmiotem szczegolnego zainteresowania , ,Przeglc1du Powszechnc
go" byl stosunek hitlc1·yzmu do chrzescijanstwa, zwlaszcza katolicyzmu. 
Nie brakowalo na ten tcmat osobnych artykulöw, obszcrnie i cze:;sto 
ornawiano ten temat w przeglqdach wydarzen bidqcych. 

Po dojsciu Hitlera do wladzy uwazano na ogol, zc nicmiccki kato
licyzm wszcdl w przyszlosc „<lose cicmnq" n. Co prawda, ks. J. Urban 
komcntuj4c mo,v<;: Hitlera, wygloszom1 23 III 1933 r. w Rcichstagu 
w sprnwie pelnomocnictw rzqdowych, stwierdzal, ze odbicgala ona od 
jego dotyc:hczasowych agitacyjnych \vyst�p6w. Kanclerz oswiadczyl bo
wicm, ze rzqd widzi w wyznaniach chrzcscijanskich wazny czynnik 
utrzymania charaktcru narodowego, ze walka z materializmcm 1ezy 
w intcresic zan·>wno par'i.stwa jak i chrzcscijanstwa, oraz ze 1'Zcld b��
clzie rcspektowal zawai-tc uprzednio umuwy z wlaclzami koscielnymi. 
Ks. Urban przyznawal tez, iz l'Zqd hitlerowski wystqpil dosc cnergicz
nie: przeciw akcji a1.cistycznej komunistow i socjalistow oraz rozpasa
niu w obyczajach. W sumic jednak ks. Urban wcalc ni:.:! byl pewicn, 
c;;y \.vszystko to zapewni Kosciolowi w Nicmczcch spokojnq e:gzyst0n
cj(�. Prawda, stwierdzal, nie podjc;::tD dotc1d przcciw Kosc:iolm.vi specjal
nie wrogich akcj i, lecz roi sif; od pomyslöw „ unarodowienia·· Koscio -
Ja 10. 

Nast�pnc korncntarzc byly dzielem ks. E. Kosibowicza 11. Przyszlo 
mu omowic caly proccs likwidacji pariii Centrum. Uwazal on, zc trium
fem rezimu hitlerowskiego bylo to, zc Centrum rozwüizalo si� ,,wlasno
wolnie" i fakt zlikwidowania jcdnej z najpotr;zniejszych parti i nie wy
wolal w Niemczech wil;kszego wrazenia. Co wi�cej, Hitler zadziwil: 
swiat jcszczc wic;::kszym suk ccsem, zawarciem konkordatu zc Stolicq Apo
::;tolsk,i, mimo zlikwidowania Centrum. Samo zawarcie konkordatu uwa
Zc\l ks. Kosibowicz za fakt korzystny dla Kosciola, a nawet podkrcslal, 
zc osiqgnii::cie porozumienia zc Stolic<1, Apostolsk& jest zaslug,1 rzqdu 
niemicckicgo kierowanego przez katolik6w - Hitlera (!) i von Papen:;1., 

9 Tamzc, t. 198, IV-VI 1933, s. 25-1.
10 Ks . .J. Ur b a n T.J, Spra1cy Koscioln: Ocl W cimrirn do Potsc/anw. Katoli

cyzm u; ,,Trzeciej Rzcsz)]'' (PP, t. 198, IV-VI 19:l3, s. 23-lc-262).

11Ks. E. K o s i b o w i c z TJ, Sprawy Ko.friola: Nicmcy - Rozu:iqzanie Cen
t mm - Konkordat Stolicy sw. z Rzeszq - Prrm·o o przunwso,cej sterylizacji 
(lamz.c, t. 199, VII-IV 1933, s. 342-354). 
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majqcego oparcie w olbrzymim, jednolitym obozie politycznym. Tak 
,vit:�c za warcie konkorda tu dowodzilo, ze przyrzeczenia Hi tlera wyrazo
ne w mowie 23 III 1933 r. w Reichstagu nie byly pustym frazesem. 
Niemn.icj ks. Kosibowicz daleki byl jeszcze od ,.uwicrzenia" Hitlerowi. 
Pytal, czy aby Hitler konkordat b�dzie wykonywal. Wi�cej, widzial 
nadciqgajc1ce nowe chmury na rozpogodzonym przez konkordat hory
zoncie, przewidywal konflikt na tle, uchwalonej 26 VII 1933 r., usta
wy o przymusowej sterylizacji dziedzicznie chorych. ,,Wydane prawo 
sterylizacyjne - pisal - jest oczywiscie nowym tylko przejawem hL:
rezji rasizmu, ktora opanowala umysly narodowych socjalistow. W obl�
dzie tej ideologii tkwi r6wnicz zrödlo innych mozliwych konfliktöw 
z r:aukq Kosciola". 

