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POLSKA OP!NIA PUBLICZNA WOBEC HITLl•:RYZMU 

(MATERIALY Z KONFERENCJI NAUKOWEJ, WROCLAW, 20 V 1983 R., 

ZORGANIZOWANEJ PRZEZ INSTYTUT HISTORYCZNY UNIWERSYTETU WROCLAWSK!EGO) 

WOJCIECH WRZESINSKI 

NARODOWY SOCJALIZM I HITLER W POLSKIEJ 

OPINII PUBLICZNEJ OKRESU II RZECZYPOSPOLITEJ. 

ZARYS PROBLEMATYKI 

Potrzeba badari nad opiniq publicznq w historiografii polskiej ma 

juz dlugq tradycj� 1
. Postulat 6w wywiera jednak ciqglc, jak si� wy

daje, niedostatcczny wplyw na kierunki bada11. Zakres badari. zas po

dcjmowanych nad tymi zagadnieniami jest nieproporcjonalnie maly 

w por6wnaniu do ich znaczenia �. Istnieja, powazne kontrowersje eo do 

mozliwosci badania przez historykow opinii publicznej, jej pojQcia, roz

rözniania sqd6w jcdnostkowych od opinii publiczncj. Trudno przy ba
daniach zrodlowych rozr6:zniac oceny i Sqdy od twierdzcn maj qcych 

krcov.rac okreslone postawy, postulaty od rejcstracji przcjaw6w juz 
funkcjonujqcych wczcsniej opinii. Trudno jcst tcz wyr6zniac czynniki, 
ktöre dynamizuja uksztaltowane pogh1dy, koryguüic je w Zllleznosci od 
rnzwoju wydarzeri., \Vzbogacania wiedzy, czy powstawania nowych pla

n<J\\' w kolach przywödczych. Znacznie lat\viej j est dokonywac rekon
strukcji stano\viska okresloncj struktury spolecznej, politycznej czy po
jedynczej osoby, niz formulowac wnioski o opinii publiczncj w bada
nym okresie. Przy obecnych nicdoskonalosciach warsztatowych, niedoj

r:rnlosci metodologiczncj w tym zakresie, historyk, o wiele silniej niz 
socj olog badaj a,cy wspölczcsnosc, napotyka trudnosci z wybraniem z r6z-

1 Por. np.: A. Mink o w s k a, Opinia publiczna jako ir<icllo historyc:::nc (Ksü;
ga pamü1tkowa ku uczczcniu dwuclziestopie;ciolctnicj dzialalnosci nc1.ukowcj prof. 
:\farcelego Handclsmana, Warszawa 1929, s. 229 i n.); H. Ja b l o 11 s k i, Opinia,

JJc1rlament, prasa, Warszawa 1947. 
2 Z ostatnio ogloszonycil prac zob.: \V. S lad k o w, k i, Opinia publiczna ice 

Francji u:obec spra ,cy polskiej w latach 1914-191S, Wrnclaw 1976; J. La p tos, 
Francuska opinia publiczna irobec sprau; polskich v: latach 1919-1925, Wroclaw 
1983. Przyczynkiem z tcgo zakresu, chociaz. autor niP posluzyl si,; tcrminem opi-
11ic1 publiczna, jest: K. F i e d o r, Siemcy 11itleroKskic 1c s1cteilC! 1q1branej prasy 
cocl:iennej i pism sat!Jryczni1ch II Rzeczypospolitej (Studia nad Faszyzmem i Zbrod
niami Hitlerowskimi, t. VII-VIII, Wroclaw 1982, s. 103-125). Artykul 6w budz; 
powazne zastrzezenia zar6wno pod wzgl�dem metodycznym, jnk i sformulowa-
1,ych tez. 
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nych informacji tych, kt6re stanowily pnccdmiot swiadomusci szerszych 
grup spolecznych i ksztalto,valy opini('. Historyk ,v tym zakrcsie z kü·· 
niccz::1osci musi dzisic,j korzystac z dos\\·iadczen socjolügii \ Dodatku
wym elcmcntcm, ktöry utrudnia hisiu1·ylrnwi dochod:wnic clo ,,:fosC:.
wych ustalen, jcst koniccznosc opanov.·ywtmia przcz bacbcza r6znoli
tych zr6del, przynosz,1cych CZ(;stokrnc': sprzeczne informncjr'. Musi opic
rac si� na informacjach bardzo subicklywnych. Utn.idnia tu obickty,·::
zm\·2nie fomrnlmninych ocer.. BacL::rnia nad opinü.1 publicz'.:cl 1qczq si� 

scislc, chociaz nie /il\\"SZe tu sit; dosi.rzcga, zc studiami nad ksztaEo\Yc'.
nicm i funkcjonm\·cmicm stcreotyp(JW -1_ Nicmala jest p1·zy tych lxd.:t
niach funkcja racjrmalnie pojmo,·,ancj intuicji. 

