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GRAZYNA ZIPOLD-J'vTATEHKO\VA 

HITLER I FASZYZM NA LAMACH „WIADOMOSCI LITERACKICH" 

Znany wiersz Slonimskiego Niemcorn o smierci Archimedesa, ,vicrsz
-przeczucie, grozqcy, ze pod mieczem barbarzyncy „i duch ginie", uka
zal si<� w „Wiadomosciach Literackich" w kwietniu 1933 r. 1 Moze slu
zyc jako charakterystyczne motto do wszelkich rozwazan o hitleryzmie 
na lamach czasopisma. Zawarta w nim wstrzqsajqca wizja zaglady cy
wilizacji powstala - zwrocmy uwag� - w momencie, kiedy trudno 
jeszcze bylo p1·zewidziec ostateczne skutki dzialalnosci Hitlera. Jak to 
si(;' slalo, ze dojrzala ona w poecie juz w dwa miesic1cc po przewrncie 
hitlerowskim? 

Poezja wyrazajc1ca w najbardziej wysublimowanej formie opinic; pu
blicznq powstala w srodowisku sejsmograficznie notujqcym ,vszelkie za
grozenia polityczne i spoleczne. 

Spr6bUJmy spojnec na to zagudnienic przcz pryzmnt „Wiadomnsci 
Literackich", ktorych Slonimski byl wspöltw6t·eq i wsp6lautorem. 

Juz w 1924 r. pojawila si� anonimowa korespondencja wlasna z Nie
miec o znamiennyrn tytule Wsr6d szo1i:inist6w i mistyk6w. Autor Z\\Ta
cal w niej po raz pierwszy uwagq na prawie wcale nie znanego Pola
kom Adolfa Hitlera: ,,Kto to jest Hitler? Przed paroma laty nikt nie 
o nim nie wiedzial . . . Patern nagle zostal prctcndentcm na „mocnq
osobistosc«, za ktön! tc;skniq szczepy nicmieckie. Haslo „zydzi wszyst
kiemu winni« od razu zyskalo mu popularnosc" 2

• U\vaga ta jcst umiesz
czona w kontekscie zagadnienia antysemityzmu, autor zas nie zajql si�
szerzej postaciq przyszlcgo wodza, kwitujqc jq wyzej cytowanyrn iro
nicznym stwierdzeniem, ktore bylo wyrazem stosunku do calego pro�
blemu antysemityzmu.

Hitler nie wydawal si� nikomu w „Wiadomosciach Literackich" ani 
niebezpieczny, ani ciekawy, bo od tamtego momentu przez dlugi czas 
nie poswi�cano mu uwagi. Posv .. ,j�cano jednak wiele uwagi problemowi 
faszyzmu, ktorego groznc oblicze raz po raz wyc:hylalo si� ze szpalt ty-

1 A. SI o n im s k i, Wiadomo�ci Litcrackic'' (dalcj WL), 1933 nr 16. 
2 Wsrocl szowinistow i mistykow (WL, 1924, nr 1). 
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godnika. Stalym przedmiotem obscrwacji redakcji byl na razie faszyzm 
wloski i cfcktowna, aczkolwiek prymitywna, postac: Mussoliniego, piew
cy zas Wloch tego czasu, Marinctti i D'Anuzzio, goscili cz�sto na la
mach pisma. Obraz Nicmiec poj,nvial si<: raczej w kronice zagranicznej 
i ograniczal si� przc,vaznie do przedstawiania zycia kulturalnego, sztuki 
i tcatru. Czy ,vynikalo to z zalozenia pocz;:i tkowego o apoli tycznosci pis
ma. czy tcz ,,·e,\·nt;trznc spra,\·y Niemicc i uznawana za grotcsko,Yq po
stac „malarza pokojO\vcgo'' nie budzily niepokoju opinii spolccznej? 
Pm wdopodobnic to drugie stwierdzenie j est blizsze prawcly, tym bar
clzic.i ze rcdakc.ia „lewicujc1,ca", jak to si� potocznie stwierdzal11, zafa
scynowana byla pocz;:itkowo Rosj,i Radzieckq, jej sztuk<\ i kultuq. Tu 
aprobujc1,ca fascynacja nabrala stopniowo ccch wyraznie negaty\vnych, 
wraz ze z,vie;kszorn\ liczb,1 reportazy z ZSRR okresu stalinowskiego. Wlo
cl1y wydawaly si(; tak odlegle, :i:c mozna bylo przyglqdac siq im z bo
ku ,,: charnkterzc obscnvatora. a jednoczesnic tak bliskic i znanc, ze 
intcrcsmvaly wszystkich. 

Ta p1·zyclluga dygresja jest pr6b4 wyjasnienia, dlaczegu do 1933 r. 
zachodni sqsiedzi ukazywani byli dosc jednostronnic. Ale mimo tego 
ze szpalt pisma posrednio mozna bylo wnioskowac o zmianach w Niem
czcch. chocby z tcgo, jak na Polsk� patrzono. \V 1925 r. ,,Wiadomosci'' 
przcdstawily artykul pisma „Neue Rundschau", w kt6rym autor, L. Ei
senmann, mimo pe\vnych zaslczc�en. rcdaklora prof. Sängel'a, brnnil 
wschodnie.i granicy na G6rnym Slc1sku, a nawet w Prusach 3

. 

