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WLODZii\IlERZ SULEJA 

FALSZYWA PROGNOZA POLSKIEGO GERMANOFILA 

(WLADYSLA W STUDNICKI O PERSPEKTYW ACH 
STOS UNKÖW POLSKO-NIEMIECKICH 

W WYPADKU DOJSCIA DO WLADZY HITLERA) 

Wladyslaw Gizbcrt-Studnicki nalezy do tcgo grona osob, kt6rc moz

na okrcslic mianem tw6rcow polskiej mysli politycznej. W szernkicj pa-

11<,rnmic owej .mysli historycy plasuj<\ go zgodnie wsrod politykow pra

wicowych o poglqdach konserwatywnych. Poglctdy te obecnie nie wy

wolujq juz tak diametralnie rozbiei.nych opinii, jak w latach, kiedy za

liczal si� on do wybitnych publicystow, kicdy z u,vagq zapoznawano 

siq z j ego zdaniem, polemizowano z nim, a na\vet wytaczano proccsy 

o ·/.nieslawienie 1
. Byla to, jednym slowem, postac: i barwna (a nawet

ni<.•co eksceniryczna), i konirowcrsyjna. Obok spokojnych pomimo to
occn. formulowanych przez historyktiw dziejöw najnowszych, istnieje

j eclnak inny obraz Studnickiego, funkcjonujqcy z duzc1 silq w swiado
mo;ci potoczncj, obraz ktöry mozna podpisac: ,,zclrajca'' czy .,kolabo

nrnt". 0 nosnosci pov.;yzszego stereotypu zadecydowala bez wt1tpicnia
postawa, przy:i�ta pt·zez Studnickiego pode7.as II wo,iny swiatowej �,
\\'rn10cniona pami�cic� o jcgo konsekwentnym ge:rmanofilizmic clemon

strowanym przez caly okres istnienin II Rzcc7.ypospolitej. Stidz� wiqc,

iz warto sprobowac: odpowiedziec na pytanic, cz? u Studnickiego ist
niala, a j esli tak, gdzie miala swe zrüdlo, Iascynacja ruchem hitlerow

skim i jcgo przyw6dcc1. Konieczne bqdzie ponadto wyjasnienie. czy po
jawicnie si� ruchu hitlernwskiego na szcrokicj arcnie politycznej zmic-

Szczegolny rozglos zyskaly dwa, \\' klt'>rych przt:ciwnikami Studnickieg0 byE: 

wojl!woda slc1ski Michal Grazy1iski oraz prezydent m. st. Warszawy Stefan Sta
rzy,i"ki. Zob. 0 metocl(? rzqcl::enia Stqskiem. Wlnclyslaw Stticlnicki contrn 1coj, 

c;rn;::y;iski. Proces \,\'laclyslatca Stu<lnickiego o znieslau;ienie tl'oj. Gra.:ynskiego, 

Wilno 1933, oraz Proces Wf. Stndnickiego o znieslrucienie Stefrma Starzyn.�kiego, 

Jlrezydenta miasta Warszav.:u, \Varsza,va 1937. 
2 Kajobszernicjsze, udokumcntowane opracownnie tej �prawy ukazalo siQ 

w 1967 r. Zob. Wladyslnw Stuclnicki w siäetle dok1tmento11, hitlc>rowskich II irnj-

1111, npr. J. Weinstein (Zeszyty Historyczne, z. 11, Pary:i: 1967). 

11 - Sob6lka 2·a4 
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nilo optyk� Studnickiego w ocenic stosunk6w polsko-niemieckich oraz 
ich perspektyw i wplyncc;lo \V spos6b modyfikujf!cy na \Yypracowany 
przezen po r. 1918 system poliiyczny. 

Studnicki, r6wies:lik Pilsudskiego 3, wywodzil si� z krcsowej ro
dziny szlacheckiej, urodzil siG bowiem w Dyneburgu, miescie, ktore po 
uslaleniu si� granic na wschodzie znalazlo siG nu terytorium Lot wy. 

Czynnq dzialalnosc polityczn,1 rozpoczql w szeregach II Proletariatu, za 
eo zaplacil szcscioletnim zeslaniem. Po powrocie z zeslania ,,·iqzal si� 

kolcj.no z ruchem socjalistycznym, ludowym, narodowym. Od r. 1905 
wyst�puje juz w charakte:rze polityczncgo „wolnego strzelca", jego prci
by bowicm utworzenia wlasnej partii konczyly si� calkowitym fiaskiem. 
Zmiana barw partyjnych nie pociqgala jednak za sobq koniecznosci 
przekrcslania dotychczasowych politycznych przemysle11. Cel glowny -
nicpodleglosc:, i glowny wr6g - Rosja. to dwa podstawowe punkty j,�
go politycznego pl'Ogramu, ktury nie ulcgl zmiani2 az do 1918 r. E\•:o
luowal natomiast, i to radykalnic, j2go polityczny systcm w sferzc tak
tyki. Wystarczy tu tytulem przykladu przypomniec, iz poczqtkowo za 
wst�pny, wiodqcy do niepodlcglosci krok Studnicki uznal realizack idci 
wyodn:bnienia Galicji 1, nastt;pnic propagowal mysl o potrzcbie p1·ze
budowy monarchii hab:,burskiej w triad� polsko-w�gicrsko-austriacka, 
od r. 1915 za:; idec: trializmu zastqpila idea walki o samodziclne pan
stwo polskie pod protcktoratem Nicmicc z granicami po D:5:win� i Be-
1ezync: na w:,ch'Jdzie. 

System polityczny, \':ypracowany przcz Studnickiego w latach I woj -
ny swiatowej, ktorcgo podstaw� stanowic mialo oparcie sie: przyszlej 
Polski na Niemcacb, przekreslil listopad 1918 r. Jcgo autor nie mog! 
juz racho\vac, ze odradzajqca sit; Rzeczpospolita b�dzic \\':,pöldzialac 
z przeksztakc1j,1q siG w rcpublikc; weimarsk,i Rzeszq .na gruncie puli
tyki zagranicznej. \V okn:sie walki o granicc Studnicki skupil sie; za
tem na propagowaniu pl'Ogramu ekspansji na wschod, jedyncgo mozli
wcgo do publicznego gloszcnia sk1adnika zdruzgotanego systcmu. 

Do koüca lipcu 1920 i-. Studnicki, pozu spr,nvami zicm ,vschodnic:h 5, 

nie ,vypowiadal sie; na temat caloksztallu polskicj polityki zagranicz
ncj. Uczynil to dopiero w6wczas, gdy Rzeczpospolita, nie tylko zreszt,1 
wedle jego oceny, znalazla sie; ,,na skraju przepasci". Wim,! za istnie
jqcy stan rzeczy obci<)zyl kicrownictwo polskiej polityki zagranicznej. 

3 Szcrzej o Studnickim zob. W. S u 1 c j n, Su ,;tem polituc.rny Wladys!atc·ct

Stuclnicldeuo (clo rolrn 1918) (Polska mysl polityczna XIX i XX wicku, t. II: Tw6r

cy polskicj mysli po!ityczncj, Wrodaw 1978, ss. 135-178). 

