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ENDECJA WOBEC PROBLEMU NIEMIECKIEGO 

W LATACH 1926-1933 

Zadaniem artykułu jest ukazanie przeobrażeń, jakim w omawianym 
okresie ulegały endeckie poglądy na kwestię niemiecką. Ramy chronolo
giczne pracy wyznaczają daty z dziejów wewnętrznych obozu narodo
wego: powstanie Obozu Wielkiej Polski w grudniu 1926 r. i rozwiązanie 
tej organizacji przez władze państwowe w latach 1932-1933. Oczywiś
cie, tematyka artykułu sprawia, że ścisłe trzymanie się wyznaczonych 
ram chronologicznych byłoby niecelowe. Warto jednak pamiętać, że lata 
1926-1933 stanowią w dziejach tego ugrupowania politycznego ważny 
okres. W warunk�ch dualizmu organizacyjnego wykształciła się młoda 
kadra przywódców. Zmieniły się metody działania politycznego ende.cji. 
Pewne przemiany· dały się również zauważyć w najbardziej skądinąd 
odpornej na wpływy czasu sferze ideologii. W dziedzinie myśli politycz
nej do tradycyjnych wskazań dołączono cały szereg nowych, będących 
dziełem właśnie „młodej" endecji. Przed 1933 r. jej wpływ dopiero za
czyn.al się za2111aczać, w drugliej połowie lat trzyd'zii.esityich współdecy
dował już o stanowisku Narodowej Demokracji w wielu kluczowych kwe
stiach polskiej polityki zagranicznej. 

Na tempo i kierunek ewolucji obozu narodowego oddziaływały · 
aktualne przemiany ogólnopolityczne. Należy tu wskazać na przeżywanie 
się dotychczasowych struktur politycznych (kryzys parlamentaryzmu) 
i gospodarczych (wielki kryzys ekonomiczny). Dla stanowiska obozu na
rodowego wobec Niemiec zasadnicze znaczenie miała sytuacja wewnętrz
na w Niemczech i w Polsce. Do najważniejszych elementów tej sytuacji 
należał fakt definitywnego odsunięcia endecji od władzy w wyniku 
zamachu majowego 1926 r. oraz rozwój faszyzmu w Niemczech, czego 
ukoronowaniem było uchwycenie przez Hitlera rządów w 1933 r. 

Podstawy endeckiej koncepcji polityki zagranicznej zostały sformu
łowane w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej. Można 
je przedstawić w kilku punktach. 1. Za najważniejszego przeciwnika 
uznane zostały Niemcy, dążące do zniszczenia narodu polskiego. Przewa
ga ekonomiczna i kulturalna niemczyzny stwarzała dla ludności polskiej 
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groźną sytuację. 2. Naturalnym terenem ekspansji rosyjskiej był, zda
niem endecji, Daleki Wschód, a nie ziemie polskie. Warunkiem ekspansji 
wschodniej Rosji było zapewnienie sobie bezpieczeństwa na zachodzie. 
Rosja mogła je osiągnąć za cenę porozumienia z narodem polskim. 3. 
Podjęcie przez Polaków akcji antyrosyjskiej skłoniłoby tę ostatnią do po
rozumienia się z Niemcami. Przeciwnie, ugoda Polski z Rosją zapobie
głaby tej ewentualności, dając ponadto stronie polskiej oparcie w walce 
z germanizmem. 4. Wreszcie, be2lpośrednio przed wojną, endecy żywili 
nadzieję, że przyjęcie przez ogól Polaków postawy antyniemieckiej stwo
rzy szansę umiędzynarodowienia sprawy polskiej 1

. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dalsze podtrzymywanie 
tej orientacji w nie zmienionym kształcie nie było już możliwe. Wskutek 
za:;adniczych zmian ustrojowych, które zaszły w Rosji, endecja musiała. 
zrezygnować z postulatu oparcia się na niej. Nie bez znaczenia było 
przekonanie, że w wyniku wojny i rewolucji Rosja na długi czas straci 
charakter mocarstwa 2

• W nowej sytuacji politycznej rolę Rosji zajęły 
zwycięskie mocarstwa Ententy, przede wszystkim Francja. Sojusz z Fran
cją, p9stulowany przez obóz narodowy, zapewnić miał Polsce bezpie
czeństwo na granicy zachodniej, w warunkach zaś powstałej w wyniku 
wojny „pustki" w Europie środkowej i wschodniej Polska odegrać mogła 
poważną rolę polityczną, budując system przymierzy, skupiający kraje 
położone między Rosją a Niemcami, zainteresowane w utrzymaniu po
wojennego status quo 3• 

Trudno jednoznacznie określić, w jakim stopniu ukształtowana 
w pierwszych latach niepodległości granica z Niemcami zaspokajała en
deckie aspiracje terytorialne. Prasa endecka krytycznie przyjęła projekt 
linii granicznej między Polską a Niemcami, zawarty w warunkach po
kojowych przedstawionych przez Ententę Niemcom w maju 1919 r. 4 

Przyjęta jednak przez obóz narodowy po wojnie orientacja na Ententę 
implikowała poparcie dla· systemu wersalskiego, co w ostatecznej instan
cji przesądzało o uznaniu polskiej granicy zachodniej, sk�dinąd mniej 
dla Polski korzystnej nie tylko od linii Dmowskiego na zachodzie, ale 
i warunków pokojowych z maja 1919 r. 

Podobnie jak w okresie przedwojennym, Niemcy uznane zostały za 
głównego przeciwnika niepodległości Polski. Narodowi demokraci nie 
wierzyli w możliwość pogodzenia się Niemiec z traktatem wersalskim, 
zwłaszcza zaś uznania przez nie granicy polsko-niemieckiej. Takie sta-

1 R. D m owski, Niemcy, Rosja i kwestia polska, Lwów 1908, s. 254. 
! A. Juzwenko, Rosja w polskiej myśti politycznej lat 1864-1918 (Polska

myśl polityczna XIX i XX w., t. I, Warszawa 1975). 
3 B. W as i u ty ń s ki, Położenie międzynarodowe (Przegląd Narodowy, 1919, 

m; 5, s. 469----483). 

' Przegląd spraw bieżących. Polityka zagraniczna (Przegląd Narodowy, 1919, 

nr 2, s. 208-2Q9). 
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nowisko było kontynuacją poglądów głoszonych jeszcze w początkach 
wiekl:l. Niemcy, a ściślej Prusy zagrożone w swej hegemonii w Rzeszy, 
nie mogły - zdaniem narodowych demokratów - pogodzić się z utratą 
ziem byłego zaboru pruskiego s. Dla Polski natomiast posiadanie tych 
ziem, zwłaszcza zaś dostępu do morza, stanowiło niezbędny warunek 
samodzielności gospodarczej i politycznej. Między tak pojmowanymi in
teresami narodowymi kompromisu być nie mogło. Dlatego też nie powi
nien dziwić fakt, że w pierwszej połowie lat dwudziestych endecja nie 
wypracowała konstruktywnego programu polityki zagranicznej wobec 
Niemiec, ograniczając się do mówienia Niemcom „nie" 6

• 

Antyniemiecka postawa endecji związana była także · z bieżącą poli
tyką, obliczon.ą na pozyskanie ludności dzielnic zachodnich. W tym jed
nak zakresie narodowi demokraci okazywali się mało konsekwentni. 
Obok haseł antyniemieckich, głoszonych niewątpliwie szczerze, obóz na
rodowy prowadził na tym terenie agitację „dzielnicową", co sprzyjało, 
niezależnie od intencji przywódców endecji, dążeniom mniejszości nie
mieckiej. 