W cü1gu nastc;pnych 1.rzcch lat w Niemczech zaszly wydarzenia, k1.6-
rc zacz�ly nadawac wypowiedziom dzicnnikarskim ton zatroskania. Pre
tekslem stalo siG om6wicnie w krnnicc kulturalnej tomu wierszy nie
micckiego poety Leonharda Polnische Gedichte, wydanych w 1916 r. 
Tygodnik okazywal zanicpokojcnic zmianami, kt6re zachodzily w Niem
czech. ,,W koncowych uwagach niewielkiej ksiqzeczki wywodzi Leon
harcl. ze milosc wlasnego narodu jest nakazem uznnnia kazdego inne
go narodu i jego pra,va do ,volnosci. Tak myslalo ,viclu Nicmc6w pry
\vatnic, ale polityka robila swojc, tj. oddziclala nar6d od narodu. Po
litycy niemicccy prnklamuja,c wolm\ PolskG, mysleli wü:ccj o tym, eo 
Polsee zabiorq, niz eo jc.i dadzq. Dzisiaj nikt nie zdobylby si� na od
wagc.; wydania wie1·szy polskich w Lipsku czy gdzie indziej, nawet gdy
by siq znalazl pocta, kforyby je napisal. Tak samo jest po drugiej stro
nie granicy, szkoda" 4

• 

Wkr6tce w „Wiadomosciach" pojawila si� analiza problemu dykta
tury. Tygodnik omawial ksi&zkq von Molo Prozess der Diktatur, wy
dan<1 w Wiedniu w 1930 r. W tej rozprawie przeciw dyktaturze autor 
pisal o zasadniczej sprzcczno.sci dyktatury i umyslowosci niemieckiej. 

3 l'olska zagranicq (WL, 1925, nr 24). 

4 WL, 1928, nr 2. 
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Dowodzil, zc jedna clrugq \vyklucza, zc dyktatura jest wyl�garnic1 krca
tm·. Przytoczyl znamienne zdanie Einsteina: ,,Dyktatura przynosi kaga
nicc, a kaganiec - tc:;polt:. Nauka moze si� rozwijac jedynie w atmo
sferze ,rnlnego slo\\·a··. Na marginesie ,vspomniec nalezy, ze ciekawie 
zostala omowiona w tym clzicle postac Pilsudskiego jako przyklad dyk
ta tury pozyty,vnej. Tygodnik nie zajql j ednoznaczncgo stano,viska w spra
wie dylcmatu von Molo. 

Z poczc1ctkiem lat trzydzicslych kwcstie, ktore ni6sl ze sobq faszyzm, 
staly sie; cornz bardzicj odczuwalne i nabieraly cornz wü:kszej \vagi na 
forum mi�dzynarodowym. Nie sposob bylo juz kwitowac ich malq notat
kEJ: lub ironiczm1 uwagc1. Opinia publiczna byla zaniepokojona deprawu
jc1cym wplywem faszyzmu na mlodziez. Dostrzegly to „Wiadomosci", pi
sz&c, iz Wszechswiatowy Zwic1zek Towarzystw Pedagogicznych zwr6cil 
si� do Ligi Narod6w z propozycjc1 opracov,•ania podr�cznika historii, kt6-
ry obowic1zywalby wc wszystkich szkolach calego swiata, a jego obiek
ty,vizm wykluczylby mozliwosc wybujalego nacjonalizmu 5

• 

Nie mozna ,viE;c powiedziec, ze redakcja nie uswiadamiala swoich 
czytelnik6w o calej grozie faszyzmu. Robila to jednak da stycznia 1933 r. 
dyskretnie, bez fanatyzmu i j,1trzenia, starajqc siE; ukazac omawiane zja
wiska mozliwie obiektywnie. Nie bardzo wowczas wierzono, jak siE; zda
jc, w mozliwosc powodzenia planow Hitlera. 

Ale w 1933 r. Slonimski, kt6rego Kroniki iygodniowe mozna uznac 
za najwrazliwszc narzE;dzie opinii publiczncj, poswiE;cil hitleryzmowi fe
lieton o zasadniczym znaczeniu. 

,,Caly swiat wsüzqsnic:;ty jest jak lekarstwo przcd uzyciem. Niemcy, 
ta mekka zydost\va, teraz najwii:;kszy wrog. PodziE;kowania skladane wla
dzom polskim za obron� Zyd6w przed pogromami niemieckimi - juz 
to jcdno ,vprowadzic: moze w glowie starego Zyda zamE;t. Cale pokoie
nia wzdychaly »Berlin! tarn si� zyje !«. A teraz okazalo siQ, ze tarn siE; 
nie zyje. CiE;zkie tragiczne kalectwo przezywajq dzisiaj Zydzi niemiec
cy. Patriotyzm, krzyze zelazne, junkry - i nagle kolbq w zc:;by. Nie, 
to juz nie okaleczenie duszy, to prawdziwe, przejmuj&ce w swej groziP. 
dramaty. Co musi czuc Zyd niemiecki, wybitny uczony, gdy czyta 
transparent z napisem: Precz z medycync1 zydowskc1! Jakiz to nikczem
ny rozrachunek ! Czy Hitler wypi;:dzajqcy Zyd6w z wydzial6w medycz
nych odda im Ehrlicha, Hertza, "\Vassermanna? ... Ciekawe, ze powstal 
taki gwalt o Zyd6w nicmieckich, a panuje taka okrutna cisza dookola 
przesladmvania pisarzy nie-Zyd6w. Czemu milczy Romain Rolland? 
Czemu nie o hitleryzmie nie möwi Wells czy Russel? Zapanowalo ja-· 
kies wyczekujc1ce milczcnie. Nowy terror, nowa furia barbarzynstwa 
w Europie przyjE;ta zostala ciszq. Czyzby to byla cisza zm�czenia? 