Wspomniec warto, ze wkr6tce na lamach „Przeglqdu Powszechnego'' 
ukazalo si� om6wienie ustawy sterylizacyj nej piora ks. Stanislawa Po
dolenskiego, w kt6rym wykazywal nie tylko jej sprzecznosc z pra\vcm 
moralnym, ale slabe racj e biologiczne i mcdyczne 12. Rownoczesnie oglu
szony zostal artykul ks. Franciszka Sawickiego wykazujqcy, w sposöb 
spokojny, naukowy, bezpodstawnosc teorii rasizmu hitlerowskiego 13. 

Jezeli w cü1gu 1933 r. ks. Kosibowicz widzial „nadciqgajc1ce chmu
ry", to w roku nast�pnym ks. J. Rostworowski zaczql Wqtpic, aby ho
ryzont si<: zn6w rozjasnil 14. Stwierdzal bowiem, ze nie ·widac zadnych 
oznak, by Hitler i jego rz<!d usilowali powstrzymac zakusy hitlerowskich 
ekstremist6w wobec ch1-Lcscijanstwa. Najwymowniejszym dowodem an
tychrzescijanskich intencji hitleryzmu bylo oddanie Rosenbergowi n<1d
zoru nad ideologiq narodu. Ks. Rostworowski notowal tez fakty ,vzra
stajqcej agresji wobec katolicyzmu w prasie, na zebraniach, w röznych 
wypowiedziach. Widzial w tym zapowiedz walki z Ko:§ciolem, lecz nie 
prorokowal, kiedy ona wybuchnie i jakie przybierze rozmiary, gdyz po
lityka Hitlera � stwierdzal - micwa niekiedy nagle i niespodziewane 
zwroty. 

Na razie „Przeglqd Powszechny'' widzial najwiE;ksze niebezpieczen
stwa dla chrzescijanstwa w Niemczech w poczynaniach wspomniancj 
ekstremy, z Rosenbergiem na czelc, usilujqcej stworzyc nowy german
sko-narodo,vy ko:§ci6l. Ks. Konstanty Michalski omawiajqc fermenty rc
ligijne w III Rzeszy nie wahal si� stwierdzic, ze odbywa sit: tarn re
wolucja religijna i si�ga ona dalej niz rcformacja Lutra i Kalwina 15• 

12 Ks. St. Po d o I c ii s k i TJ, Ustaii;a sterulizacyjna w Niemczech (tarn.ze, 
t. 201, I -III 193-1, s. 46---ü7).

13 Ks. Fr. S a w i c k i, Nowoczesne teorie rasowe (tamze, t. 201, I-III 193-1, 
s. 19-33). 

1
-
1 Ks. J. Rost wo r o w s k i TJ, Sprawy Kosciola: Pierwsze podmuchy Kul

turkampfu w Trzeciej Rzeszy (tamze, t. 202, IV-VI 1934, s. 155-159). 
i6 Ks. K. Mi c h als k i CM, Fermenty religijne w Trzeciej Rzeszy (tamze, 

t. 201, I-UI 1934, s. 347-367). 
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W polowie 1934 r. ks. Rostworowski twierdzil, ze hitleryzm kieruje 
,,ducha narodu niemieckicgo na nieslychane bezdroza, a caiy rozwöj je
go dziejow pcha slepo ku nieuniknionej, straszliwej katastrofic" 16