·1 Problem tcn omowikm szczcg6lowo w osobnym opracowaniu - Szkic J)TO

grnmtt polskiej partii /11clotcej \',"/nciyslatrn Stlulnickiego z 1901 roku. Pr6ba real!

zcicji idei u;yoctri:b11ienia Gci!icji (Zc skarbca kultury, Wroclaw 1976, z. 27). 
5 Od 1919 do l!l22 r. Studnkki poswic;cil probkmatycc ziem wschodnich II 

Rzcczypospolitcj az dzicwi�t: broszur. 
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Koncepcje polskiej polityki ze\vnt;trzncj uznal zu falszywc. Ich realiza
cjq - z;:i fotaln4. 

W sicrpniu 1920 l'. Stud!ücki wysL1Pil z koncepcjc1 radykalncj n:
orientacji polskicj polityki zagra niczncj. J cj punktcm ,vyj scia sta walo 
sil: przekonanie, iz „tylko przcz nieporozumicnic PolsRa 
mozc u\vazac Francjc; za sprzymicrzcn.ca'' (podkr. au
tora) 6

. Studnicki, podobnie jak inni politycy polscy 7
, dostrzegal. iz 

Francja nie chcc P0lski nniyrnsyjskiej, pragnie jcdynie, by Polska byla 
antagonistk,1 Nicmiec. W efckcie rcalizacji przez Polsk� ar:.tyniernicckicj 
linii politycznej doszlo do rozjqtrzenia ,vzajemnych stosunktJ\V. Konty
nuowanie zas k.i linii, czyli utrzymywanic przymicrza z FrancjcL urnc
mozliwialo, jego zdaniem, uzyska•1ie jcdyncj rcalnej pomocy ,\·ojskcl\1:cj, 
wlasnic ze strony NicmiC>c. 

Studnicki nie W,[lpil, iz uzycic chociazliy jcc1ncgo nicmicckiego 1rn> 
pusu, ktory uderzylby .. w odpowiedni punkt armii bolszewickiej'', do
prowadziloby do rozgromicnia tej ostatnie.i \V ciqgu kilku -dni. Rz,1d pul
ski musialby jednak zlikwidowac akcj(� pk,bisc:ylo\'::i na Slqsku z:1 p,)
moc<1 umowy „gwarantuj<1cej prav.ra ludnosci polskicj'· i doprowaclzic 
do wycisze!1ia a:1tynicmicckich wyst..ipicn na bmac:h prasy polskie_i. 

Autor tcgo projcktu \vychodzil z Y.cÜOZL'nia. ze uklad „gcogrnficc:1y 
obu paristw zmusza ich [ r] do scislego zwüp:ku lub do \Yzajcmncgo •xy
cze1·pujqcego antagonizmu", dlatcgo tcz nulezalo wprowadzic do s\\·i:1-
domosci narodu niemieckiego przckon:\11ie, iz Polska moze stac si(; po
zytecznym sprzymierze11cem „chociazby w dziedzinie gospodarczcj" '. 
Upadek Pobki, zdanicm Studnickicgo, nie byl przc,: Nit'1ncy poz:1da,1::,·. 
Odzyskanic Poznanskiego, s4dzil, nie daloby im w przy;:;zlosci tylu ko
rzysci, eo stosunki gospodarcze z rnnic.i zdczorganiwv,.ranym niz Rosja 
panstwem polskim. Co wü�ccj, wspolne zwyci<;:stwo nac1 Ro;;j,1 r:1dzi1.'c:
k,1 zadccydowaloby o losach calcj \VSchodnic.i Eurnpy. Rosja bo,viC'm, 
rcstyluowa:ia pt'ZY pomocy woj sk polskich i niemieckich, musia!a by 
,,w cÜg.;U pnru clziesi,1tköw lat zyc W zgodzie 7. tymi pnnstwami" s. 

Odmicnny, anizeli powszechnic pn::yjGty ,,,,.(·lwczas w Polsee, punkt 
widzenia odnosnie do ksztaltu polityki zagraniczncj prowadzonej pnc:� 
II Rzcczypospolit<1 wynikal przedc wszystkim ze wzgl�döw natury gvo
politycznej. Gcopolityczna optyka spowodowala, iz Studnicki dokony
wal podzialu pa11.stw otaczajqcych Polsk{; na jcj naturalnych sojus:rni
kow i antagonistow. Naturalnym sojusznikiem byly wic;,c zdccydo,vanc 
na udzielenie Polsee wojskowej pomocy WE;gry, a mogly stac si� nim 

6 \V. St u d nick i, 'iVobcc urozu pofo:::cnia. Mi(!dzynaroclou;e sta1101dsko Fol
ski, Warszc1wa 1920, s. 11. 

7 0 sbrnowisku Francji zob. J. Ku k u l k a, Frnncja n Polska po traktru:ic.; 
icersalskim WI9-1922, Warsza\va 1970, s. 100-).21. Por. A. J u z wen k o, Polska 
a „biala" Rosjn (orl listopada 1918 do ku:ietnia 1920 r.), Wroclaw 1973, s. 2-19-251.

a St u d nick i, Wobec ... , s. 14-17. 
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i Niemcy. Z tym ostat.nim par1stwem mozna byloby dojsc do porozu
mienia po rozwü1zaniu polubownym (trudno jednak nie zauwazyc, ze 

na .i ogo korzysc) kwestii spomych - zwlaszcza sprawy G6rnego Slqs
ka - i skonstruowaniu wsp6lnego bloku gospodarczego. 

Sojusze polsko-niemiecki i polsko-w(;gierski bylyby wymierzonc prze

ciwko Rosji. Rosj(;, biah1 czy czc1·wonq, Studnicki uznav,rnl za gl6wn3, 
antagonistkG Polski ze wzglQdu na kresy wschodnie, przedmiot „dzie

jo\H:go sporn" pomü�dzy tymi paristwami. Rosja rzqdzona przez bol

szcwik6w bylaby dodatkowym zagrozeniem, istniala bowiem realna mo
zli\rnsc przcniesienia na ziemie polskie rcwolucji. Antyrosyjskosc za
tcm. c'Jw filar polityczncgo systcmu Studnickiego sprzed 1918 r. i w okre
sie II Rzeczypospolitej (i, dodajmy na marginesie, po wrzesniu 1939 r.) 

lezala u podstaw wszystkich jego koncepcjL Germanofilizm ,vi�c, czy 
tcz formulowanie pogh1dc'J\v o koniecznosci zorientowania polskiej poli-· 
tyki zagranicznej na wspöldzialanie z Niemcami, wynikal z antyrosyj-
skosci, byl niejako postawy tej pochodn&. 

To wlasnie niemoznosc porozumicnia si� z Rosjc\, a nie potrzeba po
pra',\·ienia stosunkow polsko-niemieckich, ,vykluczala, zdaniem Studnic
kiego, konccpcjq scislej wspolprncy polsko-francuskiej. To wlasnie so

jusz z Francjq grozil Polsee ulratc1 ziem wschodnich, eo mogloby na
stc1pic w razie upadku \V Rosji rzc1dow radzieckich. Nierewolucyjna zas 
Rosj«, rciituui·ovv,ina pi-zez wojska polskic i nicmieckic, bylaby nato
miast zmuszona clo wyrzcczenia siE;, przynajmniej na jakis czas, swych 
::igrcsywnych zaminr6w. 