Stanowisko obozu ·narodowego wobec Niemiec po 1926 r. określają 
programy partyjne Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego. 
Przekonanie o ciągle aktualnym niebezpieczeństwie niemieckim legło 
u podstaw dążenia do porozumienia z Rosją 1. Porozumienie to nie miało 
oznaczać sojuszu z Rosją, lecz jedynie neutralizację tej ostatniej,· przede 
wszystkim w celu przeciwdziałania ewentualności antypolskiego sojuszu 
niemiecko-rosyjskiego. Podstawą· endeckiego systemu bezpieczeństwa 
był, oprócz neutralizacji Rosji, sojusz z Francją, uzupełniony przez przy
jazne stosunki z Czechosłowacją, Jugosławią, Rumunią oraz państwami 

. bałtyckimi, przy zastrzeżeniu, że przyjaźń ta nie będzie miała antyro
syjskiego charakteru s. 

Niebezpieczeństwo niemieckie potęgowała, zdaniem narodowych de
mokratów, sytuacja, w której znalazły się Niemcy po wojnie. Utrata ko
lonii stawiała pod znakiem ·zapytania dalszą ekspansję zamorską, a kon
sekwencją musiało być tym energiczniejsze zwrócenie się Niemiec ku 
wschodowi 9

• 

6 Zgodnie z przewidywaniami Jana Ludwika Popławskiego „powstanie Polski

nlepodleglej nie tylko zadałoby cios stanowczy potędze pruskiej, ale pozbawiłoby 

ją nawet nazwy dwieście lat temu przyjętej. Prusy z Berlinem, pozbawione pro

wincji v;_�chodnich, straciłyby dominujące stanowisko w Niemczech, stałyby się 

tylko częścią Rzeszy, nie zaś jej głównym ciałem, jakim są dzisiaj" J. L. P o p ł a w

s k i, Pisma polityczne, t. I, Warszawa 1910, s. 229. 
6 R. W a p  i ń s k i, Endecja na Pomorzu 1920-1939, Gdańsk 1966, s. 45.

1 Z. B e r e z o w s k i, Politvka zagraniczna, Warszawa 1927. OWP. Wskazania. 

programowe, z. VI, s. 17-19; Program Stronnictwa Nm·odowego uchwalony przez 

Radę Naczelną Stronnictwa dnia 7 października 1928 roku, Warszawa 1928, s. 9-18. 

s Program SN ... ,-s. 8-9. 
9 B e r  ez o w s k i, Polityka zagraniczna, s. 12.
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Publicystyka endecka wskazywała na ujście Wisły jako główny teren 
starcia interesów polskich i niemieckich. Dla Polski odcięcie od morza 
było równoznaczne z pozbawieniem jej niepodległości 10. Dlatego endecja 
sprzeciwiała się uszczuplaniu praw polskich w Gdańsku, kwestię przy
należności Pomorza do Polski (podobnie zresztą jak i pozostałych ziem 
zaboru pruskiego) stawiając w ogóle poza wszelką dyskusją 11• Stanowi
sko to określało stosunek obozu narodowego do niemieckich postulatów 
rewizji granic. Poruszanie przez Niemcy kwestii mniejszościowej trakto
wali endecy jako ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski 12. 

Podstawowym czynnikiem warunkującym ewolucję obozu narodowe
go po 1926 r. była sytuacja polityczna w kraj.u. Endecja stanęła w obli
czu braku perspektyw zmiany w sposób legalny stanu stworzonego przez 
zamach majowy. Bardziej prawdopodobne wydawało się zdobycie władzy 
w oparciu o masy członkowskie. 

Po maju 1926 r. odpływ ziemiaństwa i burżuazji przemysłowej do 
sanacji przekreślił możliwość szerokiej konsolidacji sił prawicy, do czego 
dążył Roman Dmowski tworząc Obóz Wielkiej Polski. W dwa lata póź
niej nie powiodła się kolejna podobnie pomyślana inicjatywa konsoli
dacyjna, jaką stanowiło utworzenie ątronnictwa Narodowego. Rezulta
tem owych usiłowań pozostała groźna dla dalszych losów obozu narodo
wego dwutorowość organizacyjna. O rozwoju OWP przesądził fakt ukon
stytuowania się w jego łonie autonomicznego Ruchu Młodych, dzięki 
czemu począwszy od 1927 r. środowisko to zaczęło skupiać mło
dzież endecką. W Ruchu Młodych prowadziła działalność ta generacja 
przywódców, która zadecydowała o dalszej ewolucji ideowej obozu na
rodowego w drugiej połowie lat trzydziestych. Gdy Obóz Wielkiej Polski, 
zg'?dnie z oczekiwaniami Dmowskiego · i samych „młodych", rzeczywiście 
stal się „kuźnią" nowych idei, Stronnictwo Narodowe przejęło nie tylko 
ideologię „starej" endecji, ale również jej program wraz z nieskuteczny
mi w warunkach dyktatury pomajowej metodami działania politycznego. 

Utratę poparcia ze strony części wielkiej własności endecja zrekom
pensowała sobie zwiększonymi wpływami wśród drobnomieszczaństwa 1s, 
penetrowanego skutecznie przez OWP. Nader charakterystyczny był kie
runek ewolucji endeckiego programu społeczno-ekonomicznego. Gdy 
koncepcje ekonomiczne „starej" endecji w pełni aprobowały istniejący 
system kapitalistyczny w jego aktualnej postaci, w OWP stopniowo roz
wijano wizję Polski drobnych posiadaczy, formułując postulaty dekon
centracji i upowszechnienia własności. Uprawiana w kręgach OWP kry-' 
tyka „demoliberalizmu", agitacja antymasońska i antysemicka, krytyka 
industrializmu były czymś więcej niż tylko elementem prowadzonej we 

10 Tamże, s. 12-14. 

u Tamże, s. 27; Program SN ... , s. 10. 
12 Program SN ... , s. 10. 

u R. W a p i ń ski, Niektóre problemy ewolucji ideowo-politycznej endecji 

w latach 1919-39 (Kwartalnik Historyczny, 1966, z. 4, s. 876). 
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własnym obozie rozgrywki ze „starymi", ewentualnie przykładem nie
wybrednej demagogii, obliczonej na poklask niewyrob,ionego politycznie 
tłumu. Były reakcją . zagrożonego pauperyzacją drobnomieszczaństwa, 

J wyrazem jego nieufności wobec istniejącego systemu społeczno-ekono
micznego. W istniejącym układzie sil_ politycznych i społecznych nastroje 
antysemickie i obawy przed masonerią przybrały w opisywanym środo
wisku politycznym postać psychozy. Psychozę tę pogłębił wielki kryzys 
ekonomiczny lat trzydziestych. 