. Pi
sal to pod wrazeniem za9strzaj<1cego si� ku1·su hitlerowskiego wobec 
Kosciola, zwlaszcza zakazu ogloszenia listu pastcrskiego episkopatu nie-. 
mieckiego z czerwca 1934 r., pi1:;tnuj<1cego bl�dy doktryny narodowo
socjalistycznej. TwierdzU nawet, ze 6w zakaz ogloszenia listu to rzucE:
nie przez Hitlera wyzwania Kosciolowi. •Niemniej jeszcze pisal: ,,Alba 
hitlcryzm si� cofnie i stanowczo si� wyrzcknie swoich antychrzescijan·
skich wybujalosci i wybrykow, albo przyjdzie do otwartej wojny reH
gijnej, pewnie gwaltowniejszej ni:i. dawny Kulturkampf". 

W 1935 r. ks. Rostworowski nie mial juz zludzen. Twierdzil nawet, 
ze malo kto docenia wielkosc zagrozenia, jakie stwarzaj.:\ dla s,viata 
Nicmcy hitlerov.iskic. ,,Z hitleryzrnem pojawila sie,: ,v sercu Europy jak
by machina pickielna, ktorej wybuch jest tylko kwestic1 czasu·'. Hitlc
ryzm jest swiatopoglc1dcm - podkreslal - zasadniczo wrogim chrzesci
ja11stwu. Sprzeciwial sie:; opiniom, ze rzqd hitlerowski nie solidaryzuje. 
sif:; i nie bicrze odpo\viedzialnosci za wyczyny lewicy hitlcro\,·skicj na 
polu tworzc·nia nowej rcligii germaüskiej. Przccicz „tak ·wewnc;irzna lo
gika systemu - pisal - jak caly ogromny szercg faktycznych pocüig
ni<;<: rzqdowych wskazuje, ze wlasnie owa lewica najlepiej odpowiada 
tresci i duchowi systemu i najlepiej wciela w zyeie jcgo mysli ... J esli 
chce sie; wiedziec, czym jest wlasciwie ten system mysli, ktc'iry w ro-, 
dzaj najdziwniejszego obl�du wprowadzil umysly ogromnej wü;kszosci 
Nicmcü\:v, to tri'.t:ba patt·zcc na najskrajnicjS'Z(', a zarazem najszersze je
go formy··. W tych zas fm·mach hitleryzm jest l'O\\·nie zgubny, jnk 
bolszewizm. Ks. J. Rostworowski przewidywal, jak wspomnialem, '"'Y
buch owej hitlerowskiej „machiny piekielnej ··. U wazal to za rzecz nie
unikniorn:4. Hitlcryzm bowiem, twierdzil, umial podraznic najglQbsze in
stynkty tkwicJ,ce w duszy niemieckiej i wprowadzic je w sian niesly
chnego napie;:cia. Trndno przypuscic, by ten tak obficie skondcnsowany 
\V dus7.y niemieckiej material wybuchowy wylado,val SiG tylko wc
\VDqh"Z Niemiec, np. w walce z Kosciolem. Post1;pujc1ce niemieckie zbro
jcnia s,viadcz<1, ze gdy tylko zakonczone zostan,1 odpowiednic przygo
towania, hitleryzm ruszy na podb6j swiata 17

• 

Represjc wobec Kosciola katolickiego '" .. Niemczech, odrzucenic przez 
rzqd hitlercl\vski oferty zlozonej latem 1936 r. przez niemiecki episko
pat eo do porozumienia sie; w sprawie wspölnej walki z bolsze,vizmem 
za cenG zaprzcstania przez rzcJ,d walki z chrzcscijanstwem i uszanowa-

18 Ks. J. Rost wo r o w s k i TJ, Sprawy Kosciota: Przeslarlowania religij,ie

w Niemczech (tamze, t. 203, VII-IX 193-l, s. 361-370). 