Historyk spotylrn siQ z r6zn01·odnymi pr6bami okrcslcnia tl'esci opi
nii publicmcj. Wydajc sie;, ze dla naszych pot1"?.eb najbardzicj przyrlatnc 
jcst sianowisko Jcrzcgo \Viatra, ktöry po r6znorakich w ciqgu wielu 
lat probach, kmygowanych w rniarc; prnwadzonych badan, zdefiniowal 
to poj qcie nastc;pu.i cico: ,.Opinia pu bliczn,1 jest to histor:--cznic okl·eslo
ny i zmienn:v stan s,,·iadomosci spolccznej wielkich grup Iudzi, wyra
zany publicznic ,,. spr,rn·ach waznych dla systemu polityc?.nego i przy
najmniej potencjalnic kontrowersyjnych, tak iz wyrazanic' opinii st2._j� 
si� clcmentem samcgo systemu polit�·cznego. Nie ma opinii publiczncj 
tarn, gdzie sy�tcm polityczny uniemozliwia wszelki wyraz �tanowisk 
politycznych, zmicrzo.jqc do oddziulywaniu na to, jak sy:oll.'Ill ten funl-:
cjonujc"' �. Z pr-;,:yjGcia takiej definic.ii dln. historyka wynikajq konsek
wcnc,ic. kt6rych musi byc swiadom przy podcjmowaniu bada11: 1. opinia 
publicz·'1a powstajc tylko \\" wa1·unkach okreslonego systemu politycz
nego: 2. niP kazda opinia ma charaktcr publiczny; 3. nie rnusi ona h,·o
rzyc zborncp;o systemu poghld6,,· i occn: 4. nie jest ona prostq · surn2, 
poglrid6w jednostkowych: 5. jcst akt�·wnym clementcm panujqcego sy
skmu polityczncp;o. Przy takich zalozeniach istniejq nie ty1ko mozliwo
sci. ale i potrzeba badania polskiej opinii publicznej okrcsu II Rzeczy
pospolite.i i jej funkcji w owczesnym zyciu politycznym. Pozwala to 
lepicj poznawac postawy i poglc1dy wiQkszych struktur politycznych oraz 

3 Dla histDryka najbarcizk-j \nsh-uktywna .wyciajc siE; nadal, \\·idokrotnie ogh-·

szana drukiem praca: \V. Li p p man n. Public Opinion, New York 1938. "\V ceLt

poznania r6znorodnych st,tno\,·isk oraz podstawowej literatury zob.: .J. J. \Via t r,

Socjologia stosunk6w polituc::nych, WaEznwa 1977. s. 518 i n.; t c n z ,·. Nic!-;iore 
:rnoadnienia opini.i paiblic::ncj w hcictlc iq;borow 1957-1958 (Studiu Socjologkz

no-Polityczne, t. IV, Warszawa 1959); La p tos, op. cit., s. 6 i n.; S lad k o w s k i, 
cp. cit., s. 3 i n. 

4 Zob. np.: zbi6r studio\v dotyczqcych stcreotypu Niemca w Polsee i Polab1

w Niemczcch w XIX i XX \Vieku, opublikowany w „Sob6tce", 1978, nr 2. Ostatni

11rzeglqd problemntyki badawczej i ob,zerny wykaz literatury dotycz,1ccj tcj prr,

biematyki zawiera: A. Schaff, Stcreotvpv n c/zic1lania luclzkie, \V,n"zawa 1981, 
s. 172.