s WL. 1930, nr 36. 
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Krzyk Zydow nie zapelni tej ciszy, to mimo wszystko szczegöl wal
ki nowej rnalpy ze skapcanialym spolcczenst\Ycm. A moze }udzie mil
czq, bo jeszcze nie widzq prawdy? Nie widzq jak jest, bo do galerii zdo
byczy wlasnych przybyl jeszczc jeden nowy sposcib. Torturuje siG tor
turowanych, aby nie krzyczeli, ze sq torturowani. PEN Club niemiecki 
przyslal list do Polski, ze \vszyslko jest nieprawdc\ i ze nie sif; nie zmie
nilo. Ale na blankiecie tego listu przckreslono nazwisko Doeblina. Ale 
wiadomo, zc uciekli z Niemicc ncnvet lacy umiarkowani politycznie jak 

Thomas Tviann. Nie mozna wie1·zYl:, eo piszcl z Niemiec, bo nie wiadomo, 
czy nie piS7.:cl pod przymusem. Epoka nasza szczyci sie; wiclkim wynalaz
kiem Hindusöw. Bicrnym oporem. Nicmcy wprowadzili nowq zdobycz 
germanskq. Zmuszanic ofiary, by bronila s\vego oprawcy". 

Wszelki komentarz do tego tckstu jest zbytcczny. Kronika ta kon
czy okres mr°i\\·ienia o hitleryzmie w ,.\Viadomosciach Literackich" spo
radycznic i ogr6dkowo. Pismo dojrzalo. Przestalo .,milczec, bo nie wi
dzi". 

Slonimski odt,1d stale ?.ajmowal si� spraw,1 hitleryzmu \Ve wszyst
kich jego przejawach. Reagowal na kazdc kolejne wydarzenic w Niem
czech, ostrzegal opini� przed wszystkimi mozliwymi konsekwencjami 
tej sprawy. J cgo gorqce pioro budzilo spoleczensl\Vo, nie pozwalalo mu 
przespac zadnego posuni�cia Hitlera. Pciki nie jest za pözno, p6ki jesz
cze mozna wpobiec Lragedii. Niestcty! Efekty nie mogly byc powaznc. 

Kronika tygodnioica w 1933 r. tak charakteryzowala podstawy 
etyczne nazizmu: .,Po wojnie wychowy\vano ludzi w afirmacji zasad, 
kt6re doprmvadzily do wojny: Nonsens, bm·barzynstwo i glupota sze
rzy si� jak cpidemia ... Nieml".y odma\\·ia.h pra,va do zycia wszystkim 
swoim obywntelom pochodzenia zydowskiego. To zagrazanie slabszego 
przez silnicjszego posiada (bo to j est potrzeb,1 1 udzkq) .i uz cal;,1 S\\roj ,1 
filozofif;. Walka z czlowiekiem poprzcz zniszczenie najpicrw zasad mo
ralnych. potcm puzbav./ienit� go praw ludzkich, a nast�pnie zaglada (?) 
czlowieczensi\\·a rnzpocz(;!b sie;. Oddzil:lonu d,vic sprawy: prawa nad
czlO\vielrn, zdolncgo clo uczuc wyzszych w stosunku do przcdstawicieli 
,,nai·odu \\·ybrancgo,, i pr,nva podczlo\Yieka, wnbec ktorcgo wszystkic 
chwyty S'! doz\.volone ... Gdy slyszy si<; eo dzie11 o czystosci rasy, gdy 
rozni mieszaüey i pomieszailcy nnwoluj,l do bo jkotu m uzyki Brahmsa, 
gdy czyta sit; stosy gazet, tc stosy khlmstw i fabz6w, gdy widzi sh� 
twarze ludzi zbicdzonyc:h z niedostalku i zhiknionych jakiejkohviek ,via
ry, choc najpodlejszcj. OL;arnia r.as zni,::ch(:ce:-1.i•,· granicz,1ce ze slabos
ciq ... Nie rna sil do walki ... Jest tylko walka polityczna. Przybyl nam 
w niej nowy sojusznik. Rosja SO\Yiccka. Rozgry,\·ka mi�clzy faszyzmem 
u komunizmcm nie jcst pozbawiona stron zaba,\·nych. Polska jest te
raz nazywana przcz prase; sowiccktl przedmurzcm przcd hitleryzmem 
Europy. Dob1d bylism:-,· pi-zedmul'Zcm z jeclnej strony. Teraz awanso-
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wali�my na przcclmurze obustronne, a moze racz<.:'j na przemurzc obru

to\ve" i;. 