Dopelnijmy zalt:"·m uw geopolityczny obraz swi.lta widziany oczyma 
Stucbickicgo. J ego zdanicm \H' wrogim Polsee obozie znajdo\valy sie;, 
obok Rosji, prorosyjska Czechoslo\vacja i dwa panstwa baltyckie: Litvva 
i Loi wa. Czcchoslowacja, postulowal wi�c, powinna zostac o bcit;ta na 
rzecz ·w �gier, Loiyszom zas i Litwinom nalezalo na tomiast odebrac 
wszystkic tc powiaty, \\' ktorych dominu.kc<1 pozycj� posiadali Polacy. 
Stuclnicki liczyl \neszcic na gospodai·cze zaintercsowanie Polskcl vVicl
kiej Brytanii (przy zachuwaniu przcz nie\ ncutralnosci politycznej), po
stv1o\rnl na\\"i1c1zanie konlakt6w dyp1omatycznych z Japoniq w celu ko
ordynacji wsp6lnych posuni�c wymicrzonych przeciw Rosji i zalccal 
rozwinü�cic stosunköw polsko-wloskich, eo ulatwHoby, jak s,1dzil, doj
scie do porozumienia z Niemcami n_ 

Prnpozycjc Stuclnickil'go nie wywolaly zadnego znaczc1ccgo odzewu 

ze s trony opinii pu blicznej, alc i rozw6j politycznych wydarzeri dia
metralnie röznil sie; od jego prognoz. Wszak w 1921 r. Polska podpi
sala pokuj z Rosj,i radzieck4, daleki od zrealizowania postulat6w tery
toria1nych przez nicgo wysuwanych, i zawarla sojusz wojskowy z Fran-

9 Tamze, s. 16-20. 
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cjq 10, zamiast wyemaJncypowac si� spod jcj wplyw6w. Studnicki znaj
dowal siG wiGc w politycznym odosobnieniu, choc w r. 1922 zyskal sta
lq trybun� dla wypowiadania swych pog1<\d6w, ktöl'q stalo sie; az po 
1939 r. wilenskie „Slowo" u_ 

Od r. 1922 Studnicki nosil sie; z zamiarcm napisania pracy, na klu
rej kal'tach za pomocq argumentow historycznych, ekonomicznych i de
mograficznych mial zamiar wystripic przcciwko panujc1cym w Polsee 
poglc1dom na to, j aki powinien byc ksztalt polskiej polityki zagranicz

nej. Zmicrzajqcq w tym kierunku akcjG pub1icystycznq, prowadzonq 
przczen gl6wnie na lamach „Slowa", zamkn<-1c mozna w d\voch chrono
logicznych etapach. Pierwsza faza poszukiwmi. najodpo,Yicdnicjszej clla 

Polski konstclacji politycznej w Europic i swiccie przypada na lata 
1922-1925. Studnicki sprecyzowal w6wczas: 1. jakic stanowisko po
winna zajmowac II Rzeczpospolita wobec rcpublik nadbaltyckich 12, oraz 
2. ide� bloku srodkov.roeuropejskicgo (polsko-w�gicrsko-wlosko-hulgarsko
-tmeckiego), do ktörego przylqczylyby sie, rt'mrnicz Niemcy 13

. Etap dru
gi, po okresic dominacj i w jego publicystyce problematyki zwiqzancj ze
sprnwami wcwnc;trznymi14 , to Jata 1930-1934. W okresie tym Stud
nicki dokonal oceny pozycji Zwi<\Zku Radzieckicgo zar6wno w Eurnpie,
jak i na Dalekim Wschodzie 1;'. W analizach swych wicle uwagi po
sv,riqcil roli, jakri ,v politycc swüüo\vej mogc1 odgrywac Japonia i Slany

10 Prnblemy te om6wili: .T. K u m a n i c c k i, Po traktcicie ruskim. Stos!l nki 
polsko-radzieckie w latach 1921-1923, Warsza\\'a 1971, i J. Ci a l o w i c z, Pol
sko-francuski sOJli:,;z u:oj-�kou.,y 1f!21-1D39, ,v,.u·sz"wa 1070. 

11 0 wspulpracy Studnickiego zc .. Slowem" pisal E. C z a pi c w, k i, Kon
cepcje polityki zagrnniczncj Polski no lamnr-h „Slo,w" ,c latach 1.022-192, (K,.,·ar

tulnik Historii Prasy Polskiej, t. XVII, nr 3) oraz ,,Slowo" wilc1iskie a Anschluss 
Austrii (StL,dia historyczne, Acla Univ. Wrat., nr 5-B, Historia XXXVI, Wroclaw

1981). Ostatnio r6wniez J. 0 s i ca, Polit_11q1 anachronizm1t. Konslcneatysci 1c1leii
skicj grnpy ,.Slo1ea" 1922-1928, War,zawn 1982. 

12 Problemowi tcmu Studnicki poswi�ci! trzy drukowanc pracc: Pwist tco l(o-
1cid1skie. Dzisicjszy stownek Litwin6w do Polak6w, Wilnu 1922; Wspulc=csne 
patisttco lite1cskie i jego stosunek clo Polakow, Wmszawa 1922; Zurys pn11s11,.· bo!
t1.1ckich. Finlnndia, Lotwa, Estonia, Warszawa (1924], oraz szercg artykul6w, za
mic�zczanych przecle \\·szystkim w \\·ile1'lskim ,.S!O\\·ic", poczynaj,ic od li�topada 
1923 r. (Zu:iq::ek lotewsko-r.:sto/u;ki, ,,Slowo", 20 XI Ul:1.:�J. 

is IdcG tG popul;iryzO\val Studnicki g!öwnie nn lamach „Slowa". vVaznil'jsz,.!

artykuly: Zu;11cif!stlrn Turcji (20 X 1922); W!ocl1y a Polska (1 XI 1922); Xasz 
stosunek c/o Rtonunii (19 VII 1923): W sprrnvie bczpicczenstu:a Polski (8 IV 1925);

Fnlsze konu.;encjo1wlne i pra,ccia o stosunkach po/s/-.:o-czeskich (,i V 1925). O ko

niecznosci wsp6lpracy. zwlaszcza gospodarczej, z Niemcami, Studnicki pisal w pra
cy Stosunki gospoclnrcze polsko-niemieckie 1rnliec zb/i:::ajqcego si� trnktatu, \Var

szawa [ 1925). 
l4 Studnicki zajmowal siP, ,vowczcis sprawami ustrojowymi. Zob. jego prac� 

Zagadnienia ustrojo·u.:e. Projekt Konstytucji decentralistycznej, \Varszawa 1929. 
15 Dwic jcgo podstav.rowe pracc to: Da/eki Wschod w politycc swiatotcej, 

Warszawa 1930, i Rosja Sowiecka w polityce s,ciatou:ej, Warszawa 1932.
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Zjednoczonc. Jcdnakze ,,·6wczas w ccntrum jego uwagi znajdowala 
sie; w d�dszym cü"\gu sprnwa powolania do zycia bloku srodkowoeuro
p-.'js!, icgo. 

Blok srudkv\\·ocurnpejski o celach zan"iwno politycznych, jak i gospo

d:lrc1.ych mialby, zdanicm Studnickiego, powstawac w nieco odmienny 
i;po�i'Jb od jcgo wczcsnicjszych planöw, formultrnranych jeszc-1.c w 1922 r. 

Obecnie podsta\\-� bloku bylyby Polska i Niemcy. W jego sklud weszly
by punadto: Austria, Wr;gry, Czcchoslowacja, Rumunia, Bulgaria, Ju

g. slcnvia, Grecja, Turcja oraz paristwa nadbaltyckie 10
. N"icmcy, eo praw

da, zaj�lyby w bloku tym micjscc pienvsze. Drugie, zdanicm Studnic
kicg(). pn'.ypaclloby jcdnak Polsee . 