s \Via t r, Socjologia, s. 521-522.
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precyzyjniej okrcslac chnraktcr 6wczcsnego systcmu poLtyczn::so. X a
rodowy socja1izm w tym wypadku wydaje si(; szc;:c.g('ilnic \\'C1,:ic;c::nym 
elcmentem owych badan. Jako struktura politycz:,a, idcohgiczna i spu
:teczna mial ogromnc znaczcnic dla rozwoj u \vydarzc'11 n i c lylkn ,,· J\�icm
czech czy w s,isiadu.i,icych z nimi krajach, lec% w calym swiecil'. Ocl 
chwili, kicdy zawnc:�yl si<;: na arenie public:mcj jako ruch masowy, ro
dzil r6znorakic zaintc·rcsowania i·ö,vniez ,v spolccze11stwic po]skim. �ro
wadzi1y onc clo fol'm u 1owani a zm1cz,1cych, chociaz kon trn\Vl'rsyj n�·ch 
wniosk6\,.·, ktorc ciqzyly na najbardzicj istotnych clcm<,nt,1 ch polit:,ki 
II Rzec,:yp11spnli tcj, zaröwno w zakresie stosunk('1w :.:c",\·:wi L--:nych. j;(\: 
i walcc o ksztalt:,.· ustm.iowe. nicjcdnokrntnie ckcyduj,wych o pns,;:,\·
ciach Z\Hotr1ych dla pr1.yszlo;ci i kraju, i narodu. 

\V badaniach histr,rycz:1ych opinii publicz:1oj po::lst:,\\·o·.\ ,, 1:11:1cz"<c· 
ma prasa pocl \\-,ll'unkicm objGcia kw2readq dostatccznic ,;:.:crnkü'go j:,j 
wachlarza idc·ci\\"t.'.'�c>. polit:,.·cznego, i to w dluzszych odcinkitch c:-::-,sn
wych. Ty 11:o wtcdy kwcrenda prasowa rnozc dostarczyc matc-ria h'l\\' po
zw;i lajqcyc h n:1 shvi,:-rdzcnic cz(:stotliwosci wypo\vi;idanych opinii i ocen 
oraz ich zroznic,1\\·ania. a takzc wyjasnic, jakic twicrdzcni,1 sLm,n·:i;1 
odbicie s,1d6w obiqjowych, a kt6re spelniaj,1 funkc.ic k1·c,itywnc '.;wi:1-
domo.sci spo1eczncj 1;. Szczcg6lne rnicjscc w tych badaniaeh z,tjmu_j�\ Sc,
tyra i karylrntura. W 6wczesnych wanmkach polskicl1 nie spclnü1ly one 
funkcji tw(irczych w formulowaniu poglc1d6w i occn politycznych, a1�) 
byly w postaci slov,mcj lub graficznej ich waznym popubryzatorcm. Od
notowywaly poglqdy w charakterystycznym clla tych gatunlJmr j(;z:dn.1: 
skrocie i s:vntt,zie. Dokonywal:v tci:;o w tym morncncic, kiccly przccho
dzily procesy sll!1·eotypizc1c,ii. Chociaz w s,\·iei.k: sk,·zy\Yi(mym uk:,zy
waly opinic i pog1;:idy. ktörc byly 11ajzywszc \Yc \\·czc�ni('j uformov:a
nej opinii publiczncj. Znajomosc satyry i karylrntury poz\\·,11:l na ,,·pro
wadzenic granicy rniqdzy pogh,d8.mi, kt61-e inspü:owaly clopic1·,i pr,,'.·sta
,vanic no,,·ych occ'n w szcrszych gru.pach spolccznych, a 1xzcja,,:ami iti.'7. 
funkcjonuj,icej (Jpinii �-

Artykul ninic_is:�_v ,,ie ma :c1mbicji podsurnowania b:1da11 1,acl t:;m p;'n
blemem. Chce j eclynic zwr6cic mvagq na wybranf'. .i ak dzisi;i,_j v·::�bj c 
si�, najbardzicj charakterystycznc przejawy stanm,·isku polskicj op1nii 
publiczncj ,vobcc narndnwego socjalizmu i Hitlen1 w okr2sic II R7.cczy
pospolitej. Konccntrujc swo.i<1 uwagq na okresie 1930----Hl34, wöwczas 
bowiem problcm tcn nabral szczeg6lnej zywoLnosci. Wov.rczas to ufor
mowaly si� glownc stcrcotypowe oceny i s<1cly odnoszqcc siQ do 1·zcc7.y-