17 Ks. J. Rost wo r o w s k i TJ, Sprawy Koscioln: Niebezpieczenstwo nfo-. 
mieckie (tamze, t. 206, IV-VI 1935, s. 292-297).
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nia pi-aw Kosciola, wreszcie wydanie 14 III 1937 r. przez papieza Piu
sa XI encykliki Mit brennender Sorge, bGdqcej odpowiedzic! na lamanic 
przez Nicmcy hitlerowskic konkordatu i okazy\vanie wrogosci Kosciolo
wi 1', ·wszystko to umocnilo ncgatywny stosunek „Przcglqdu Powszech

nego" do hitleryzmu !!1• 

Encyklika Mit brennender Sorge byla pcwnym przelomem w po
stawie przynajmniej niektörych kc'>l katolickich. Wspomnial o tym An
drzej Niesiolowski w artykulc Czy totalizm jest koniecznosciq histo

rycznq? Niekt6rym zdawalo si�, nawet do ostatnicj chwili - wykla
dal � ze narodowy socjalizm ze wzgle,du na sw6j bojo\vy stosunek do 
komunizmu bc;dzie sprzyrnierzenccm katolicyzmu. Wierzyli, iz mimo 

istniej,1cych röznic b(,?dzie mozna w takiej czy innej formic z hitleryz
mem wspölpracowac, a zawarcie konkordatu zdawalo si� t� ·wiarG po
twierdzac. Optymist6w nie przerazaly nawet narastajqce w Niemczech 
konflikty miGdzy hitleryzmem a ch1-zcscijanstwem, uwazali je za jakies 
,,zadrasniQcia", ktt">re da siq jcszczc usunqc. Teraz po ogloszeniu ency
kliki zludzenia te prysly. Katolikc'Jw czcka walka na dwa fronty i trud
no przewidzicc, ktöry front bqdzie wazniejszy, czy z bolszcwizmem, 
czy z hitleryzmem 20. 

Po wydaniu 0ncykliki Mit brennender Surge pojawily sü� zn6w 
w „ Przcgl,1dzic Powszcchnym'' artykuly usilujqce zgl�bic istot<; i przed
st.nwif gMwnP zasady hitk1·y,:mu. Nie�iolowski w cyklu adykul6w do
konal analizy totalitai·yzmu, zc szczcgölnym uwzgl�dnieniem hitlcryz
mu 11. Warto przytoczyc w strcszczcniu niektorc jego uwagi. Hitler jest
nicw,1tpliwie czlowiekicm gcnialnej intuicji. Czlowick tcn potrafi w nie
zwyklych wymiar,lch wyc1.uc duszc,- swcgo narodu i jego potrzcby. To, 
zc nie jest inte:lektualist.-1, ze akccntuje zawszc intcres szernkich mas, 
a raczej calosci ,,,.vspölnoty narodowej'·, to zjcdnalo mu w szturmowym 
tempic fenomenaln,i, nicbywahi w dziejach subordynacj� i popularnosc 

wsr6d Niemcöw. Idcologia nanldowosocjalistyczna odpowiada \vysmie
nicie strukturze duchowej mas niemieckich, A masy tc to nie tyle pro
letaria t, ile drobnomicszczanstwo, warst\va niezmiernic liczna, zdolna 
do organizowania si�, ale intclektualnie chyba mniej rozbudzona niz• 
robotnik fabryczny, ktöry dziE:ki marksizmowi i walce z pro lub contra 
zostal wcü1gnic:;ty w powazny rnch intclektualny. Hitler oparl w duzej 

,a Encyklika .mana kz pt. 0 1;0/0.::cni<L Kosciola kcitolickiego w J)a1isiwic 
nic,nieckim. Pudkres!i(: wartu, z.e dosc sr.eroku strcscil j,1 ,.Przcwodnik Katolicki'' 
(ll!' z 18 IV 1937 r.), najbardzil'j nrnsowy tygudn:k katolicki. 