Koncepcje polityki zagranicznej, rozwijane po· 1926 r., powstawały 
w ścisłym związku ze wspomnianymi ideami gospodarczo-społecznymi, 
będąc podobnie jak i one wytworem specyficznej sytuacji, w której zna
lazł się obóz narodowy. Wobec utraty możliwości rychłego zdobycia wła
dzy punkt ciężkości działań politycznych obozu narodowego przeniesiony 
został na sprawy wewnętrzne, w tym szczególnie na kwestię �ydowską, 
eksponowaną zwłaszcza przez „młodych" OWP. Zagadnienia polityki za
granicznej .przestawały być sprawą działalności praktycznej, mogły być 
jednak brane pod uwagę jako argument w wymierzonej przeciw sana
cji akcji propagandowej. Bez wątpienia elementem taktyki była krytyka 
polityki zagranicznej rządów pomajowych, zbyt - jak twierdzono -
ustępliwej wobec Niemiec. Jednocześnie jednak, niezależnie od wzglę
dów taktycznych, akcentowanie przez endecję niebezpieczeństwa grożą
cego Polsce ze strony Niemiec było konsekwencją obaw żywionych w tym 
środowisku. 

Zdaniem narodowych demokratów, antagonizm polsko-niemiecki wy
pływał z zasadniczej przeciwstawności interesów narodowych. Na drodze 
niemieckiej ekspansji wschodniej stal naród polski. Dlatego stałym celem 
polityki niemieckiej było jego zniszczenie, ściślej „sproletaryzowanie", 
sprowadzenie do rzędu wspólnoty językowej pozbawionej aspiracji po
litycznych 14. Arsenal środków tej polityki był urozmaicony: z jednej 
strony wysuwano postulat rewizji niemieckiej granicy wschodniej, dążąc 
do odcięcia Polski od morza, a w konsekwencji pozbawienia warunków 
,,istotnej niepodległości politycz�ej i gospodarczej" 15, z drugiej udzie
lano poparcia ruchowi ukraińskiemu. Zdaniem Pmowskiego, przez pod
sycanie irredenty ukraińskiej Niemcy spodziewały się zadać cios narodo-

• wi polsktemu: uczynić go narodem małym przez po�bawienie możliwości
ekspansji, okrążyć go i poddać pod własne wpływy 16.

Kolejnym instrumentem było, zdaniem narodowych demokratów, wy
sunięcie przez r.ząd niemiecki kwestii mniejszości niemieckiej w Polsce,
co miało osłabić międzynarodowy prestiż Polski. Narodowi demokraci
nie wierzyli w lojalność mniejszości niemieckiej wobec państwa polskie-

14 D m o w s k i, Niemcy, Rosja i kwestia polska, s. 253. 
1s W dziesięciolecie odzyskania Bałtyku (Awangarda, 1930, nr 1-2, s. 23). 

1& R. D m o w s k i, świat powojenny i Polska, Warszawa 1931, s. 241-243. Tę 

samą myśl wypowiedział Dmowski już ćwierć wieku wcześniej, Niemcy, Rosja 
i kwestia polska, s. 163-164. 
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go. W prasie endeckiej wskazywano na uzależnienie organizacji politycz
nych mniejszości niemieckiej od polityki Berlina. Stąd też postawę obozu 
narodowego wobec Niemców w Polsce determinowało przekonanie, że 
„każdy wzrost żywiołu niemieckiego na naszych kresach zachodnich 
podkopuje granice polskie, każdy wzrost żywiołu polskiego chroni je 
i wzmacnia" 17. l\(fożliwość asymilacji ludności niemieckiej była, w myśl 
powszechnego w obozie narodowym przekonania, mało prawdopodobna, 
dlatego już od początku lat dwudzi·estych za najlepsze rozwiązanie uzna
no usunięcie mniejszości niemieckiej z granic ;państwa 1a. Masową emi
grację ludności niemieckiej spódziewal się obóz narodowy osiągnąć- przez 
wywłaszczenia niemieckich majątków ziemskich oraz osad powstałych 
w wyniku działalności pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, a także przez 
ograniczenie praw politycznych mniejszości 19. Po zawarciu przez Polskę 
umowy likwidacyjnej z Niemcami pr_ógram wywłaszczeń stracił aktual
ność, co przesądziło, jak się wydaje, o sięgnięciu przez OWP do haseł 
bojkotowych. W końcu lat dwudziestych w obozie narodowym wysunięto 
koncepcję oparcia polityki wobec mniejszości niemieckiej na „zasadzie 
wzajemności", tj. wzorowania się na polityce niemieckiej w stosunku 
do mniejszości polskiej w Niemczech 20. 

Względy nacjonalistyczne kazały upatrywać przeciwnika w całym 
narodzie niemieckim, nie zaś w określonych silach politycznych w Niem
czech. Swoje znaczenie miał również fakt powszechności nastrojów od
wetowych i antypolskich w społeczeństwie niemieckim. Publicystyka 
endecka wykazywała, że zagrożenia upatrywać należy nie tylko w poli
tyce prawicy. Również Centrum i ugrupowania lewicy nie chciały pogo
dzić się z granicą z Polską 21• Niechęć do socjaldemokracji niemieckiej 
w małym stopniu była konsekwencją programowej wrogości wobec ru
chów lewicowych w ogóle, w większym zaś wynikała z niewiary w mo
żliwość jej przeciwstawienia się istniejącym w Niemczech nastrojom anty-
polskim 22. 

11 St. L-ski, Państwo narodowe a problem mniejszości w Polsce (Awangarda, 
1929, nr 4, s. 67). 

1s J. Dr o b  n i k, Niemcy w Polsce (Przegląd Wszechpolski, 1922, nr 6, s. 460-.. 

461). 
19 R. W a p  i ń s k i, Endecja wobec problemów polskich ziem zachodnich w la

tach 1919-1939 (Zapiski Historyczne, 1966, z. 4, s. 72-73). 
20 Z. Be r e z o w ski, Zagadnienie mniejszości (Myśl Narodowa, 1929, nr :w,

s. 305-306).
21 Z. L., Nowe czy stare Niemcy? (Awangarda, 1929, nr 9, s. 177-178); (rp)

[prawd. Ryszard Piestrzyński], Przegląd miesięczny. Polityka zagraniczna (Awan
garda, 1930, nr 1-2, s. 32). 

22 Nader charakterystyczny jest fakt, że publicystyka mlodoendecka, mimo całej 
swej wrogości do ruchów ·lewicowych, potrafiła się zdobyć na akcenty sympatii pod 
adresem lewicowego rządu Gdańska, który nie dopuścił do manifestacji Stahlhelmu; 
(rp), Przegląd miesięczny. Poiityka zagraniczna (Ą.wii:ngarda, 1929, nr 5-6, s. 111). 
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Decydujący był jednak inny czynnik. ,,Rządy nacjonalistów w Niem
czech - pisał publicysta „Awangardy" - są jednoznaczne z jednolitym 
frontem Europy przeciw prusactwu i widmu Hohenzollernów w Berli
nie. Rządy jednak Stresemannów i Braunów, mających do dyspozycji 
nie tylko pacyfistyczne krasomóstwo, ale i pełne zaufanie i poparcie tak 
silnych dziś międzynarodówek socjalistycznych i masońskich, mogą sta
nowić istotne niebezpieczeństwo dla Pol�ki" 23

• Propagowana przez nie
mieckich socjaldemokratów polityka zbliżenia do Francji była, zdaniem 
narodowych demokratów, badziej niebezpieczna od napaści prawicy, 
osamotniała bowiem politycznie Polskę. Obawy przed konsekwencjami 
porozumienia francusko-niemieckiego - obok mniej istotnych w tym 
miejscu przesłanek doktrynalnych - determinowały stosunek obozu 
narodowego do koncepcji paneuropejskich 24. 