Slonimski wielokrotnie zwracal sie: do ludzi kultury i nauki z ape-
1em o za.i e;ciL' j cdnoznacznego stanowiska wobec wypadköw niemicckich. 
CytO\vano powyzej jego peln,1 obaw wypowiedz ,v sprawie milczenia 

pisarzy. Gdy zbulwersowalo go wyrzucenic z katedr uniwersyteckich 
wybitnych uczonych, pisal: ,,PiE:ciu Profesoröw, laurcat6w nagrody Ko
bla, wygnanych z katedr ,v Niemczcch, robi teraz rachunek sumienia. 
Powin.ni rozwazyc i zrozumiec swojq wirn:. Cala clita intelektualna swia
ta okazywala i nadal okazuje zbyt wiele wynioslosci i chlo<lu wobcc 

spraw zycia zbiorowego i chlodu wobec polityki, wobec spra,\· zycia 

zbiorov,'ego por'l.uconego na pastw� znachoniw i szarlatanöw. Autory
tety wielkich nazwisk powinny przychodzic z pomocq w kazdej walce 

ze szkodliwym klamstwcm. Na poczqtek mozna by zapropono\vac pro
test uczonych calego swiata przecivv" gn�bieniu i torturownniu ludzi 
bezbronnych w Niemczcch . . . Nicmcy sa, .i eszczc trochq wrazliwi na 
autorytl'ty rwukuwe. Nie nalczy rezygnowac z tej drogi perswazji. Moz
na by zorganizowac mic;clzynarod(w.ry instytu t badania zywnosci i stra

wy duchowcj. Instytut robilby analizy demagogii i klamstwa uprawia
nych w cclach politycznych. Mowa Hitlera zbadana przez rzeczoznaw
c6w opalrzuna by zostala nast�pujc,cym komentarzcm: »nie znaleziono 
slad6w rnzumowania. Znaleziono 15°/o bczradnosci myslowe.i. 25 11 1 1 z,1-
dzy dornznych sukccs6w, 20 °/o encrgii organizatorskiej, 20°;0 niechGci do 
sceptycyzmu zydowskiego i nienawisc do wszclkiej krytyki, 100/o cia
lek Iilozofii heglow�kiej w rozkladzic i 5°/o szczcrej chqci uzdrowieni :i 

ekonorniczncgo kraju. Calosc w wi�kszych ilosciach trujc1ca i zarazliwa. 
Zarazek przenosi si<; przy pomocy rykow o brzmicniu gardlov:ym«" '. 

Satyryczna charakterystyka ,vod7.a nuzist<'Jw uderza trafnoscici i wo
la wielkim gloscm ostrzczenia do ,Yszyslkich, ktc')rzy nie r2agujq na zlo, 
ze jutro ül!)Uka ono do ich drzwi. 

N ast,;pnym \Vydarzcniem, ktorc spowodowalo znowu gorc1cc wc
zwania do obrony kullury, bylo palenic ksic1zek przez hitlcrowc(Jw na 
Opernplatz 10 V 1933 r .. ,Pisarzc cal:ego swiata powinni odpowiedzic,� 
na sabat b,,,·lii'tski, i to nie wymyslani0m ud Hun6w i barbarzyücöw, 
ale zbi111·ow;r po\\·ai.nq uroczystoscL!. AkadE·mü1 na czc�c na.iwybitnici
szych pisau.y wygnanych z NiPmiec. Obowi;17.kicm ich j cst dzisiaj po
lozyc S'.':Ojc' zyrn. Z<lZl�aczy( S\\·ojq soliclarnoi;c Z dzielami :.Vfanna Cl.)' 

Remarqua. N1cch mlocly hitlcrowiec wie, zc najwybitniejsi pisctrzc i tlCZL'

ni s,1 p1·zcci,\· nicmu. Z p2wnosci:1 �o to nio przestraszy, ,Üe moi.c zmu
si do ch\\·ili zc1q"rno\\'1L'nia"' Dakj «utor pnJpünD\Yal. ab\· 1�a k,i,Jzlrnch 

o A. Sl<>nim,ki, Krn111ka ,ypoclniorui (WL, HJ:33, nr 22).
1 T v n Z l', l( 1011 ika ; uoocl nio �cc� (\VL, l 9J3, nr �-�}. 
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wysylanych do Niemiec stosowac nadruk: ,,Nadaje sie, do spalcnia", v,;y
rzucic z PEN Clubu grafomanow niemieckich z Ewersem, ktöry przy-
palal papierosa od plo.1c1cego stosu ksü1zek, na czele. ,,Nie chccmy woj
ny z Hitlerem. ale pisarze chcq miec prawo do walki z hitleryzmem" 8