19 Ks. J. Rost wo r o w s k i TJ, Sprcrn.:y Ko.kiola: Da/szy rozu·uj v:alki 

z Kosciolcm 11.: Niemc::ec/i (PP. t. 211, VII-IX 1936, s. 235-239). 
20 PP, t. 215, VII-IX 1937, s. 82-95.
21 Zob. przyp. 20. Poza tym artykuly A. Nies i o J o w s k i c g o: Pcrspektywy

totaliz1lw (PP, t. 215, VII-IX 1937, s. 204-214) oraz Religia spolnoty narodowej 
(tamze, t. 219, VII-IX 1938, s. 10-2-!). 
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mierze dqzenie do wladzy ,na tej wlasnie masie drobnomieszczanstwa, 
tE;skniqcej do ladu i poü;gi narodowej, masie politycznie zaniedbanej. 
Pseucloreligia hitlerowska, naiwnie panteistyczna, jest o wiele groz
niejsza od ja,vnego ateizmu, bo ten dziE;ki swej negatywnosci pociqga 
tylko pewne typy ludzkie, tymczasem pseudoreligia jest systemem osza
lamiania sumieri. Dziwne, ze narod nicmiecki pozwolil sobie narzucic 
kult rasistowskich nonscnsow. Nie mozna tego wytlumaczyc tylko dzia
laniem przemoznego nacisku, jakim nowoczesnc paii.stwo totalne dyspo
nuje. Anschluss wykazal, jak w swietlc blyskawicy, jakq pot�g� stanowi 
w narodzie niemieckim idea „wspolnoty narodowej"'. Totalizm oznacza 
katastrof� kultury. Niemcy za potE;g� polityczn� placq upadkiem kul
tury. 

Xiejako dalszym ciqgiem analiz Niesiolowskiego byly artykuly 
R. F. Walczynskiego, zgl�biajqce korzenie swiatopoglqdu hitlerowskie
go, wylozonego przez Rosenberga w Micie XX wiek11, oraz wykazujc)_ce 
nonscnsy hitlerowskiej doktryny rasowej 22

• Wedlug autora w Micie 

XX 1.deku objawi!a si� dusza germaiiska, calkowicic wolna od wply
wow innych, nawet ogolnoludzkich. Nie odmawial Mitowi wielkiego 
piE;kna opowicsci o minionych wiekach, stworzonej przez „gcnialnego 
dylctanta", ale niestety przcpojonej nienawisciq i pod wzgl�dem nauko
wej niedokladncj i niesprawiedliwcj. Nie darmo, zauwazyt Walczynski, 
teoretycy hitlerowscy zaniedbywali histori� na rzecz prehistorii, bo epo
ki mityczne lepiej nada.ic1 si� na tworzywo r6znych interpretacji. 

Warto przytoczyc jcszczc artykul M. Bruckusa, ogloszony wiosnc1 
1939 r., na temat losow nienicmieckich narodöw, jaki gotuje im narodowy 
socjalizm �:i. Zwracal on uwag� na wszcchswiatowe aspiracje Hitkra. 
Wywodzil, ze hitlerowskie prawa przeciw Zydom w Niemczech nie Sc)_ 
przcjawem spccjalnego antysemityzmu, tak jak to przedstawia cz�sto 
rzqd i propaganda III Rzeszy, alc zastosowanicm wobec Zydow ogölncj 
rasistowskicj zasady gloszonej przcz hitleryzm. Zdaniem Bruckusa wska·
zowkc\, jaki los czeka narody nieniemieckie ze strony hitleryzmu, nie 
jcst los Zydo\v w Niemczech, ale Cyganow. Pierwszych zmusza sie, do 
emigracji, drugich poddajc si� natomiast przymusowej sterylizacji. Osta
tecznym celem hitleryzmu jest bowiem zniemczcnie ziemi i unicestwie
nie nieniemieckich narodow. 

Jeden z ostatnich komentarzy, jaki napisal, ks. Kosibowicz przed 

22 Artykuly R. F. W a 1 c z y 1·1 s k i e g o: Mit XX tciektl (tamze, t. 219, VII-

IX 1938, s. 202-211); Apoteoza rasy kosztem historii (Mit XX wieku) (tamfo, 
t. 220. X-XII 1938, s. 3-14); Zasi�g Mitu. XX icieku (tamze, t. 220, X-XII 1938,

s. 174-181); Z nowoczesnej wiedzy genea1ogicznej (tamze, t. 221, I-III 1939, 

s. 210-225); Hitler w terminie (U zr6cld dyktatu.ry) (tamz.e, t. 223, VII-VIII 1939,
s. 47-63). 