Od początku dwudziestolecia publicystyka endecka lansowała tezę 
o poparciu udzielanym polityce niemieckiej przez światowe ośrodki fi
nansjery żydowskiej. W tym duchu komentowano również politykę
ustępstw wobec Niemiec, uprawianą przez mocarstwa . zachodnie. Obóz
narodowy politykę tę oceniał krytycznie, uważając, że aby uniemożliwić
Niemcom wywołanie nowej awantury wojennej, nie należy starać się
pogodzić je z sąsiadami, lecz dopilnować, aby wojna stała się dla nicn
przedsięwzięciem beznadziejnym. Endecki puólicysta i polityk Stanisław
Kozicki genezy polityki ustępstw upatrywał już w traktacie wersalskim,
zbudowanym, jego zdaniem, na błędnych zasadach 25

• Innego zdania był
Stanisław Stroński, wypowiadając opinię, iż: ,,nie traktat wersalski jest
ułomny, ale ułomne jest wykonywanie go" 2s. Odpowiedzialność za wy
tworzony, stan rzeczy, w którym Niemcy ponownie weszły do „koncertu
mocarstw", zgodnie z rozpowszechnionym w obozie narodowym, zwła
szcza w kręgach „młodych", przekonaniem ponosiły światowe koła ży
dowskie.

Oceny bezpośredniego zagrożenia Polski przez politykę niemiecką 
formułowane były rozmaicie. Powszechnie przyjmowano tezę o nie- · 
uchronności polsko-niemieckiego konffiktu zbrojnego. ,,Starzy", nie wy
łączając Dmowskiego, odsuwali ten konflikt w dalszą przyszłość, prze
widując, że jeszcze przez dłuższy czas Niemcy będą dążyć do „pokojo
wej" rewizji granic. W publicystyce OWP natomiast nie brakowało gło
sów wskazujących na bliskość wojny polsko-niemieckiej 21 •• O stanowisku 

2s z. L., op. cit., s. 179. 
• 

24 (rp), op. cit., 1929, s. 19 5. 
2s S. Ko z ick i, Reński pakt gwarancyjny {Przegląd Ws zechpolski, 1925 , nr 7, 

s. 479--480); te n że, Traktat wersalski {Myśl Narodowa, 1930, nr 43, s. 669�70).

26 S .  Strońs ki, Traktat i jego wykonywanie (Myśl Narodowa, 1929 , nr 27,

s. 419--420).
21 S z. Rud n i ck i, Obóz Wielkiej Polski w czasie kryzysu gospodarczego {Prze

gląd Historyczny, 1971, z. 2, s. 266). 
/ 
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,,młodych" w tej kwestii przesądziła, niezależnie od dążenia do dyskon

towania nastrojów antyniemieckioh, recepcja teorii Dmowskiego o nie
uchronnym „zmierzchu germanizmu". 

Obóz narodowy z uwagą śledził postępy ruchu hitlerowskiego. Do 
końca lat dwudziestych ton relacji prasowych - niezbyt zresztą czę
stych - był niechętny. Dmowski w serii artykułów poświęconych pro
blemowi niemieckiemu, op"ublikowanych w końcu 1930 r., uznawał idee 

Herrenvolkti, stanowiące wraz z teoriami rasowymi podstawę ideologii 
NSDAP, za szkodliwe utopie, nie pozwalające zrozumieć rzeczywisto
ści 2s. Krytyczny stosunek do teorii rasistowskich utrzymał się również 
w latach następnych, czemu sprzyjała tak postępująca klerykalizacja 
obozu narodowego, jak i fakt, że przyjęły się one właśnie w Niem
czech 20. Wyjątek pod tym względem stanowiły felietony Adolfa Nowa
czyńskiego, nie cofającego się pr�ed popularyzac1ą idei głoszonych przez 

NSDAP so. Z pozytywnymi natomiast ocenami spotkał się w obozie na
rodowym nacjonalizm NSDAP, fakt podjęcia przez hitlerowców walki 
z ustrojem demokratycznym, antykomunizm i antysemityzm ruchu. Pod 
względem ideologii narodowi demokraci młodego pokolenia uważali nie

miecki narodowy socjalizm - mimo podkreślonych różnic - za ruch 
pokrewny własnemu 31. 

Jest pewnego rodzaju paradoksem, że sympatie do hitleryzmu wy
pływały nie tylko z uznania dla ruchów faszystowskich w ogóle, lecz 
również łączyły się z antyniemiecką linią polityczną obozu narodowego. 
Spodziewano się, że następstwem objęcia władzy przez Hitlera będzie 
polityczne osamotnienie Niemiec. Wypowiedzenie przez narodowosocjali
styczne Niemcy - walki Żydom musiało, zdaniem narodowych demokra
tów, doprowadzić je do konfliktu z liberalnymi państwami Zachodu, 
a w konsekwencji osłabić ich pozycję na arenie międzynarodowej. Po
nadto antykomunizm partii Hitlera zdawał się uniemożliwiać w wypad
ku jej zwycięstwa porozumienie niemiecko-radzieckie 32• 

Sukcesy narodowych socjalistów śledziła endecja z mieszanymi �czu
ciami podziwu i obawy. Znakomicie oddaje je pochodząca z końca 1933 
r. wypowiedź Romana Rybarskiego: ,,Zasadniczo raduje nas zwycięstwo
kierunków narodowych w różnych krajach, gdyż i nam dobrze wróży.
Jednakże ta radość nie jest wolna od obaw. Jeżeli u naszych wrogów

:s D m o w s k i, $wiat powojenny i Polska, s. 278-280. 

29 K. S t o j a n o w s k i, Rasizm .11rzeciwko Słowiańszczyźnie, Poznań
• 

1934, 

s. 105-109, 133-135.

30 A. N o w a c  z y ń sk i, Ofensywa (Myśl Narodowa, 1932, nr is, s. 206-207).
a1 Ru d  n i ck i, op. cit., s. 267. 
az R. Dm o w sk i, Pisma, t. X, Częstocbowa 1939, s. 1-7. Cytowany artyku ł

ukazał się w „Gazecie Warszawskiej" w marcu 1934 r., a więc już ponad rok po 

· dojściu Hitlera do władzy. Podobne speku lacje nie mogły jednak nie mieć miejsca

w okresie wcześniejszym.
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zwycięża kierunek narodowy, który potęguje siły wrogiego nam narodu, 

to należy się liczyć z konsekwencjami tego faktu, z niebezpieczeństwa
mi, które rosną" 33. 