6 Par.: S 1 n d k o \Vs k i, op. cit., s. 5 i n. 
7 Zaintercsowania karykaturq i satyn\ dla takicli stucliöw w pnlskicj llistori:_,

grafii nie maj;;i dlugiej tradycji. W wyzej \Vymienionym artykulc K. Ficdor, upie
rajqc si� na nie opub!ikowancj pracy magistcrskiej Stanisluwa Maicws;;;iego, z·,E6-
cil uwagq na obccno.�c Hitlcra w polskich czasopismach satyrycznych. Ogra1: '..:zyl 
si�, podobnie jak Majcwski, tylko da schematyczncgo opisu niekt6rych karykatur. 
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wistosci niemieckiej III Rzeszy. W okresie po podpisaniu deklaracji 
o nieagresji polsko-niemieckiej nie podlegaly juz zasadniczym zmianom.
Zmiany nastqpily dopiero w przededniu wojny, eo jednak jest odr�b
nym zagadnieniem. Artykul ma na celu wprowadzenie do szczeg6lo\vych
rnzwazari, kt6re stanowi<1 przedmiot zamieszczonych w tym tomie stu
diow poswie;conych stanowisku ro�nych ugrupowari politycznych, os6b,
gazct i czasopism. Problcmy te sq przedmiotem zainteresowan wroclaw
!:ikiego srodowiska historycznego zar6wno z uwagi na .:;tudia nad dzieja
rni polskiej mysli politycznej, jak i badania stosunk6w polsko-niemieckich.
Niejednokrotnie byly przedmiotem prac magisterskich i innych. Zamiesz
czune w tym tomie studia nie su, proporcjonalne do owczesnych zain
tercsuwari polskich ugrupowan politycznych problemami narodowego so
cjalizmu. Rejestrujq badania prowadzone w kr�gu pracownik6w i wsp61-
pracownik6w Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego.
W ponizszym tomie zostaly zamieszczone szkice kt6re przedstawiajq sta
nowiska komunist6w (T. Kulak), socjalist6w (R. Mierzyriski), ludowc6w
(Z. Derwiriski), endecji (K. Kawalec), k6l 1-zi=i:dowych (J. Kr6likiewicz),
kunserwatyst6w (E. Czapie,vski), kr�g6w katolickich (J. Pietrzak). W to
mic zostaly tcz zamieszczone szkice przedstawiaji=i:ce .:;tanowisko grupy
mlodych konsenvatyst6w z Adolfem Bochenskim na czcle, szkic o po
glqdach Wladyslawa Studnickiego i wrcszcie o Zwiqzku Polak6w w Niem
czech_ Nieco uwngi poswü;cono przcdsto.wicniu st,mowi;;;lrn prm5y liic
rackiej (G. Zipold-Materek). Szkice te byly przedmiotem dyskusji na po
sieclzeniu w Instytucic Historycznym. W sumie, jak -wydaje si<;!, ich wai·
tosc jcst nie tylko dokumentalna. Nie wyczerpujqc prnblematyki, uka
zuj,1 szerokq panoramc: stano,visk, kt61·e oddzialywaly na uksztaltowanie
siq polskiej opinii publicznej wobcc narodowego socjalizmu i Hitlera.

Narodowy socjalizm i osoba Hitlern staly si� przedmiotem szerszych 
zainteresowa11 spolcczenstwa polskiego dopiero w 1930 r. W6v-1czas to 
donicsienia o wydnrzcniach politycznych w Niemczech wskazywaly, 
zc ten nurt polityczny wzrasta, uzyskuje poparcie w masach, a domi
nacja Hitlera jako przywodcy i t,v6rcy wielkosci politycznej partii sta
je si0 powszechnic dosti-zegana w Nicmczech i innych krajach. W latach 
dwudziestych na lamach polskich gazct politycznych zamieszczane byly 
tylko drobne informacje, kt6re nie budzily szczeg6lnej uwagi polskiej 
opinii publicznej w stosunku do partii hitlerowskiej. Dzisiaj dla bada
cza Scl wskazowkami, pozwalajqcymi zrozumiec, dlaczego w 1930 r., kie
dy zaintereso,vanie wzroslo, obraz narodowego socjalizmu tak szybko 
stal siQ wielowal'shvowy, niemalze pelny, przy dosc trafnych ocenach 
genezy i znaczenia tcgo ruchu, chociaz przy zroznicowanych twierdze
niach zarysowujqcych perspektywy. 