. Autor projt,ktu wyobrazal sobie, ze rcalizacja jego idei zabezpieczy 
Pols'.:� - choc teza ta zabrzmiec moze paradoksalnie - r6v,miez przed 
jc'.i :,:achodnim s,1siadcm 17. Stuclnicki byl, jak sie;; zdaje, w pclni s,vb
dr,1:1 1·ealnc_j po,:ycji II Rzcczypospolitej na arcnie mie;dzynarodo\Ycj, su
gcHJ\\·al wi(_'c. iz ,,Polska dla m:yskania odpowieclniego stanowiska w srod
ko\'-:c·j Em(lpie musi szulrnc pcwnc>go porozumienia z \V �grami i Ru
mt.;11 i;1. Byloby wskazanc, gdyby tc frzy panstwa mogly stanqc jako 
stn,::a \\- umo\Yic z Rzcs:q :'.\Tiemicckc1 i Austrü{ is_ Polska, zdaniem 
Stuch ickicgo, nie powinna wyst�powac wobec Niemiec w roli pctenta. 
I\i-2 bylo jcj stac na odgrywanic rn1i mocarstwa, mogla natomiast, po
,kjmujqc si(; rcalizucji idci bloku, stac 5ic; dla Nierniec partnerem i Cl"-
111u:-::ym soj usznikiem. 

Powstanic b1oku, ktory dalby II Rzeczypospolitcj zabczpieczenie jej 
.. p,·zyszlosci i nicnaruszalnosci s\\"ego tcrytorium tak od wschodu, jak 
ocl zaehoclu·· 1 !1, bylo zatcm rnozliwc jcdynie pod wm·unkiem uprzcdnic
gn p,irnzumienia po1sko-11icmicckicgo. Od poczqtku 1at trzydzicstych 
Studnicki coraz dobitniej eksponowal SWq tcz� sformulowanq jcszcze 
,\- 19:20 r. � Polska i Nicmcy, ze wzgl�du na swe polozenie gcopoli
tycznc �n, muszc1 by� albo w przymicrzu, albo w antagonizmie. Autor 
po\\·yi.szej upinii zdawal sobie przy tym sprawt; z istnienia ,Y spoleczen-

'6 Lista p:üstw 11:c1j,1cych wcj;(: w sklad bloku wcdlug finalnej propozycji 
!-'L:d:1;,·kicgcJ z l�:l."i r., St u d •: i c k i. S!!,,tcm J!Dlitycznil Europy a l'olskri, War
r:z,1·,ya l!l3:3. �- 232. 

" Jcszcze \\· 19:ll r. Studnicki podkreslaL .,zreszh1 nigdy nie chcialem tete
a-tete z Rzesz.:1 niemieck.:1". W oclpowiedzi na koncepcje slowiafrskie p. Stanislawa

C:L".l"i:1skiego (S!o,vo, 11 IV 1931). 
'3 St u d nick i, f'rri ncja, 11 nglw i l'olska a·obec blokn srorlkotrn-eilropejskie

r,o fS!owo, 30 IV 1931). 

:� St u d n: c k i, W odpo1rn:d2i ... 
20 Wcd!ug Stud11ickil'.go „mi�dzy11arodowe stanowisko paüstwa zalezy od jegi) 

ciJszaru go,podarczego. bngactw n.1tur;i_Jnych, mozliwosci i sil gospodarczych oraz 
aktywnosci polityczncj, d:12.nosci do nowych zdobyczy". Wyklncl W!adyslawa Stucl

r:ickiego w Instvtucie l3aclai'i Naukoicych E1lropy Wschoclniej (Slowo, 16 I 1931). 
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stwie polskim nastrojow an tyniemieckich, choc, j ak sie; zdajc, nie do
cenial ich sily. Nastroje tc Studnicki usilowal neutralizowac, szermu
j<!C argumcntcm o korzysciac:h gospodarczych, mogqcych plynnc dla 
Polski zc wsp6lpracy z Niemcami. Pröbowal tez rozwiewac obawy, zc

koopcracja gospodarc:za polsko-niemiccka _ mozc prowadzic do politycz
ncgo uzaleznicnia II Rzeczypospolitej �1.

Studnicki uwazal, ze nie ist?1iejc1 nni obiektywne podstawy, a:ni obiek
ty sporu polsko-niemicckiego. Polska - dowodzil - nie aspiruje do 
zaclncj niemieckicj prowincji, nie dqzy do zmiany granic polsko-nic
micckich. Koncepcjc oderwania od Niemiec: Prus \,\Tschodnich, gloszone 
w tym czasic m. in. przcz S. Kozickicgo i J. Bobrzy11skiego 22, byly dla 
nicgo „programem wprost prowokacyjnym" �:i, pozbawionym wszelkich 
re,dnych podsta,v. Sqdzi! tez, iz opinia niemiccka pogodzila sie;, z utra
tq Pozna1iskicgo. Ponadto -- zapewnial - nie prowadzi sit: ,\- Nicm
czcch agitacji za odzyskaniem polskicj cz��ci Görnego Slqska, sam zas 
S!iisk ,,winien stn� siG ogniwcm wsp6lpracy gospodarczej polsko-nic
micckiej, czy:mikicm nie anto.gonizmu, lecz 7.blizenia" �1 .

.J cdynym obiektem rewizjonistycznej propagandy bylo, wedlug Stud
nickiego, Pomorze. l\.gitacj� za rewizjq granic prowadzono w republicc 
,•.-0imarskicj pod haslem likwidac_ii ,,lrnrytarzn". Studnicki byl swiadom, 
zc utrata przcz Polsk� Pomorza bez wojny jcst niezwykle malo praw
dopodobna, c:hoc nie wqtpil, iz c-,,ventualny konflikt zbrojny zakonczyl
by siq dla II Rzcczypospolitej katastrof.:i 2:,. Wierzyl jednak, ze nwo
,,moniactwo korytarzowe'' �G nie stanie na pn�eszkodzie realizacji wicl
kic:j idei, id<-'i bloktt srndkowot!Uropejskiego. 

Ogniwami posrcdnimi, niezb�dnymi do powolania bloku do zycia, by
lyby: poparcic Polski dla idci Anschlussu i uzyskanic wsp6lnej granicy 

�, Problem lcn \\' latach 19Jl i 1932 podnosil Sludnicki nicjednokrolnic, 7.llb. 
,,Sl(rn·o·•, nn· z r. 1931: nr 60, 14 III; 65, 20 III; 97, 29 IV; 118, 2-! V; nr,\· z r. 1932: 
102, 5 V; 122, :31 V; 229, 16 IX. 

22 S. Kozicki w pazdzierniku Hl30 r. pisal, iz. odcbranie Niemcom CZE:ki Gor-
1,cgo Slqska i Prus Wschodnich „nie z\\'i<;kszyloby uczucia krzywdy i pragnicni:1
oclwetu ... byloby natorniast mocnq i pew11,1 gwarnncjc1, i.c obalenic pnicz Nicmcy
traktat6w byloby o wide trudnicjsze". S. K o z i c k i, Traktat Wersalski (Myfl
1\"a,·ndowa, 26 X 1930). Podobny projekt w artykule Klin klinem zglosil w po
c:;::itkach 1931 r. na lamach „Na,,.cj Przysz!osci" Jan B0brzy11ski. 