Mimo sympatii do hitleryzmu na płaszczyźnie ideowej i optymi'Stycz
nych ocen przewidywanych konsekwencji zdobycia przez niego władzy 
w Niemczech endecja ze względów politycznych z obawą śledziła roz
przestrzenianie się wpływów hitlerowskich poza granice Rzeszy, zwła
szcza na terenie Wolnego Miasta Gdańska 34 oraz wśród mniejszości 
memieckiej w Polsce 35. 

Obawy przed hitleryzmem wiązały się również z jego antypolskim 
charakterem. Dmowski wyrażał pogląd, że narodowy socjalizm niemiec
ki okazać się może dalszym ciągiem prusactwa 36. Obawy te były jednak 
osłabione przez fakt powszechności propagandy antypolskiej w Niem
czech, na którym to tle agitacja hitlerowców nie stanowiła wyjątku. 
Poza tym uznanie hitleryzmu za niemiecki ruch narodowy, przy założe
niu przeciwstawności interesów narodowych polskiego i niemieckiego, 
mogło skłaniać do traktowania wrogiego Polsce nastawienia ruchu naro
dowosocjalistycznego jako czegoś naturalnego. W większym jednak stop
niu do osłabienia czujności obozu narodowego wobec Niemiec, obok 
psycho:z:y antysemickiej, przyczyniła się recepcja teorii Dmowskiego 
o „zmierzchu germanizmu".

Teoria ta była częścią składową szerszej wizji powojennej rzeczywi
stości, której elementy zaczęły powstawać już w pierwszej połowie lat 
dwudziestych. W 1924 r. na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego" ukazał 
się artykuł, w którym Dmowski, próbując wyjaśnić przyczyny proces6w 
zachodzących w świecie współczesnym, wskazał jako jedną z nich wzrost 
wytwórczości przemysłowej w krajach pozaeuropejskich 37. Rozwój prze
mysłu w tych krajach prowadzić miał do kurczenia się rynków zbytu 
na towary europejskie, a w konsek\>.cencji do ruiny handlu światowego. 
Przewidywany przez Dmowskiego upadek światowego handlu nieuchron
nie prowadzić musiał do spadku znaczenia, wysoko uprzemysłowionych 
krajów Zachodu (przede wszystkim Anglii i Niemiec). Wielka kariera 
gospodarcza oczekiwać miała natomiast kraje rolnicze, w tym i Polskę. 
Przedstawione zjawiska określał Dmowski mianem „przewrotu" gospo
darczego. O upowszechnieniu się teorii „przewrotu" w obozie narodo
wym przesądził, niezależnie od talentu pisarskiego jej autora i jego po
pularności w kręgach endeckiej młodzieży, wielki kryzys ekonomiczny, 
zdający się potwierdzać prognozy przywódcy endecji. 

aa R. Ryb a r s  ki, Własna ideologia gospodarcza (Myśl Narodowa, 1933, nr 51, 

s. 766).
a, W a p  i ń s ki, Endecja wobec problemów polskich ziem zachodnich ... , s. 70-72.

35 W a p i ń s ki, Endecja na Pomorzu ... , s. 132. 

36 R. Dm o w ski, Przewrót (Pisma, t. VIII, Częstochowa 1938, s. 243). 
a7 R. Dmo wski, Nowe czasy i nowe zagadnienia (Przegląd Wszechpolski, 

1924, nr 1, s. 1-10). 
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Niekorzystne dla gospodarki europejskiej procesy ekonomiczne sta
nowić miały jedynie tło przemian o głębszym charakterze. Zdaniem 
Dmowskiego, dla przyszłości społeczeństw industrialnych znacznie groź
niejsze okazać się mogły przemiany moralne i obyczajowe, powodowane 
przez środowisko wielkomiejskie. Upadek znaczenia religii prowadził 
w dalszej konsekwencji do obniżenia cfyscypliny moralnej społeczeń
stwa 38. Groźny dla przyszłości biologicznej narodów spadek liczby uro
dzin wypływać miał z upowszechniania się w społeczeństwach Zachodu 
konsumpcyjnego stosunku do życia. Zdaniem Dmowskiego, opisane tu 
„procesy rozkładowe" dotknęły w szerszym stopniu narody protestanckie 
(to jest germańskie), zwłaszcza zaś naród niemiecki. 

Trudno powiedzieć, dlaczego z działania wspomnianych „procesów 
rozkładowych" wyłączał Dmowski narody romańskie Europy zachodniej. 
W pewnym sensie łączyło się to z uznaniem dla wychowawczej roli 
Kościoła katolickiego 39, być może zaważyły również sympatie dla Włoch 
Mussoliniego. 

. Zapowiadany przez Dmowskiego koniec ekspansji gospodarczej i lud
nościowej narodów germańskich uniemożliwiać miał im dalszą ekspansję_ 
polityczną. Procesy składające się na „zmierzch germanizmu" nie były, 

· zdaniem przywódcy obozu narodowego, czymś przejściowym, przeciwnie,
uważał je za jedno z najważniejszych zjawisk współczesnej sobie epoki,
za początek procesu „zaniku rasy" ,o.

W rozważaniach swych szczególny nacisk położył Dmowski na kwe
stie demograficzne. Spadek liczby urodzin w krajach Zachodu (tj. w Eu
ropie zachodniej i USA), przy wysokiej dynamice przyrostu ludności
w innych częściach globu, stanowić miał zapowiedź zmiany istniejącego
układu sil politycznych. W szczególności przywódca endecji liczył na
mające nastąpić w przyszłości wyrównanie dysproporcji sil między Pol
ską a Niemcami. ,,Wyższość biologic.zna" narodu polskiego nad niemiec
kim, wyrażająca się o wiele wyższą stopą przyrostu naturalnego, spra
wiała, że niemczyzna mvgła zostać zagrożona we własnych granicach.
Sytuacji Niemiec nie byłaby, zdaniem autora, w stanie polepszyć nawet
wygrana przez nie i uwieńczona zdobyczami terytorialnymi wojna z Pol
ską. Jej bowiem nieuchronnym a katastrofalnym dla Niemiec efektem
stałoby się przesunięcie na zachód polsko-niemieckiej granicy etnicz-

..nej u.
Tak silne podkreślanie znaczenia kwestii ludnościowej dla kształto

wania się międzynarodowego układu sil stanowiło novum w endeckiej
myśli politycznej. Warto przypomnieć, że w początkach wieku Dmowski
uważał, iż o prężności .narodu stanowi raczej panująca w nim „atmosfe-

as D m o w s k i, świat powojenny i Polska, s. 292-296.
ao Tamże, s. 296. 
40 Tamże, s. 291 i 301. 

o Tamże, s. 310-313. 
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ra czynu" niż wysoki wskaźnik urodzin. Wysoki przyrost naturalny, ze 
względu na spodziewane konsekwencje społeczne, budził raczej obawy 
autora. Stąd też płynęła jego aprobata dla emigracji zamorskiej chłopa 
polskiego jako środka zmniejszającego przeludnienie wsi 42• 

Dalszą niemiecką ekspansję na wschód udaremniały, z·daniem Dmo
wskiego, nie tylko czynniki o charakterze globalnym (,,zmierzch ger
manizmu"), ale i sytuacja, w której znalazły się Niemcy po wojnie. Ży
wił on nadzieję, że w następstwie. zmniejszających się wpływów Prus 
Rzeszę rozsadzić mogą partykularyzmy lokalne. Poza tym tamę dalszej 
ekspansji niemieckiej kładł w pojęciu autora rozwój świadomości naro
dowej ludów zamieszkujących Europę środkową, czego ukoronowaniem 
było powstanie po I wojnie światowej szeregu państw narodowych. 