Uwa.zniej i wczcsnicj niz inne polskie ugrupo\vania polityczne zja
wisko narodowego socjalizmu w Nicmczech sledzila Polska Partia So
cjalistyczna. Traktowala ten ruch od 1922 r. jako p1·zejaw faszyzmu. 
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W zamieszczanych na lamach jej gazet informacjach zwracano mvag� 

na charakter polityczny i spoleczny narodowego socjalizmu, przedsta
wiajqc go jako sil� antysocj alistycznc.t antyrcpublikansk4 i antysemickq, 
ktöra w atmosferze nacjonalistyczncgo podniecenia nawolywala do kru-
cjaty przeciwko owczesnemu weimarskiemu systemowi polityczncmu. 

Wskazywano na dostrzezone od razu metody dzialania: brutalnosc i bez
,vzgl�dnosc \vobec przeciwniko\\', arogancj� wobec wladzy, wspölprac� 
z bardzo zr6znicowanymi silami spolecznymi, demoralizowanie ideo\v2 
robotnik6w, jawne propagowanie programu burzenia rcpubliki weimar
skiej, nawet przy uzyciu sily. Z nicpokojem odnotowywano fakty \Vsp6l
pracy mi�dzynarodo\1,;ej hitleryzmu, przy röwnoczesnym rozszcrzaniu 

wplyw6w z Bawarii na cale Niemcy. Dla doniesien tych charaktcry
styczne bylo przekonanic, ze Hitler r6wnolegle z dzialalnoscü-1 jawnq 
prowadzi i dzialania konspiracyj ne. Podnoszono poczucie bezkarnosci 
hitlerowcow s. 

Wydarzenia listopadowe 1923 r. w Monachium, zbrojny zamach Hit
lera i jego niepowodzenia, nie przyniosly nowych clcmentow w stano
wisku wobec narodcnvcgo socjalizmu. Dostrzegamy Wo\vczas \l1asilcnie 
krytycyzmu wobec osoby przywodcy, Hitlcra. Stosunck ten ,vyrastal 
nie tyle z ocony samego faktu zamachu, ile zc sposobu jego przcprowa
dzenia. W sposobie zamachu widziano potwicrdzenie niedojrzalosci po
litycznej i organizacyjncj ruchu narodowosocjalistycznego, awanturnic-:, 
two, brak n�alizmu i zdolnosci przcwidywania. W polskim obozic naro
dowodemokratycznym nasilily si� \vowczas oceny, iz sytuacja \VC\\·nc;trz
na w Niemczech jcst tak nieustabilizowana i niepewna, iz nie mozn'.l 
w kategoriach racjonalnych ocenia6 sytuacji, snuc jakichkolwiek per
spektyw, trzeba byc jednak przygotowanym na r6zne niespodzianki 9

• 

Wydajc sie;, .ze occna wydarzen monachijskich, lokujqca narodowy 
socjalizm, a przede wszystkim Adolfa Hitlera, w kategoriach awantur
nictwa politycznego, ruchu pozbawionego naturalnych i szerszych \Vply
w6w politycznych, bez perspektyw, skazanego na zaglad� wobec ak
tywnosci innych ugrupowan nacjonalistycznych, spowodowala, iz przez 
wiele lat nie przywü1zywano wagi do sledzenia jego los6w. Milczenie 
bylo przerywane, szczeg6lnie od 1927 r., pojedynczymi donicsicniami, 
ktore wskazywaly, ze narodowy socjalizm jako zorganizowana sila prze

trwal, ze przcjawia aktywnosc jako czynnik wywrotowy, wrogi wobec 
marksizmu, skrajnie nacjonalistyczny i antysemicki, o zdccydowanie a�
typolskim obliczu, gotuje si� do czynow gwaltownych przeciwko syste-

s Por.: Faszyzm w Bawarii (Robotnik (da1ej; Rob.), 5 XII 1922); Faszyzm ba
warski (tamze, 4 II 1923); Listy z Niemiec (tamze, 28 III 1923}. 