23 W sprnwie ancksji Prus Wschodnich Studnicki polemizowal z Kozickim pn
ukazaniu si� w „Mysli Narodowcj" jcgo artykulu l'rzytqczenie czy podziat Austrii

(::-.Iy�l Narodowa, 19 I 1930). .Studnicki oclpowicclzi.il nat't artykulem P. Kozicki 
ciomogci sii: retl'izji grcrnic polsko-niemieckich (Slowo, 4 II 1930}. z Bobrzyfr;kim
pokrnizo\val w artykulc Przeciw bli:dnum wskazaniom (Slowo, 6 II 1931)_

2� St u d n i c k i, Na marginesie ratufikacji traktcitu.. z Niemcami (Slowo, H 
III 1931}.

25 Zob. chociazby artykuly 11· ,,Slo\\'ic", nr 162, 18 VII 1930; nr 18, 23 I 1931. 
2e St u d n i c k i, !'rasa polska icobec AnschltLSSIL (Slowo, 29 III 1931).
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z W�grami 27
, przy czym fakt ten poprzedzilby cz<;sciowy rozbi6r Cze

choslowacji (do Niemiec zostalyby przylqczone Sudety, Polska odzyski
walaby Sl,isk Cieszynski, Wr:;gry zas Rus Podkarpackq i byc moze Slo
waczyznG), Plany te, formulowane w latach 1930 i 1931, zakladaly, ze 
w Niemczech pojawi sie; sila, ktora wobec perspektywy realizacji idei 
„wielkiej" odstcipi od planow „malych", korytarzowych. Za silE; tak:1 
Studnicki uznal ruch hitlcrowski. 

Studnickiego, wbrew pozorom, nie fascynowaly ani icz ekscytowaly 
polityczne sukcesy, odnoszone od jesieni 1930 r. przez Hitlera i jeg,i 
pal'tie;. W czasie, gdy nicmal cala prasa polska tr2.ktowala nazist6w jn
ko swoistq ciekawostke; polityczn2, - r6wniez i organ, kt6ry udziebl 
Studnickiemu systematycznej gosciny na swych lamach 2� - on sam 
nie zabieral glosu. U czynil to, jak siQ wydaj e, dopiero \\"OWczas, gdy 
uznal ruch hitlerowski za trwaly element politycznego pejzazu republi
ki wcimarskiej, a przy tym za element dynamiczny, pe\Vnie sic;gajc1cv 
po sukces. Z autopsji nowego ruchu nie znal, natomiast nalezal do uwaz
.nych - eo dla publicyst6w polskich nie bylo raczej typowe - obser
wator6w poczynan Hitlcra. Z uwag4 i duz4 dozq przenikliwosci przc
studiowal röwniez „biblic:;'' nazizmu, Mein Kampf. 

Publicystycznc efekty owych obserwacji i lektury m,·idocznily sit;: 
w poczqtku 1932 r., kicdy to „Slowo'' opublikowalo tr'l.y obszerne ar
tykuly Sludnickiego 2u

, poswit;cone gcnezie politycznych poglc1döw Hit
lera i przewidyv,rnnym posunü:ciom Niemiec na arenie mit;dzynaroclo
wej w wypadku dojscia nazistöw do wladzy. Konieczna bt;dzie zatem 
szczeg6lowa analiza tych \vypowiedzi, na tej bowiem podstawie b�dzic 
mozliwa odpowiedz na postawione we wstc;pie pytania badawczc. 

Charaktcrystyczne, zc w swej publicys1.yce Studnicki z reguly uni
kal ,vszelkich ozdobnikö,v, nie formulowal retorycznych pytari.. J ednak
ze w artykule o „najwp!ywowszym polityku dzisiejszych Niemiec" i on 
zaniechal pov,•scüigliwego sposobu wypowiadania sie:. Hitler, kt61·y -
jak podkrcslal - ,,nie jest jeszcze dyktatorem w Niemczech", ba, ni·� 
piastuje zadnego oficjalnego stanowiska, jawil mu siQ jako czlowiek po
siadajqcy wplyv,·y „we wszystkich wazniejszych sprawach Niemiec nie
mal decydujqce". ,,Szkaluje go", zwracal uwagQ, prasa zydowska calc
go swiata 30, prasa zas polska, dodawal uszczypliwie, ,,przejmvia na.i-

27 Zob. artykuly w „Slowie", nr 28. -l II 1930, i nry z r. 1931: nr 29, 6 11; 

nr 73, 29 III; nr 75, 1 IV; nr 80, 9 IV. l'or. tez C z a pi e w s k i, ,,Slowo" tl'ilei1-

skie a Anschluss ... 
28 Uwidacznia si� to np. w dwu artykulach z 1931 r. Hitler i Stemies oraz 

Wsrocl brunatnych koszul (Slowo, 9 IV i 27 VIII 1931). 
29 Byly to: Aclolf Hitler najwplyicoics.::y polityk clzisiejszych Niemiec H' s,i:ic

tle swcgo dzicla „Mr:in Kampf" (Slowo, 2.t I 1933); Konrepcje polityki zc,rn(?tr::
nej Iliilera (S!owo, 30 I 1933); Najcharakterystyczniejszc postulaty w polityce 

zewnr;trznej Ilitlera (Slowo, 10 II 1933). 
30 St u d nick i, ,ldo!f Hitler ...
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zupelniejsz,! dezorientacj�"- Dla Studnickiego nie ulegalo zatem „wc1t
pliwosci, ze czlowiek posiadajqcy taki olbrzymi wplyw ... jest czym� 
wyjqtkowym, przecic;tnc1 norm� ludzk,1 znacznic przerastajqcym''. Nie 
wydaje siG prawdopodobne, by publicysta „Siowa'" traktowal Hitlera 
·w kategoriach „nadczlowieka'', niemniej i on siaral siG odpowiedziec
na pytania: ,,ktoz jest ten pot�zny czlowiek, sk.1d pr7.yszedl do tych
,vplywöw, do tcj \Vladzy?" 31 Wywöd Studnickicgo, opierajqcy sü; zresz
tq na tym, eo pisal o sobie sam Hitler, trzymal si� jcdnak rcalncgo,
konkretnego gruntu.