Konkluzje były jednoznaczne. ,,Na skutek tych wszystkich zmian -
pisał w końcu 1932 r. - ambicje imperialistyczne Niemiec tracą całko
wicie podstawy realne. Naród niemiecki będzie musiał pozostać w swych 
granicach i w nich walczyć z ciężkimi skutkami przewrotu światowego, 
a nadto awangardy jego, wysunięte poza obszar n�rodowy, będą musiały 
coraz bardziej wciągać się w życie innych narodów, do których geogra-

� 

ficznie należą 43• Niemieckie postulaty rewizji granicy z Polską stanowiły 
w tych warunkach przykład dążeń politycznych nie liczących się z rze
czywistością. W podobnych kategoriach oceniano w obozie narodowym 
antypolskie wystąpienia hitlerowców. Lansowanie przez narodowych so
cjalistów koncepcji „Drang ·nad Osten", ;,przestarzałej" już i „niereal
nej'', tłumaczyli endecy właściwą rzekomo narodowi niemieckiemu skłon
nością do irracjonalnych porywów 44

• 

Teoria o „zmierzchu germanizmu" stanowiła pró}?ę zerwania z cha
rakterystycznym dotąd dla myśli endeckiej kompleksem niższości wobec 
Niemiec. Zarazem jednak, prawdopodobnie wbrew intencjom jej twór
cy, skłaniała do lekceważenia rozmiarów zagrożenia niemieckiego, co nie 
mogło nie budzić obaw w tym tradycyjnie antyniemieckim środowisku 
politycznym. Stanisław Kozicki, omawiając przedstawiony cykl artyku
łów Dmowskiego, uznał za stosowne opatrzyć je uwagą, iż fakt sprzyja
nia „sił dziejowych" stronie polskiej w jej ścieraniu się z Niemcami nie 
powinien przyczynić się do osłabienia jej czujności 45. Bohdan Wasiutyń
ski obawiał się, że zmienianie się stosunku sił na korzyść Polski może 
prowokować Niemcy do przyśpieszania konfliktu 2'ibrojnego 46, Te�ę tę 
podchwyciła publicystyka OWP. Przykładem „czujności" demonstrowa
nej przez obóz narodowy na początku lat trzydziestych była reakcja 

42 R. Dmo wsk i, Myśli nowoczesnego Polaka, Lwów 1904, s. 147-148.

43 D m o w s k i, Przewrót, s. 138. 

44 R. Kor e cki, Hitler u władzy (Awangarda, 1933, nr 3, s. 27). 

45 S. Ko z i ck i, Niemcy a Polska (Myśl Narodowa, 1930, nr 54, s. 814). 

46 B. W as i uty ń ski, Ruch ludności w Niemczech (Myśl Narodowa, 1930, 

nr 49, s. 753). 
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prasy endeckiej na projekty unii celnej między Niemcami a Austrią, 
w której to unii, po przewidywanym w dalszej kolejności połączeniu 
obydwu państw, widziano krok do realizacji Mitteleuropy. W myśl wy
rażanych wówczas na łamach centralnej prasy endeckiej poglądów za
daniem polityki polskiej było bezwzględne przeciwstawienie się przyłą
czeniu Austrii do Rzeszy 47• Jednocześnie, niezależnie od poglądu Dmow
skiego, sugerującego nieuchronność asymilacji mniejszości niemieckiej 
jako jedną z konsekwen·cji „przewrotu", OWP zdecydował się rozpocząć 
w stosunku do tej mniejszości kampanię bojkotową, na pewno nie ułat
wiającą tego procesu. 

Następstwa recepcji teorii „zmierzchu germanizmu" trudno określić 
jednoznacznie. Przyjęcie jej skłaniać mogło do przekonania, że wobec 
nieuchronnego kresu niemieckiego parcia na wschód antagonizm pol
sko-niemiecki już wkrótce na.leżeć może do przeszłości. Ostateczną kon
sekwencją takiej oceny sytuacji winno być wysunięcie niezwyklej w tym 
środowisku politycznym koncepcji pojednania z Niemcami, oczywiście 
przy wyrzeczeniu się przez Niemcy polityki antypolskiej, a przede wszy
stkim uznaniu granicy z Polską. Z drugiej strony konsekwencją przyję
cia się w środowisku endecki� teorii „zmierzchu germanizmu" było 
przekonanie, że w konflikcie z Polską Niemcy zn�jdują się na straconej 

·pozycji. Przesądziło ono, niezależnie od względów natury propagando
wej, o głoszeniu przez obóz narodowy konieczności prowadzenia nie
ustępliwej polityki wobec Niemiec. Wszelkie ustępstwa ze strony pol
skiej, w rodzaju negatywnie ocenianej przez obóz narodowy polsko-nie
mieckiej umowy likwidacyjnej, uważane były za błąd. Złudne poczucie
siły skłaniało Narodową Demokrację do usztywniania, a nawet zaostrza
nia swego stanowiska w kwestii niemieckiej.

Począwszy od końca lat dwudziestych obóz narodowy zaczął nasilać
akcję antyniemiecką. Szermowanie hasłami antyniemie'dkimi (obok agi
tacji antyżydow,;;kiej) stanowiło, zwłaszcza na. terenie dzielnic zachod:.
nich, element walki z sanacją, będąc wyrazem dążenia do konsolidacji
społeczeństwa wokół własnego programu. Niebagatelną rolę odgrywało
również przekonanie, że w starciu z Niemcami Polska nie jest, wbrew
pozorom, stroną słabszą. Akcja antynieIJliecka rozwijała się w trzech
kierunkach: sprawy Gdańska, propagandy antyrewizjonistycznej i kwe
stii stosunku polityki polskiej do Rzeszy.

Wobec Gdańska obóz narodowy konsekwentnie głosił konieczność
prowadzenia polityki „silnej ręki", zmierzającej do umocnienia wpływów
polskich w Wolnym Mieście.

W kwestii granic endecja wykluczała możliwość jakichkolwiek ustę
pstw wobec Niemiec, w stosunku do których w ciągu pierwszego dzie-

47 S. K o z i ck i, Widmo Anschlussu (Myśl Narodowa, 1931, nr 18, s. 209-210); 

S. S t roń ski, Wiedeńska próba Niemiec (tamże, nr 19, s. 225-227); B. W i

n i ars ki, ,,Anschluss" przed dwunastu laty (tamże, nr 37, s. 66-68).
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sięciolecia niepodległości zajmowano postawę defensywną, opowiadając 
się za utrzymaniem powersalskiego status quo. ,. 