• 

W tcj to kronice pojawila siG po raz pierwszy krytyka polityki za
granicznej Polski. Slonimski obawial si� skutkow o\vczesnej polskiej 
,,polityki pokojowcj": ,,Miqdzy Polskq a Niemcarni i Sowietami zapa
nO\vala sielanka polityczna. Chwilami zaczynam si� obawiac, ze jezeli 

obrazeni na mnie urzi:;dnicy sowieccy zafa,dajq od Polski, aby mnie wy

dala, to mogq mnie wyslac w zaplombowanym wagonie do Rosji. Kazdc 

barbarzynstwo niemieckie wywoluje w Polsee zadowolenie. Jest to za
dowolenie marnego gatunku. Takie ocenianie sytuacji politycznej po
dobne jcst do zasady: im gorzej, tym kpiej. To, eo sie, dzieje w Niem
czech, nie jest dla nikogo pozyteczne. Historin kiedys osqdzi wszystkie 
p1-ze,viny slabosci partii socjalistycznych ... Historia oceni kiedys me
tody polityki sowieckiej, sprzymierzajqcej si� z wszelk4 reakcjq prze

ciw socjalistom, lewicowcom, pacyfistom, jako przcciw nicwiernym sy
nom kosciola trzeciej mi�dzynarod6wki. Te dwa stosy, na kt6rych pali 
si� kacerzy, sq jednakowo ponure" 9

• 

S1onimski nie ustawal w swojej walce z hitleryzmcm, mimo ze po
czynajqc od ustawy o ochronie glowy panstwa jego felietony byly tro
ch<:; bardziej stanowcze. A moze wynika to z faktu, ze naJwaznicjsze 
juz zostalo powiedziane, ze autor nie czekal na „wyklarowanie süf' sy
tuacji polityczncj. Wszystkie kroniki, az do ostatniego numeru, byly 
wazne i mogq stanowic przedmiot odr�bnych badan. 

Zrozumiale jest, ze rocznik 1933 poswi�ca wiele miejsca Niemcom 
hitlerowskim. Pr6bG oceny sytuacji w Niemczech podjql Antoni So
banski w cyklu reportazy W Niemczech po przewrocie, skladajqcym siq 
z osmiu obszernych tekstow 10

. Autor rozpoczql S\voje rozwazania od 
analizy prasy. Dla znawcy stosunköw niernieckich uderzajqca byla 6w
czesna j cdnostronnosc tej prasy i brak jakichkolwiek wzmianek nie tyl
ko o charakterze opozycyjnym, ale chocby odrobin� krytycznym. We 
wszystkich gazetach duzo miejsca poswi�cano r6znym zmianom na sta
nowiskach bez podawania przyczyn owych zmian. Drugim zjawiskiem, 
uderzajcicym znawcq stosunk6w berlinskich, byl, wedlug Sobanskiego, 
upadek teatr6w, ktörych trzon stanowili cz�sto aktorzy i rezyscrzy po
siadajc1,cy niearyjskic pochodzenie. Pisal, zc polowc; teatrow zamkni�to, 

s Tamfr. 

1° A So b a 11 s k i. Berlin-lifoj 1033 (WL, 1933, nr 27); t c n z e, Naroc/ 
w m unclur.:e (\VL, 1933, nr 28); t e n z e, Cywile, Reichstag, ksiqi:ki (nr 29); t e n

z e. ne11·01ucja (nr 30); t c n z c, K1cestia zyclmL:ska (nr :H); t e n z e, Obyczaje 
i ))rcttco (m 32i; t c n z c, Wahrhaftigkeit (nr 33); i e n z e, Wyjnzd z Berlina 
li!l' 3·1). 



Hitler i faszyzm na lamach „Wiadomosci Literackich" 343 

ze lokale swiecq pustkami, bo SA urza,dza w nich oblawy, w czasie 
kt6rych wylapuje si� niewygodnych lub zatrzymuje widz6w po to, by 
strach zapanowal nad wszystkimi obywatelami bez wyja.tku. Na atmo
sfer� terroru wplyw maj4, wedlug autora, ogromne rzesze ludzi w mun
durach wszelkiej masci. To oraz brak cudzoziemc6w rzuca siG najbar
<lziej w oczy przybysza. Niemcy to przeciez „nar6d zolnierzy", a wej
scie w szeregi zv.ralnia od wielu przykrosci, palka zas zast�puje na
gminny brak odwagi cywilnej. Powody wst�powania do partii latwo 
wyliczyc, sq to: 
- bieda - podczas gdy tu ma siG za darmo jedzenie, mundur, miesz

kanie;
- brak mozliwosci zatrudnienia - brak pracy przy dobrym stanie fi

zycznym staje siG torturc1 psychiczna, i fizyczna.;
- strach przed pracodawcq i inne naciski psychologic-zne, jak za,dza

wladzy, a przede wszystkim strach przed obozarni pracy, kt6re za
czynaj,1 cieszyc Si<;! ponura, slaw11. Nar6cl w rnundurze jest got6w do
wielkich czyn6w.
Reportaz dokladnie i szczeg6lowo opisuje palenie ksi.:1zek. Zar6wno