Studnicki bardzo silnie eksponowal fakt, iz Hitler do wplywöw nie 
doszedl ani przez koneksje rodzinne czy majqtkowc, ani dzi�ki zdoby
ciu odpo,,·iedniego wyksztakenia. Pisze jasno, ocenial. ale - doda
wal - ,,nie ma liternckiego talcntu MussoHniego''. Studnicki podhe
slal za to, ze Hitler doskonale potrnfil spozytkowac swc doswiadczcnia 
zyciowe, wynicsionc z,vlaszcza z czas6w wiedcnskich (znajomosc zycia 
ludnosci robotniczej). Nieco inaczej ocenial Studnicki pienvszc nauki 
polityczne, pobieranc röwniez w stolicy monarchii ha bsburskiej. Fascy
nacjom politycznym - stwierdzal - to,Yarzyszyla krytyczna refleksja 
czy to w odnicsicni u do socj aldemokratow, czy w pozniejszym okn:sü� 
rnchu wszcchniemicckiego. Najistotnicjszc zas, zdanicm Studnickicgo, 
wnioski ,,·ycüignü:tc p1-zez Hi tlcra to przeswiadczcnie, iz ruch politycz
ny, by zwycii:;-zyc, musi stapiac w sobie obok hascl czysto politycznych 
kwestie spolec.7,ne oraz ze chory parlamentaryzm i Zydzi to dwa „picr
wiastki rozkladowc·· tkwü,1ce ,v m·ganizmie panstwowym :12. Studnicki 
nie p1·ob(l\Va!, 1·zec,- jasna, przedstaw iac, na czyrn. zusn.dzal si� . ,Hitlera 
pogtid na swiat" 3:i; usi1owal raczcj wydobyc tc elcmenty biografii przy
szlego wodza III Rzeszy, kt6re moglyby sluzyc tlumaczeniu jego przy
puszczalnych posuni�c na arcnic mic;dzynarodowej. Nie rozumial tez, 
pomimo specy ficzncgo slownictwa stosow,mcgo p1·zez Hit.lera :l-1, krzy
czc1,cego wprost z kart Mein Kampf zoologicznego antysemityzmu z jcgo 
konsc,kwcncjq, ktöre zamykalo siG w formule - ,,Ausrnttung". Nie ozna
cza to, dodajmy, iz tych elementow hitlero\\"skicj doktryny Studnicki 
nie chcial zobaczyc. Oznacza to jedynie, ze dostl'zcc ich, podobnie jak 
wielu mu wspolczesnycb, po prostu nie potrafiL Hitlcra i jego ruch 
odbicral w kategoi'iach typowego dla epoki, z ktörej czerpal s,vc wlasne 
doswiadczenia zyciowc, zjawiska polityczncgo, sil� zas przywödcy 
NSDAP upatrywal w tym, :i.8 „poglqdami swymi wyraza uczucia i na

strojc ogromncj wic:kszosci powojennych Niemiec" :10• 

31 Tamzc. 
32 Tamze. 
33 0 klopotach wsp6lczesnej nam historiografii „ tym prohlemcrn zoh. E. J ä c

k c I, Ilitlera poglqcl na fo.:iat, Warszawa 1973. 
s.i Tamzc. s. 73-7'1. 
ss St u d n i c k i, Adolf Hitler ...
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Bez Wqtpicnia o wielc pewniej czul' siG Studnicki w mome,ncie, gdy 
zasiadal do spisywania roz\vazan pos\ViE;>conych konecpcjom polityki ze
\Vn(;'trzne,i Hitlera .. ,Zblizajqce si� rnrycic;,stwo Hitlera - konstatowal -
,vy\,·oluje pe,vne zaniepokoj enie w Polsee, a na,vct w Europic". Oba
wy, podnoszonc w Polsee, wiqzaly sie; z losami korytarza, podnosily 
si� bowiem glosy, zc ,.jak tylko hitlerowcy przyjd,1 do wladzy, zaraz 
nast.ipi napad na tzw. korytarz pomorski'". Studnicki nie ncgowal, iz 
nazi�ci Sc! najbardziej agrcsywnie nasta,vinnc1 parti<1 dzialaji'\c,1 w Nic'rn

czech. Staral siQ jednak d,iwiesc. ze „kierunek Hitlera jest dla nas mnicj 
nielwzpieczny niz polityka Stresemanna" 3". 

Rcwizj onistyczna ei--.crgia republiki ,vcimarskiej kiernwala si� eaL1 
sw,1 silci wyl;_1cznie w strnn<; polskicgo Pomorza. Dla Hitkra, slwie1·dzal 
Studnicki. istotniejsz,i Sp!'<LWq jcst osici�ni(;cic pc1ncj 1·cstytueji stanu 
posbdania Nicmiec. dlatcgo nie rezygr,ujc on przyklaclowo z Alzacji 
i Lnt,iryngii. J cdnakzc dwa podstmniwe problcmy, ktörc musi on roz
wiqzac \V pienvszej kolejnnsci, to lnvcstia odszkodowan i rnzbrnjenü 

Studnieki przypornnial, iz prawn:1 poclstaw:1 clomagania siG od Nic
mice wojcnnych rcparnej i sbnowilo obci,üenic Rzcszy odpowiedzial
nosciq za wybuch wojny. Publicysta „Slowa", w zgoclzie z odpowiednim 
wywoclcm zamieszczonym w Mein Kamp}', odrzucal zasadnosc tcj argu
mcn�_acjL dodajqc zc swej strony, iz Niemcy przystcipily do ,vojny w ob
J·onic swcgo mi<;dzy nat·odowego stanowiska. Ci(;zar odszkodowan � do
wod,jl Studnicki � dusi niemicclq gospodark�, stc1d prngram w tej 
sprawie, gloszony prZ(!Z Hitlera, j est dla spoleczcüstwa nicmieckicgo zrn
zumü11y, a przez to popularny. 

vV podobny spos6b trnkto,val Studnicki kwesti(; powojcnnej demili
taryzacji Nicmicc. Przypomniat iz wedle postanowicn trnktatu wersal
skiego rozbrnjenie Nicmiec mialo byc pierwszym krokiem na drodze do 
rozbrojenia powszechnego. To, zc Hitler byl „namiE:tnym propagatorcm 
zbro_jenia Niemiec", bylo dlan czym.s zupdnie naturalnym, wychoclzil 
bowicm z z,üozcnia, iz istniejqcy „zakaz zbrojenia sie; dotyczc1cy parist w 
zwyeic,,zonyeh, to pozb�nvicnie ich niepodlcglosei, wlasci,vic - popra
wil si(; - ograniczanie tej niepodleglosci" :i,_ 

Nictrudno dostrzcc, ze w argumentacji powyzszcj pobrzmic\Vajci -
niekoniecznie zreszü1 zaczcrpnic;te z wywodc'>w Hitlcrn - demagogicznc 
nuty. J est to zrnzumiale, dla Studnickiego bowiem przyszly sojusznik 
Polski, paiistwo maj,1ee stanowic podstawowe ogniwo bloku srodkowo

curopejskiego, nie moglo byc pozbawione potencjalu militarnego i osla
biane gospuda1·czo. Stcid zrozurnienie dla argumentacji ,vodza nazistow
skiej partii, zrozumienie wynikaj,1ce ponadto ze stycznosci systemu po
litycznego z ukladem stosunkow mi�dzynarodowych - wszak, co Stud-

2° St u d nick i, Koncepcje ... 

87 Tamzc. 
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nicki podkreslil szczeg6lnie dobitnie, ,,Hitler jest nami�tnym \vrogiem 
Francji i Rosj i bolszewickiej ". 

Antagonizm wobec obu tych panstw powodov,:al koniecznosc dobo-
ru odpowiednich sojusznikow. Dla posluguj,1cego siG geopolityczrn� mia
ni Studnickiego ich wyb6r byl czyms oczywistym � rol� takc\ mogly 
spelniac przede wszystkim Wlochy i Wielka Brytania. Publicysta „Slo
·wa '' nie dziwil siq \Vi<:;c, zc „dla przymierza z Wlochami Hitler got6w
jest poswi�cic spraw� Tyrolu" 1\ przy czym niezwykle trafnie wska
zy\Yal, iz ,v tym wypadku sympatie dla wlnskicgo faszyzmu sq sprawq
,vtörna, wobcc kwcstii podsiawowej - francusko-nicmicckiego antago
nizmu '1 !!.