Inicjatorem wysunięcia postulatu rewizji granicy zachodniej były 
ekstremistyczne kręgi OWP 48, występujące w początkach lat trzydzie
stych z hasłem odzyskania ziem polskich pozostałych pod panowaniem 
niemieckim, tj. niemieckiej części Górnego Śląska, Śląska Dolnego, War
mii i Mazur oraz zachodniej części Poznańskiego i Pomorza Gdańskiego 49

• 

Uznanie Niemiec za głównego przeciwnika polityki polskiej określało 
stosunek obozu narodowego do koncepcji porozumienia polsko-niemiec
kiego. W myśl lansowanej w tym środowisku politycznym tezy ugoda 
z Niemcami była równoznaczna z wydaniem się Polski w ręce Niemiec so. 
Dlatego też zadaniem polityki polskiej było nie szukanie porozumienia 
z zachodnim sąsiadem, lecz zabezpieczenie się przed nim. 

Podstawą polityki polskiej wobec Niemiec miał być sojusz z Fran
cją, uzupełniony skierowanym przeciw Niemcom syst�mem sojuszu 
w Europie wschodniej. Program ten wysuwała endecja już od początku 
lat dwudziestych. Realność jego wprowadzenia„ w życie od początku sta
ła pod znakiem łapytania. Na odcinku wschodnim trudne do przepro
wadzenia okazało się uzgodnienie polityki zagranicznej z Czechosłowacją. 
Narodowi demokracji wyznaczali Polsce rolę organizatora antyniemiec
kiego związ;ku państw. tej części Europy. Tymczasem twór taki, pod na
zwą Malej Ententy, istniał, a pozycję dominującą zajmowała w nim Cze
chosłowacja. Postulowane przez endecję zbliżenie Polski do tego bloku 
prowadzić musiało do wysunięcia kwestii przewodnictwa. Pomyślna sy
tuacja wewnętrzna i międzynarodowa Czechosłowacji w warunkach 
postępującej stabilizacji politycznej i gospodarczej w Europie w końcu 
lat dwudziestych sprawiała, że przewaga Polski mogła być wątpliwa. 
Bliższe związki Polski z południowym sąsiadem utrudniał fakt, że Cze
chosłowacja nie czuła się zagrożóna przez niemiecką politykę rewizji 
granic. Wreszcie, w latach trzydziestych, wśród „młodych" endeków na 
tle psychozy antymasońskiej zastrzeżenia zaczął budzić demokratyczny 
ustrój Republiki. Wszystko to sprawiało, że w interesującym nas okre
sie, inaczej niż w pierwszej połowie lat dwudziestych, postulat sojuszu 
polsko-czechosłowackiego wysuwano coraz rzadziej. 

Możliwość objęcia przez Polskę roli organizatora bloku państw Euro
py środkowej zarysowywała się w początkach lat dwudziestych w zwią
zku z oczekiwanym poparciem ze strony polityki francuskiej, zwłaszcza 
że endeckie koncepcje polityczne wyraźnie odpowiadały jej dążeniom. 
Nadzieje te zostały pogrzebane przez zarysowujące się w polityce fran
cuskiej tendencje do porozumienia z Niemcami. Począwszy od konfe-

4s Z. Kaczmare k, Obóz Wielkiej Polski w Poznańskiem w łatach 1926-1932 

(Dzieje Najnowsz�. 1974, z. 3, s. 39). 

49 R u d n i c k i, op. cit., s. 266. 
so Przebieg zjazdu Młodych w Gdyni (Awangarda, 1930, nr 5-6, s. 96-99).
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rencji w Locarno, zwłaszcza zaś po rozpoczęciu przez Francję w końcu 

lat dwudziestych budowy linii umocnień na granicy z Niemcami, trudno 

było liczyć na poparcie dla bardziej ambitnych polskich zamierzeń w tej 

części Europy, co więcej, również wartość sojuszu wojskowego zaczęła 

stawać się problematyczna. W wyniku zmieniającej się sytuacji między

narodowej znalazły się w impasie wypracowane w okresie kształtowania 

się ładu wersalskiego endeckie koncepcje polityki zagranicznej. 

Nowych koncepcji nie potrafiono stworzyć. Pochodzące z początku 

lat trzydziestych prace Dmowskiego Swiat powojenny i Polska oraz 

Przewrót nie zawierały, poza ocenami przemian zachodzących w świecie, 

żadnych konkretnych propozycji w postaci nowego układu sojuszów. 

Sojusz z Francją stanowił dogmat dla narodowych demokratów wszyst

kich odcieni�- Niekorzystne dla Polski zmiany sytuacji międzynarodo

wej tłumaczono przy użyciu schematu masońsko-żydowskiego, co ponie

kąd, zwłaszcza w kilka lat później, mogło sugerować określone kroki 

polityczne. _ 

Wysunięcie przez obóz narodowy koncepcji sojuszu polsko-radzieckie

go było wykluczone ze względów klasowych. Niemniej jednak przeciw

stawianie się „drażnieniu Rosji" należało do kanonów wskazań politycz

nych obozu narodowego. Zgodnie z wysuniętym na przełomie lat dwu

dziestych i trzydziestych poglądem Dmowskiego akcja antyrosyjska leżała 
w interesie Niemiec, dążących do rewi2.ji granicy z; Pol:,ką s2

• Dążenie 

do „ułożenia stosunków z Rosją", a ściślej do jej neutralizacji, wywołane 

było żywionymi w obozie narodowym obawami przed antypolskim po

rozumieniem Niemiec i tej ostatniej. Dlatego też obóz ten przychylnie 

ocenił fakt zawarcia przez Polskę paktu o nieagresji z ZSRR ss. Linię tę 

utrzymywał do 1936 r., po którym propaganda obozu narodowego za

częła silniej niż poprzednio akcentować znaczenie poparcia udzielanego 

przez ZSRR partiom komunistycznym Europy. 

Ideę paktów wielostronnych i systemu zbiorowego bezpieczeństwa 

endecja stanowczo ·odrzucała. Osią nacjonalistycznej historiozofii było 

przekonanie, że całą dotychczasową historię tworzą dzieje walk naro

dów. Antagonizmy międzynarodowe miały, zdaniem narodowych de

mokratów, charakter trwały, czynnikiem zaś decydującym w ścieraniu 

się sprzecznych interesów różnych nacji była siła. Wojny uważane były 

na zjawisko nieuchronne 54
• Konsekwencją poglądów tego typu była 

niewiara w możliwość stworzenia systemu zbiorowego bezpieczeństwa, 

w ramach którego byłoby możliwe pokojowe rozwiązywanie sporów 

51 Postulowane ze względów ideolog icznych zbliżenie polsko-włoskie stanowić 
mogło co najwyżej uzupełnienie sojuszu z Francją. 