na pocza.tku, jak i .na koncu tekstu autor podkresla wyrafoy brak en
tuzjazmu niewielkiego tlumu gapiow, cho6 nie uznaje jednak tego za 
zjawisko pocieszajqce. Cala akcja zostala przeprowadzona przez zorga
nizowane grupy rnlodziezy. Oddajmy glos autorowi: ,,Dwunastu >>kul
turtraegerow« zrobilo swoje i ush�puje miejsca liczniejszej grupie to
warzyszy, kt6rzy tworzq zywy lancuch pomi�dzy ci�zar6wkami a sto
sem podaj<1c sobie z re::ki do n;ki ksiqzki, az ostatni, stojqcy przy sa
mym ogniu, podrzucajq j� wysoko w g6r�, a one z rozwartymi bialymi 
kartkami opadajq oswietlane z dolu zupelnie jak ptaki. Przychodzi dla 
mnie chwila nieznosnego wzruszenia. J akis szalony zal chwyta za gardlo 
i wyciska lzy z oczu. Nie rnog� przem6wic do Kurta. Zal tych ksiqzek 
jako ginq�ych przedmiot6w; zal tego narodu, kt6ry okrywa siG wsty
dem. Wstyd, ze ja, cudzoziemiec, gapiG si� na t� ich »rodzinna,« ha1':lb�. 
Chyba nigdy nie czulem siG za granicq tak bardzo miejscowym, tak 
Niemcem ... Jako pocieszajqcy objaw tej smutnej historii moina przy
toczyc fakt, ze w czasie pochodu studenci na ci�zar6wkach gorqczkowo 
wyszukiwali i odkladali na bok dla siebie eo pikantniejsze dziela. To 
tylko dowodzi, ze i mlodziez hitlerowska jest ludzka" 11• 

Sobanski zajql si� kwestiq zydowskq. Wskazywal, ze 1 O/o ludnosci 
niemieckiej to Zydzi, a stali si� oni czarnym kozlem nazizmu. Usuni�cie 
Zyd6w spowodowalo upadek nauki niemieckiej, o czym „Wiadomosci" 
juz niejednokrotnie wspominaly, p1·zytaczajc:ic przyklady opuszczenia 
katedr naukowych przez laureat6w Nobla: Einsteina, Francka, Habera 
i wielu innych, kt6rzy odeszli wraz ze swoimi mistrzami, robia,c miejsce 

11 WL, 1933, nr 29. 
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uczonym mianowanym przez hitlerowc6w. Uwieii.czeniem tej sprawy 
bylo odebranie Thomasowi Mannowi doktoratu honoris causa przez Uni
wersytet w Bonn 12. 

Zdziczenie obyczaj6w, zdaniem Sobanskiego, zawsze bylo najbardziej 
widoczne w dzi-edzinie kultury i prawa. Stqd dcJ:znosc do wycofania si� 
z kontaktu ze swiatem, do izolacji, aby unikrnic krytyki, aby uniemozli
wic spoleczenstwu zdrow4 refleksj� i por6wnanie. Aby ·nie narazac 
uspionych sumieii. na jakiekolwiek wstrzqsy. 

Bezprawie to najjaskrawsza cccha przewrotu hitlerowskiego. Pra
wo jest tylko i wyhicznie na uslugach nazizmu. Nie ma krytcri6w obiek-
tywnych. 

Hitler stwierdzal w Mein Kampf, a teraz powtarza to przy kazdej 
okazji, ze Niemcy stworzone S2f do wojny - oczywiscie obronnej -
bo on przeciez wojny nie chce, dlatego d,rzy do porozumienia nü�dzy
narodowego. W tym duchu wychowuje si� mlodziez od kolebki, temu 
sluzq hodowlane idee demograficzne. Temu tylko sluzy sport i gimna
styka 13• 

Autor sledzil bacznie zmiany zachÖdzqce w kraju hitlerowskim i kon
tynuowal swoje rozwazania w cyklu Niemcy hitlerowskie po roku H. 

Stwierdzal w nim wszechobecnosc pozdrowienia narodowego, zmniej
szenie ilosci mundur6w (na pewno miala na to wplyw likwidacja Stahl
helmu), poprawilo sie: zaopatrzenie sklep6w, zwracala uwug� pozorna 
normalnosc. Nie zmienily si� tylko nastroje, strach i bezrobocie. Brak 
wolnosci prasy i swobody tw6rczej, absolutnie totalny styl propagandy. 
Po roku rzqd6w hitlerowskich najbardziej autora uderzyla sytuacja Zy
d6w. ,,Krzywda nabrala cech chronicznych, a jak wiadomo, chronicz
nosc st�pia wsp6lczucie. Wynikiem tego jest fakt, ze Niemcy zacho
waly ghetto i zydowskq Iinansjer�, a wyzbyly si� intelektualist6w i ar
tyst6w". 

To cale bagno moralne przybierane bylo z wierzchu obficie barwa
mi nazistowskirni. Sprawom ikonografii hitlerowskiej poswi�cil Sobari
ski caly reportaz. Temat byl wazny, poniewaz „pi�kny Adolf" uwie1-
bial, wedlug jego oceny, blichtr i pomp�. Warto przytoczyc tu kilka 
zdaü charakteryzujqcych doskonale samego führera: ,,Jest w tej gesty
kulacji cos prymitywnego, a zarazem szablonowego, cos skr6conego, 
przerwanego w polowie jak gdyby sam m6wca si� wahal ciqgle, czy 
przypadkiem nie uzyl nieodpo,viedniego ruchu lub mylnej postawy". 
A w opisie uroczystosci pierwszomajowych czytamy; ,,Naste;pnie przy-

12 T. Mann, List do dziekana Uniu:ersytetu w Bonn (WL, 1937, nr 13).
is /1... So b a 11 s k i, Wchrhajtigkeit (WL, 1933, nr 33). 