Na postaw� Studnickiego decydujqcy wplyw \vy,vieralo jednak sta
no,Yisko Hitlern i jego rucbu wobec radzieckiej Rosji. Dla publicysty
,.Slowa'', podobnie jak dla wszystkich nicmal obserwator6w politycz
nej sceny, Nicmcy pod rzqdami Hitlera nie mogly wejsc w jakikolwiek
sojusz z ZSRR. Charakterystyczne jest jeclnak, ze z punktu widzcnia
Stuclnickiego decyduj,\C<l przeszkodq, przynajmniej ze sirony Nicmiec,
nie byly wzglc:dy natury ideologicznc.i. Przymicrze niemiecko-rosyjskic
nie bylo dla niego mozliwe gl6wnie z pü\vodu ewentualnej kontrreakcji
francusko-angielskiej. Studnicki dowodzil, ze clla Hitlera j est spraWcl
oczy\\·isL.-i, iz „w samej zasadzic przymierza z Rosjq lezy wska?.anie
najblizszej wojny, ktörej wynik bylby koncem Niemiec". Nie oznacza
to jcdnak, iz \V tym wypadku Studnicki lekcewazyl bqdz nie dostrzegal
czy nnik6w spoza sfcry geopolitycznej. Byl on przeswiadczony, ze „obec
ni wladcy Rosji nie sq zdolni w uczciwy spos<'>b sprzymicrzyc si�, albo
dotrzymac przymierza", chociazby dlatego, iz uwazajq siG oni za po
wolanych „swoj krwawy ucisk upowszechnic na swiat caly" 40

• Niem
cy pod przyszh� wladzq Hitlera bylyby wi�c, w przekonaniu Studnic
kicgo, idealnym sprzymierzcnccm Polski we ,vspölnym antyrosyjskim
froncie.

Powyzsza mozliwosc, dostrzegana i propagowana przez Studnickiego,
nie przeslaniala mu j ednak realnie istnicj qcej polilycznej rzeczywisto
sci. Zdawal on sobie bez w,1tpicnia spraw�, zc „Hitler bezwarunkowo
nalczy do wrogow Polski: posiacla zamiary ancksyjne wzgl�dem Pomo
rza i Slqska, pragn4lby zdobyczy tcren6w koJonizacyjnych w krajach
nadbaltyckich" 41• Szanse na przyszlc porozumienic upatrywal przede

i, St u d nick i, .\'cijcharakteryst!JCZ1li('jsze postc!lclt !1--

39 Por. J ä c k e 1, op. cit., s. 37-:rn. 
10 St u d n i c: k i, J1lajcharakterystyczniejsze postulaty ... 
H Tamzc. Zc stosunku Hitkra do Polski, wyrazonl!go nc1 karlach Mein Kampf,

Stuclnicki ,vyciqgal wi�c zupelnie odmiennc ,vnioski, anizcli jego 6wczesny pole
mista z obozu narodowego, Kozicki, zob. K o z i c k i, Adolf Hitler (rviysl Narodo
wa, 29 VII 1931). Por. R. W a pi 11 s k i, Mysl polityczna Narodowej Demokracji 
1.c.:obcc problemow bez1Jieczenst1ca II Rzeczypospolitej (Polska mys! polityczna XIX 
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wszystkim w tym, ze ,v przeciwienstwie do politykow sterujqcych na
w4 republiki weimarskicj Hitler sk1onny jest, w interesie Nicmiec, do 
realizacji idci „wielkich", takich jak Anschluss, ktore nie pozwolc! mu 
na mai·nmvanie energii w sprawach drugon:e,dnych, a takimi byly prze
ciez tcrytorialne kontrowersje niemiecko-polskie. Studnicki nie mial zlu
dzen, ze prowadzona przez Polsk� polityka ro,vnowagi stanowi \,·ystar
czajqce zabezpieczenie przed obydwoma silniejszymi S,Isiadami. Ludzil 
si(;, gdy przypuszczal, ze Nicmcy zadowolq si� przyv.:6dczc1, rol?; 
w przyszlym bloku srodkowoeuropejskim, ze Polska nie przeksztaki siE; 

w ich satelitc;. 
Poparcie w pl'zyszlosci pr;,:ez Polsk� pierwszej wiclkiej ideL kturc1 

moglyby zrealizowac: kierowane przez Hitlern Niemcy, byloby tylko od
ciqzeniem sprawy korytarza, skiero,vaniem ekspansji Niemiec na lini� 
„nie naruszajqcq w niczym naszych interes6w" 12

. Studnicki pragm\1 
jednak na trwale zabezpieczyc Polsk(' przcd ewentualnoscüi konfliktu 
polsko-niemieckiego. 0 tym, .zc sta1·cie takie zakmi.czyloby si� dla Pol
ski katastrofci, pisal niejednokrotnie. Spodziewal siE; przy tym .. na
padu ze strony Rosji ,v razie zaangazowania naszych sil na froncie za
chodnim", podobnie jak byl przekmwny, iz nie otrzymalibysmy pomocy 
militarnej ze strony Francji 43

. W efekcie, dowodzil, ,,nie mocarst,\·owa 
Polska v,ryszlaby z tego, lecz pozbawiona Pomorza i $l4ska z j cdnej 
strony, wszystkich ziem za Sanem i Bugiem - z drugiej" ·l\ De facto 
r6wnaloby sit; to utracie niepodlcglosci. 

I w wypadku agresji ze wschodu Polskc;, zdaniem Sludnickiego, stac 
byloby jedynie na prowadzenie dzialari. obronnych w oparciu o lini:; 
Niemna lub Bugu. Sojusz z Niemcami, wymierzony przeciwko Zwiiz
kowi Radzieckiemu, pelnilby \V tym wypadku nie tylko defensywnq, 
zabezpicczajqc,1 rol�. Sojusz ten, cem2ntowany dodatkowo antyradzicc
kt1 i antykomunistycznq postawc\ Hitlcra, möglby stanowic: podstawc� dla 
1·ealizacji drugiej ,,'Nielkiej" idei � programu rozbicia Zwicizku Ra
dzieckiego. 

0 ilc konflikt z Niemcami, zwlaszcza po dojsciu Hitlera do wladzy, 
m6gl zostac odsunic;ty i w dalszej perspektywie zastqpiony polityczn\
kooperacjq, o tyle w wypadku Rosji nie bylo to, zdaniem Studnickiego, 
mozliwe. ,,Rosja sowiecka - dowodzil on - ze wszystkich pai'ishv 
.swiata jest pari.st,vem najbardziej d,1zc\cym do wojen'· ·Li, rzccz jasna 
w interesie swiatowej rewolucji. Autor Systemu politycznego Europy 

nie wierzyl w pokojowe d;:izenia Zwic1zku Radzieckiego. I choc „na 

i XX wieku, t. IV: Na warsztatach histor;s·k6w polskicj mysli politycznej, \Yro

claw 1980, s. 207). 

42 St u d nick i, Po stlum-ionej reu;o1cie 10 Austrii (Slowo, 4 III 1934).
43 Zob. artykuly ze „Slow.1" z r. 1931: nr 18, 23 1; nr 29, 6 II.