52 Dmows ki, świat powojenny i Polska, s. 124-129. 
53 Z. Bere z owski, Polcój od wschodu (Myśl Narodowa, 1932, nr 7, s. 81;_82).
:4 B W i n i ars ki, Bezpieczeństwo, arbitraż, rozbrojenie, Poznań 1928, s. 2-5. 
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międzynarodowych i który byłby w stanie zabezpieczyć państwa przed 
agresją. Obok obaw przed poddaniem się -wpływom obcych mocars�w, 
przede wszystkim Niemiec, legła ona u podstaw niechętnego stosunku 
do idei paneuropejskich czy instytucji Ligi Narodów. Inna sprawa, że 
pogląd upatrujący w Lidze Narodów narzędzie wpływów obcych mo
carstw nie był całkiem pozbawiony słuszności, poza tym nie mogły bu
dzić zaufania metody rozwiązywania sporów stosowane na forum Ligi. 
Niezależnie jednak od tych racjonalnych przesłanek o krytycznym sto
sunku do Ligi zadecyd.owały przedstawione względy światopoglądowe, 
a także, w środowisku „młodych", pogłębiająca się obsesja antymasoń
ska i antysemicka. 

Pora na próbę dokonania _bilansu zmian, którym w omawianym okre
sie uległ stosunek obozu narodowego do Niemiec. Nadal głoszono tezę, 
że są one głównym przeciwnikiem niepodlęgłej Polski. Recepcja teorii 
Dmowskiego o „zmierzchu germanizmu" zadecydowała o przekonaniu 
o bankructwie polityki „Drang nach Osten". Na fali wzmagającego się,
szczególnie wśród „młodych", antysemityzmu pojawił się pogląd sugeru
jący, że wobec braku sil Niemiec do dalszej ekspansji główne niebez
pieczeństwo stanowi popierająca Niemcy polityka żydowska.

Zmianie uległ stosunek endecji do ładu wersalskiego. Jej ekstremi
styczny, skupiony w Ruchu Młodych OWP odłam w coraz większym 
stopniu skłonny był upatrywać w nim dzieło masonerii. Należy zazna
czyć, że również w okresie wcześniejszym obóz narodowy akceptował 
system wersalski w sposób selektywny: kwestionując idee Ligi Narodów, 
aprobował powojenne ustalenia terytorialne wraz z szybko tracącymi 
aktualność ograniczeniami, narzuconymi Niemcom przez traktat wer
salski. Następstwem rozpowszechnienia się teorii o „zmierzchu germani-. 
zmu" było oparte na zupełnie fałszywych przesłankach poczucie siły. 
W konsekwencji w kręgach OWP wysunięto postulat rewizji na korzyść . 
Polski granicy polsko-niemieckiej, co oznaczało kwestionowanie również 
ustaleń terytorialnych systemu wersalskiego. 

Psychoza antymasońska przesądzała o coraz bardziej krytycznym 
stosunku „młodych"· OWP do demokratycznie rządzonych państw Zacho
du, w tym i Francji. Względy ideologiczne zadecydowały, jak się wy
daje, o wycofaniu się endecji z postulatu sojuszu z · Czechosłowacją. 
Koncepcji nowego układu sojuszów nie stworzono, nie wyrzękając się 
oriei;itacji profrancuskiej. Źródeł trudności, które uniemożliwiły „młodej" 
endecji sformułowanie nowego programu polityki zagranicznej, należy 
szukać tak w położeniu geopolitycznym państwa po_lskiego, jego kształcie 
ustrojowym i terytorialnym, jak i w sytuacji międzynarodowej, nie ze
zwalającej na swobodę manewru. Stałym w zasadzie elementem tej sy
tuacji było niebezpieczeństwo niemieckie. Dlatego też, zarówno w latach 
1926-1933, jak i w okresie późniejszym, granice endeckich sympatii 
dla między-narodowego faszyzmu wyznaczały obawy przed rewizjoniz-

� 



70 Krzysztof Kawalec 

mem niemieckim. W ostatecznym rozrachunku koncepcje polityki za

granicznej kształtowały się pod wpływem racji politycznych, a nie ideo
logicznych 55

• 

DIE POLNISCHE NATIONALDEMOKRATIE (ENDECJĄ) 

UND DIE DEUTSCHE FRAGE IN DEN JAHREN 1926-1933 

Der Artikel schildert die sich in den Jahren 1926-1933 vollziehende Evolution 
der Ansichten der polnischen Nationaldemokraten liber die deutsche Frage. Der 
Verlasser stiitzt sich auf Ausserungen der leitenden Elite (Politiker und Ideologen) 
des nationalen Lagers, die in Zeitschriften bzw. in Buchform veroffentlicht worden 
waren. Ausfiihrlich behandelt wurde das Gedankengut der „Jungen" Nationalde-
mokratie, die in der Organisation Obóz Wielkiej Polski konzentriert war. 

Der traditionellen antideutschen Orientierung der polnischen Nationaldemokra
tie lag die durch die deutsche Ostexpansion bedingte Dberzeugung von dem unaus
loschlichen Charakter des ,polnisch-deuischen Antagonismus zugrunde. Auf die 
Furcht vor den Deutschen ist die Forderung des nationalen Lagers zuriickzufiihren, 
sich, vor dem 1. Weltkrieg, auf Russland zu stiitzen, und dann nach der Erlangung 
der Unabhangigkeit, sich mit Frankreich zu verbiinden. Die _Dbereinstimmung zwi
schen den polnischen und franzosischen politischen Interessen wurde vor 1926 von 
den polnischen Nationaldemokraten stark betont, indem die in Versailles geschaffe
ne Ordnung als positiv eingeschatz wurde, wenn schon nicht ganz ohne Einwande. 

Neue politische Konzeptionen wurden in den Kreisen der urn die Organisation 
OWP gescharrten nationaldemo'kratischen Jugend durch die Arti:kelzyklen von 
R. Dmowski angeregt. Diese seit 1924 in der nationalen Presse erscheinenden Arti
kel verkiindeten einen unvermeidlichen, nach Meinung des Verfassers, Untergang
der hochindustrialisierten, insbesondere durch die germanischen Volker besiedelten
Lander. Dies sollte das Ende des „Dranges nach Osten" bedeuten.

Die Verbreitung dieser Ansichten war von inneren Umwandlungen im natio
naldemokratischen Lager begleitet, welche eine Widerspiegelung der. Ereignisse vom 

. Mai 1926 darstelUen. Grosse Bedeutung hatten die Anderungen im Bereich der 
gesellschaftlichen Basis dieser Bewegung, die die Unterstiitzung des Grosseigentums 
einbiissend Einfluss auf das Kleinbiirgertum genommen hatte. Der sich unter der 
,,Jungeą" Nationaldemokratie verbreitende Antisemitismus und die antifreimaure
ri.sche Obsession forderten die Sympathien fiir faschistische Bewegungen in ande
ren Landem Europas. Als Ergebnis der ideologischen und programmatischen 
Umwandlungen in der nationaldemokratischen Partei ist eine gewisse Verwirrung 
in den Ansichten iiber die deutsche Frage zu verzeichnen: die Steigerung der 
antideutschen Tatigkeit im nationaldemokratischen Lager stand im Gegensatz zu 
der These von der sich vermindernden deutschen Gefahr sowie zu den auftauchen
den Sympathien fiir die Hitlerbewegung. 

5• R. W a p i ń s k i, Endecka koncepcja polityki wschodniej w latach II RP 
(Studia z dziejów ZSRR i Europy środkowej, t. V, Warszawa 1969, s. 100). 