H Te n i: e, Stolica i bezrobocie (WL, 193-1, nr 25); Czy istnicje opozycja (tam

zc, nr 26); Sytuacja Zyd6w {tanüt•, nr 29); Ikonografia i swii:to J]Tacy (tamzC', 
111' 31). 
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chodzi kolej na Hitlcra. Wst�puje na m6wnic�, szalone oklaski, zaczy
na przcmawiac, czyli ryczec, a ,vsr6d sluchaczy nastE:puje najbardzie.i 

nieoczekiwane odpr�zenie, troch� jak w wojsku na komend� »spocznij « 

zaczynajq si� rozmowy i rozglqdanie si�. Literalnie nikt prnwie nie slu-
cha ... Wreszcie wsr6d szalonych oklask6w okrzyk6w radosci wjezdza 

na pole wedlug swego zwyczaju w otwartym aucie, jak cezar z komicz
nego filmu" 15

. 

Okazjq do ponownych odwiedzin Niemiec staje si� dla Sobanskiego 

slynny Parteitag w Norymberdzc 16• Pierwsze spostrzezenia, przeraza-
jqce autora, to brak wszelkich objaw6w niezadowolenia ws1·6d zmordo

wanego upalem tlumu. Przebywanie po kilka i wi�cej godzin w palci

cym sloncu nie wywoluj e skarg. Hipnoza? Psychologia tlumu? Czy strach 
przed wszcchobecnym SA i SS, kt6re moglyby poczytac takie zacho

wanie za dzialalnosc antypanstwowq i skazac obywatela na reedukacj� 
w Dachau. 

Innym tematem poruszonym przez Sobanskicgo byla sprawa Gdaii.
ska. Gdansk byl przedstawiony jako punkt zapalny, a sprawa wsp6l

zycia Wolnego Miasta z Polskq nie byla jedynym problemem, z jakim 
na eo dzieii. borykali si� j ego mieszkancy. 

Tuz przed samq wojnq klamrq zamykajqcq calosc zagadnieii. gdaii.
skich i polsko-niemieckich byl' 44-stronicowy numer monotematyczny 
,.Wiadomosci" � Gdansk a Polska. Zawieral on 65 prac wybitnych pol
skich uczonych, dziennikarzy i pisarzy. Znajdujemy tarn wszystkie li
czcJ,cc siQ nazwiskc1 pisza,cc dla „Wiadomosci" od chwili ich powstania. 
,\rtylrnly tc omawialy przcszlosc, tcrn.znicjszosc; i przyszlosc Gdanska 
i .iegn zwiqzki z Polsb1. Numer ilustrowany byl 165 zdj(;"!ciami, CZ(;"!sto 
o unikalne.i dla historyka wartos<:i. Byla to nie tylko, jak go okrcslano,

cncyklopcclia ,vicdzy o Gclansku. Ze wzgle,du na wszechstronnosc za
dziwiala swoim obiekly\vizmern, nie ronic1c nie z aktualnosci. Nie na
wielc sit;: zdala w sensic przestrngi ta pr6ba syntezy dziejow i polskosci
Gdaüska na piGC minut przed dwunasÜ!. Ale nie tylko sprawa Gdaii.
ska znalazia w „Wiadomosciac:h" swojq trybunc;. Od rocznika 1933 po
czynajqc mozna stwicrdzic, ze pismo przechodzilo od chronologicznego
omawiania problcmow hitleryzmu do metody prnblcmowej, zostawiajqc
biez,1ce infonnacje dziennikom. Przez lamy tygodnika przewijaly siG
opracov.ranc w spos6b niezwykle solidny i obiektywny r6zne zagadnie
nia, ktöre skladaly siQ na calosc problcmu, kt6remu na imiQ faszyzm.

Obok charakterystyki Niemicc hitlerowskich jako calosci, obok pr6-

by syntezy problemu Gdanska, znajdujemy obszerne prace omawiaja,
ce niemieclui noc dlugich nozy 30 VI 1934 r. i jej przyczyny w arty-

15 WL, 1934, nr 31.
10 A. So b ans k i, Wrazenia norymberskie (WL, 1936, nr 42); Festiwal nacjo

nalizmu (tamze, nr 44). 
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kule Pawla Hulki-Laskowskiego, w Kronice tygodniowej czy w pracy 
Stefanii Zahorskiej 17

. 

Szczeg6lowe om6wienie wszystkich wypowiedzi stanowi material do 
obszernego studium. Tu tylko starano si� wykazac, jak bardzo opinia 
publiczna byla uswiadamiana przez redakcj� ,,Wiadomosci". Nie dajc 
to jednak obrazu wszechstronnosci zainteresowan redakcji, trzymaj&cej 
konsekwentnie r�k� na pulsie hitleryzmu od pierwszych jego objaw6w 
az do wybuchu wojny. Ostatni numer pisma datowany byl 3 IX 1939 r. 
i m6wil o wojnie jako o czyms, eo wcale nie musi si� zdarzyc. Mimo 
wszystko, mimo Austrii, Czechoslowacji, kt6rych tragcdia tez znalazla 
miejsce na lamach pisma 18• 

Ale zakonczmy te rozwazania przytoczeniem, zamiast podsumowa
nia, opinii Retingera zaprezentowanej w cyklu: Historia i polityka: 

„Czy wojna wybuchnie? Czy imperializm i zaborczosc potencjalnych 
panstw faszystowskich przeistoczy si� w czyn? 