23 :\II. Bruck u s, Naroclowy socjalizm i los naroc/6w nie-niemieckiej krwi

(tamze, t. 222, IV-VI 1939, s. 68-77).
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wybuchem II wojny swiatowej na temat stosunku hitleryzmu do ka
tolicyzmu, dotyczyl mowy Hitlera z 30 I 1939 r. 21 Hitler oswiadcz�·l 
w6wczas, ze \V Niemczech nikt nie byl i nie b�dzie przcsladowany z po
wodow religijnych. Ks. Kosibowicz zwracal uwag� na cynizm tego 
oswiadczenia, jak tez calej polityki hitlernwskiej. Co prawda, hitleryzm 
nie podjql krwawych przesla<lo,van Kosciola, lecz wybral innq drog� 
jego podkopania i konsekwentnie po niej kroczy. Nie zamyka koscio
low, ale chce je opustoszyc z wiernych przcz dcprawacj� swia topogl:1-
dow�1 i zohydzenie duchowienstwa. Co wi�cej, Hitler grozi rozdzialcm 
Kosciola od panstwa i surowym sciganiem duchownych - wrog6w paii.
stwa. ,,Faktem jest niewqtpliwym - konczyl swe rozwazania ks. Ko
sibowicz - iz ostojq prawdziwej kultury ducha jest dzis ,v Niemczech 
katolicyzm. I dlatego oparty na materializmie narodowy socjalizm, szer
mujqcy mitem krwi i rasy, \V katolicyzmic widzi swego najwü:kszcgo 
,vroga". 

vV niniejszym przedstawieniu stosunku „Przcglqdu Powszechnego" 
do hitleryzmu nie uwzgle;dnilcm szerzej tematyki polityki zagranicznej 
Niemiec hitlermvskich. Raz, ze rysujc si� ona jako osobny problem, 
dwa - iz nie pozwalaly na to skromne ramy artykulu. Wspomn� tyl
ko, zc tematyka polityki zagranicznej Niemiec hitlerowskich byla cz�
sto pnrusznna na lamach pisma, zwlaszcza w ramach przcglqdu wych
r?:eri. biez&cych Sprawy pansttca 25. ,,Przeglcid" dostt·zegal zagrozenie po
koju przez Niemcy hitlcrowskic, Z\vlaszcza ich agresywne zamiary wo-· 
bcc Polski. 

W sumie stosunek „Przeglc1du Powszcchncgo" do hitleryzmu byl ne
gatywny i wynikal przede wszystkim z racji j ego antychrzescij anskiegc; 
charakteru, wrogosci wobec Kosciola, a takze agresywnych zamianiw 
'Nobec Polski i swiata. Tylko przez kr6tki czas wierzono, lccz zawszt! 
z duz,1 porcjq rezerwy, iz uda si� doprowadzic do stworzenia \vsp6lnego 
frontu katolicyzmu i hitleryzmu przeciw komunizmo\vi. Znamienne, ze 
wkr6tce potem zaczc;,to zastanawiac si� na lamach „Przcgh1du", czy cza
sem hitleryzm nie okaze si� wiqkszym wrogiem dla Kosciola niz komu
nizm, choc ten osta tni byl uwazany przez Kosci6l za najgrnzniejszegci 
przeciwnika. N atomiast dluzej trwano w przckonaniu o mozliwosci nie
podj�cia przez hitlcryzm z takich czy innych wzglf;d6w otwartej wal
ki z Kosciolem i prognozy tc sprawdzily sie: o tyle, ze hitlerowski Kul
turkampf przybral calkicm odmienny charakter od tego z czas6w „Ze
laznego Kanclcrza". Na marginesie tych wniosk6w dodac warto o za-