44 St u d n i c k i, Przeciw b!�dnym .. . 
45 St u d nick i, System polityczny ... , s. 178.
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konferencji pokojowej Litwinow wyglaszal najbardziej pokojowe mo
,vy, prnponowal sankcje mi�dzynarodowe przcciwko napastnikowi, do
rnagal si(; zni\veczenia broni, zniesienia sztabcSw wojcnnych, armii", dla 

Studnickiego byla to jedynie czysto agitacyjna pr6ba „wykazywania, 
jak pokojowe, jak zbawcze tendencje posiada rzc1d proletariacki" 46

. Stud
nicki nie rozr6znial Rosji przedrewolucyjnej od Zwic1zku Radzieckiego. 
Wskazywal na cüiglosc ich polityki, i to nie tylko zagranicznej, ale 

i ,vewnE;trznej. Eksponowanie tezy o „imporcie rewolucji'' umozliwialo 
mu natomiast gloszenie poglc1du 1 iz Zwiqzek Radziecki zagraza wszyst

kirn kapitalistycznym panstwom Europy. Stcl.d koniecznosc, w razie np. 
konfliktu radziecko-japonskiego, uderzenia na ZSRR, eo moglaby uczy
mc Polska v.rspierana przez niemieckic lotnictwo oraz „oddzialy uzbro

Jonc w czolgi i bro11 zmechanizowarn( 17
• Udzial Niemiec w bloku 

srodkowoeuropejskim nie tylko zabezpieczalby wi�c Polskt:, ale i umo
zliwial j ej dzialania agresywne, choc, wedlug Studnickiego, o wybitnie 
prewcncyjnym charakterzc. 

Stopniowe zacicsnianie stosunk6\v polsko-nicmieckich, nastQpnic zas 
Anschluss i zqdania Niemiec wysuniGte pod adresem Czechoslowacj i 
zclawaly si� potwierdzac jego przewidywania. J ednakmvoz po \vkrocze
niu wo,isk nicmieckich do Pragi musial przyznac, ze krok ten podwazyl 
,icgo clotychczasowc1 lini� politycznq. Niemcy, wbrew tezom, ktore glo
sil, rozpoczGly proccs nie konsolidacji, lccz balkanizacj i Europy srod
kowe.i, zaczGlY tworzyc nowy uklad polityczny za pomoq ancksji, a nie 
na zasadzic dobrowolnego zwiqzku gospodarczcgo i militarnego 18• Wy
buch ,\·ojny polsko-niPlTii{'ckicj stal sie totaln,1 klQsk,1 jego politycz
nych konccpcji, kt61·c choc znalazly sobie na gruncie polskim grnno 
zwolcnnik<'Jw, a nawct v:yznawcCJ\V 1'\ nigdy nie zyskaly znamion po·
wszechnosci. 

G1..i-man0Jil Studnicki nie byl jednak, wbrew przemawiajqcym prze
ciwko niemu pozorom, wyznawc<1 idci gloszonych przez Adolfa Hitlcra. 
Ruch hitlerowski nie byl dla niego niczym innym, anizeli typo\vym ru
chcm politycznym. Co wiqcej, wydaje si� prawdopodobne, iz Studnicki 
ni,' w pelni rozumial, na czym polcgal jcgo totalitarny charakter, wy
wrncaj,1cy, .i ak chociazby 23 VIII 1939 r., j ego gc::-opolityczne analizy. 
Ruch ten po zdobyciu ,vladzy w Niemczech stwarzal, w jego przeko
naniu, szansG na popraw(;! wzajemnych polsko-niemieckich stosunkow. 
Shrnrzal mozlhvosc 7.abezpieczcnia integralnosci terytorialnej i ustrojo
wcj II Rzeczypospolitej, zagrozonej, jak s<1dzil Studnicki, ze wschodu. 

�6 Tamie, s. 195. 
47 Tamze, s. 200, 203. 
4s St u d nick i, Wobec nowej syiuacji (SIO\vo, 18 III 1939). 
rn \Vystarczy wymienic tu dv.loch najwybitniejszych: Stanishnva Cata-i\fackie

wicza i Adolfa Boche11skiego. 



3:.W Wlodzimierz Su1eja 

W systemie politycznym, wypracowanym i modyfikowanym przezen 
w latach dwudziestych i trzydziestych, Niemcy hitlerowskie uz:1mval za 
,viarygodniejszego partnera, anizeli republika weimarska. I w sumic
mala to pociecha, ze w occnie istoty poliiyki prnwadzonej przez Hitlcrr.1. 
mylil sie; nie on jeden. 

DIE FALSCHE PROGNOSE EIXES POL:XISCHE:\" GER:\IANOPHILEN 

(WLADYSLA W STUDNICKI ÜBER DIE PERSPEKTIVE 

DER DEUTSCH-POLNJSCHEN BEZIEIIU:-.GEN 11\1 FALLE 

DER l\IACHTÜBERNAIIl\IE DURCH HITLER) 

Wladys!av; Gizbert-Studnicki i,t einer der bcdeutend,tcn Schöpfer der pol

nischen Politwissenschaft. Allgemein behandelt man ihn jedoch als führenden 
Vertrete1· der germanophilen Strömung in Zwi.,chenkrieg"polcn. Im vorliegc:1de:1 

Artikel unternahm der Autor deshalb den Versuch, auf die Frage zu antworten, 
oli bei Studnicki eine Fas7.inierung durch die Hitlerbewegung und ihren Führer 
bc�tand und Wl'nn ja, \\·orin �ic 1hre Quelle hatte, so'.\-ü.:, ob das Aufkomm1en 
der Hitlcrbcwcgung in der weiteren politischen Arena �eine Einschätzung der 

Entwicklungsperspektiven der deubcll-polnisc�1en Beziehungen änderte. 
In den Jahren 1922-192� trat Stüci:iicki mit der Idee der Schaffung eine, 

mitteleurnpfü,chen Blocks auf, der Polen „sowohl vom Osh:n, als at.1ch vom \Ve
sten her" schützen sollte. Zu dieser Ickl! kehrte er zu Beginn der dn,isoig,::· 
Jahre zurück, als 5ich seiner Meinung nach in Dcut�chland eint! Kraft zeigt,•, 
di,, ,ingesicht� der R(;alish:n1Hg L'.i11er .,grossen" lliee üihig sei, auf „kleine" PJ;i .. 
ne, in diesem F,111 auf dil' Revisir>n,forcil'nmgcn ,::1. das polnische Pom:nerr� ;:;, 
verzichten. Als diese Krc1ft sah Studnicki 1932 clie Hitlerbcwegung an. 

Der polnische Publizist fa�ste Hitler und seine Bewegung in den K,itcgo!·ien 
eine1· für diese Epoche typischc·n politischt:n Er.,ciicinung a,_ir. In aussenpolitischc1 
Fragen -.var Studnicki der Meinung, dass dil' Re:ilisierung der Anschlussidee durch 
Hitler mit Unterstützung Polens be\virkt, dc1s,; die d t:utsche Expansion i:1 ei:1e 
Richhmg geleitet wird „die in nichts u1,,crc I:-:tercssen stört". Weiterhin solit c: 
da.s Bündnis mit Deutschland vor der UdSSSR schützen, denn er glaubte, dass 
das Reich unter Hitkr keinerlei Bündnis,c mit der Snwjetunion ci:igcht. 

Bis nach l\Jünchen schienen sich die Prognosen Studnickis zu bestätigen. Der 
Ausbruch des deutsch- polnischen Kriegs wurde zur totalen Niec!l'rlage seiner 
p,;]itische11 Konzeption. In dic,ern Fall irrte sich· nicht nur cr. 