Nie jestem megalomanem narodowym, ale wydaje mi si� coraz bar
dziej, ze kwestia wojny zalezy w duzej mierze od stanowiska, kt6re 
zajmie Polska w polityce mi�dzynarodowej, od zdolnosci taktycznych 
i strategicznych kierownik6w panstwa polskiego w manewrach dyplo
matycznych. 

Wojna 1939, jezeliby wybuchla, zacz�laby si<; w sqsiedztwie Polski. 
Zwarta moralnie i zjednoczona w duchu Polska bylaby zbyt silnq pla
c6wkci, aby mogla zostac zlekcewazona lub zncutralizowana. Stanowi
laby zbyt wielkq przeszkod� materialnq dla tego czy i<nnego obozu, aby 
wbrew jej zyczeniom lub bez jej udzialu rozwinc1c sie; mogly dzialania 
wojenne. Jej zwarta obronnosc jest na razie lym jE:zyczkiem u wagi, 
kt6ry moze ustalic pok6j lub rozp�tac wojrn�. Lecz psychoza wojenna 
post�puje nieslychanie pr<;dko, tak samo jak przygotowanie materialne 
do wojny. Dlatego aby Polska mogla rozegrac wedle swych interes6w 
t� rozpraw�, trzeba, po pierwszc, by jak najpr�dzej uwidocznila si� jej 
dzialalnosc profilaktyczna, a po drugie, by spoleczenstwo wejrzalo w naj
gl�bsze tajniki swej duszy zbiorowej i by Polska zjednoczyla si� w po
lityce, jezeli juz nie og6lnopartyjnej, to przynajmniej w jednym uczu
ciu patriotycznym. Trzeba, z�by wszyscy obywatele poczuli si� r6wni 
nie tylko w pr-zywilejach, lecz i w obowic1zkach, zeby stan�li zwarcie 
za rzqdem, kt6rego by nie tylko si� obawiano, nie tylko szanowano i ko
chano. A ostatni czas na to, bo Europa zaczyna plonqc" rn.

11 P. Hulk a-L a s k o w s k i, Z czarnego frontn niemieckiego (WL, 1934, nr 
42); A. S l o n im s k i, Kronika tygodniowa (WL, 1934, nr 32). 

1s Z. Grabow s k i, Ostatnie godzinll Austrii (WL, 1938, nr 23); K. Pr u
s z y n s k i, Listy z Czechoslowacji (WL, 1938, nry: 25, 26, 29, 31, 38).

19 J, H. R c t in g er, Dzis i b.cierc wieku temu (WL, 1939, nr 2).
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Ambicja, redakcji „Wiadomosci Literackich" bylo uczynic czasopis

mo literackie pismem na wysokim poziomie, ale dla wszystkich. Jak 

wykazaly badania, to siG z pewnoscia, redakcji udalo. Przyczynilo SiG 

do tego wlasnie podobnie obiektywne i gl�bokie potraktowanic poru
szanych problem6w, jak to widzimy w wypadku hitleryzmu. 

W6dz nazist6w ukazywany poczcttkowo z humorem jako niegrozny, 
ale symptomatyczny dla faszyzmu maniak, urastal na lamach tygodni
ka, wraz z rozwojcm sytuacji, do rangi groznego dla Europy i dla swia
ta symbolu. 

Redakcja, a przede wszystkim Slonimski, nie pomijala zadnej oka
zji, zadnego faktu z dzialalnosci Hitlera, aby poruszyc sumienie, jesli 

nie Europy, to przynajmniej Polski. Mozna by pokusic si� o sporzc1-
dzenie swoistego kalendarium, gdzie kazdemu posuni<;ciu Hitlera od

powiadalaby stosowna wypowiedz na lamach pisma. I nie trudno stwicr
dzic, juz chociazby na podstawie przytoczonych wyzej tekst6w, ze Slo

nimski patrzyl na Hitlera nie tylko przez pryzmat jego antysemityzmu, 

eo usilowano mu imputowac. Byloby to wielkim uproszczeniem. Umicsz
czal wszelkie jego dzialania w kontekscie og6lnoludzkim, przewidujc1c 
ich konsekwencje dla swiata. 

HITLER UND FASCHISMUS IN DEN „Wli\DOMOSCI LITERACKIE" 

Der Artikel versucht das Problem des Hitlerisn1us in der von der Intelligenz 

de1· Zwischenkriegszeit am häufigsten gelesenen Zeitschrift, den „Wiadomosci Li
terackie", zu analy�iercn. E� wurde Ycnucht zu zcig,,n, d"ß di,,,,, F.,·�cheinung 

von den „Wiadomo�ci Litcrackie" schon in der er�tcn Nummer, also fast in deren 

Anfangsstadium, signalisiert wurde. Seit diesem Moment verfolgt die Redaktion 

aufmerksam die Schritte Hitlers und versucht die öffentliche Meinung, die sich 

häufig vom Anschein trügen Jäs,t, auf die Gdnhren aufmerksam zu machen, 

was mit besonderer Hingabe Antoni Slonimski in der l{ronika tygoclniowci t.,t. 