2.i Ks. E. K o s i b o w i c z TJ, Sprawy Kosciola: Na marginesie kanclerskiej,

mowy A. Hitlera (tamze, t. 221, !-III 1939, s. 391-398). 
l!5 Przegl<jd wydarzci'l Sprawy panstwa redagowal pn:ewaznic Stanislaw Szczu

towski, uzywajqc na tej kolumnie pseudonimu „Adam Prawdzic", inne artyirnly 
podpisywa! prawdziwym nazwiskicrn. Informacja ks. Stanislawa Wawryna T.J. 
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wodnosci wiary „Przeglcidu" w pot�gG niemieckiego katolicyzmu. W ja

kiej mierzc stanowisko „Przeglc1du Powszechnego" wobcc hitleryzmu 

moze uchodzic za reprezentatywne dla ca1osci katolickiej opinii publicz
nej ,\. Polsee, trudno dokladnic okreslic. Wszakze stwierdzic mozna, ze 
ze wzgl�du na rang� tego pisma, jego stanowisko bylo „znacuicc'' w pol

skim katolicyzmie i nie mozna go nie uwigl�dniac, gdy si� formuluje 
opinic o takiej czy innej orientacji, czy sympatij Kosciola katolickiego 
w Polsee. 

DER „PRZEGL.i\D POWSZECHNY" - DIE ZEITSCHRIFT DER KATHOLISCHEN 

l�TEl,LEKTUELLEN ELITE l.';1iD DER Hll'LERISMlJS 

Das Pro!Jlem des Verhältnisses der katholischen Kirche in Polcm zum Hitle
ri�mus vorm Ausbruch des 1I. Weltkrieg� gehörte in der Nachkriegszeit, bcson
ckrs in der Mitte der fünfziger Jahre zu den sehr aktuellen Fragen. Im Aspekt 
des sich damals in Polens abspielenden politischweltanschaulichen K:unpfs v:urde 
die Propagandatlwse von der pronazisti�chcn Orientierung der 11olnisd1en Kir
chenhierarchie und eines Teils des Klerus formuliert. 

Der vorliegend�i Artikel wirft das erste quc!lenmüs,ig untermauerte Lc!·,t 
auf diese Frage, die bisher in der Historiogrnphie nicht erfor"cht wurde. Er 
stellt das Verhältnis de;; ,,Przeglqd l'o\,·szcclmy·• einer ,·on den .Je�uitcn heraus
gegebenen Wochenschrift für die katholische inlellckluelle Elite im Zwischen
krieg,polen zum Hitlerismus rLir. Es zeigt sich, das� das Vcrhüllnis clL·s „Prz,> 
gl<1d" zum ITitlcrismus negativ war. Di<'S ergab sich vor allein aus dem nnti
christlichen Charakter, dc'r Kil'chenfoindlichkeit und auch clc•n agn•ssivcn }\1),ich
ten gc,c(cnübc·r Polen und der Weit. die diese 13cwcgung vertrat. Der „Paegt1<l 
Powszcdiny" glaubte nur über eine km·z,i Zeit, und das mit grosser Hcscrvicrt
heit, class (>S zur Heramhildung einer gC'mcinsamcn ,mtiki,mnrnnistisc!wn Frunt 
des Katholizismus und Hitlcrismus kommen kann. Es ist charakteristisch, dass, 
0bgleich die Kirche damals den Kommunismus als ihren lfauptf,•ind ansah, man 
�ich im .,Frzegli10·• Gedanken machte, ob der Hitlerismu, vicl!cicht ein nicht 
nuch gefährlicherer Feind ist. 

In welchem l\Iass der Standpll!1kt de� .,Przcgl.1d" zum Hitlerism<1.s ul; n�
präsentutiv iür die Ge,amtheit der katholischen öffentlichen Meinung in Pt,kn 
angcse>hen werden kann, lässt sich schwer genau bestimmen. :!\fan kann aber 
festst!'!len, dass au fgrunrl de5 Rangs dieser Zeibchrift �e:nc L\11,ic!.tt!ll „richtung,
gebend" im polnischen Katholizismus waren und mun die�en Standpunkt nicht 
unbeachtet lassen kann, \\·enn man Meinungen formuliert über die eine ode1· 
andere Orientierung oder Sympathie der katholi.�ch,;11 Kirche in Polen für den 
Hitlerismu� ,·orm Ausbruch des II. Weltkriegs. 