� Zamach faszystow bawarskich (tam.ie, 11 XI 1923). Por. takze informacje 
w „Gazecie Warszawskiej" (dalej: Gaz. W.), numcry z 9 i 11 XI 1923 r., oraz 
Mglawica niemiecka (tamie, 27 XI 1923). 
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rnO\\·i ,veimarskil'ffiu 10. Z pewnym nicpokojcm w koticu lat dwudzic
s1 ':eh odnotowy\\'�mo fakty, ktöre möwily, 2.2 narodowy socjalizm zys
la�jc \';ply,,·y, Z\\·h,szcza w mlodym pokoleniu, zc umicj�tnie ,vykorzy
stujc nasi.rojc 1n:Ls ludo\•:ych, a argumcnty propagandy hitlero,vskiej 
t:l\'. ;cj rodzc1 c1pbu1, Nicmc6w niz twicrdzenia innych nicmieckich par
t ü pulitycznych. Z zuskoczcniem 1)l"zyjmowano informacje, ze u naro
dr)\':ych socjalisl(J\v „z pod znaku Hitkra jest tyle werwy, swiezosci 
i z_'·cia" 11. Poj;!_\\"ily siP, oceny, ktorc c1ostr%egaly w Hitlcrzc juz nie tyl
k , �:'.vanturnicl\,·o, obid{t godny Zcll'l:°J\V, ale indywidualnnsc O duzej 
Y:-.;Ji, tt:mpcrnmcnci,·, u1,1iej�b1osci w:-·,s.·olywania entuzja,:mu, oddzialy
\. ccnia na mLocb:ic:< pn;,::·sln,jc\Cq poparcie przede ,.,;szysikim w kr�gacl1 
mi, c;:,:czanskich �]. Zaczi..:to siG zastanawinc nad przyczynami ,vzrostu 
\'.'!Jl:.·\1.'ow i autorytctu Hitlcra, osoby jcszcze przez wielc lat w Polsee 
tn],:t,1wancj z pobla:i.:rnicm, a charaktcryzowanej zazwyczaj jako nic
syrnpalyczna. Kic,dy w 1928 r. nn lam:ich prasy konsenvatywncj wypn
,,.:i:td�mo occny, iz hiU,,i-owcy nie znc1jduj,1 ,Yil;kszcgo p,iparcia w sp:)
l.:<:1·,·11stv ic 1·1_. to \,· koncu 1929 1·. Hitlcra oceniano juz jako jednego 

·< ·:: .:P"F1la!·:0 icjszych 1uclzi \\' N"ien1e:ccch tt
. Z occny sy�ciacji \\·cwnq-

1 r:-'.L'..c·.i \'.- ::fr?mc/cch, pri:edsLrn·iil!l r.i j,Lkn nie ust n bilizowa o:1a, ,,:ypel-
11 ;Ln�·.; l·ozcz,'.l'O\\"ani,1rni do 6wczcsnc_i neczywistosci, przy cic1gle zy
"".'·ch ambicjach oc1rnclzcnia püt(gi Nicmiec, wyprn\vaclzano wnioski 
o :i-•:,·c111iu w n·publicc wcimarski.ej okrcsu przcjsciowcgo, ktöry stwarza
\\·,1,· .. mki sprzyjaj,i.cc politycc hazardu, ,1grcsywnosci, bruta1nosci; a wiEic 
tyE, cz)·i1:1ikom zycia publicznego. ktr'Jrc wiclziano w naroclowym socja
lin,1:e:. 

Tiok 1930 r:l,:pocz,11 ukrcs na_j-.vic:kszych sukccs6w !1aroduwego socjc1.
k'.!;1u ,,._. :Niem..:1.cch. \V Polsee, podubnic jak ,v innych krnjach curo
pcj:-kich, mvaznic obscnnJwano wydar%cnia w Niemczcch. Dustrzegano 
Z\\'i;1zck wznosz<\Cc',j sie; fali wystc1pic1i antywersalskich, wzmaga.nia na
pit_·c nacjonalistyc:mych z post<;pujqcym procesem prolcL11·yzacji drob-
:wn:i,::szczansh\·a i kryzysem ekonomicznym. Sukccsy hitlcrowcöw m:
rn,) \':czc,�niejsz:s:c:h dunicsii::r't prz:yjmowano z wyraznym zaskoczeniem. 
F,,,T1:ci1owano, nicjnhuknitnie bc:-: cl(lstatcczncgo ro,:eznania t·cali6w nie-

''· Por. n,�.: Fc:8:_,1i1 i ,1::l:·j,1 ,R,,b., 25 I l:l2G); Plan i1ciclto1ccoo prze1i:rotu fa
,<.z, .' tr: •:·skiego (hm1i.l', HJ II 1926); Aresztmeanie 430 hitlero wc6 1 1J w Niemczech 
(ti1tni.l'. ?'.l VlI 1927); Krirnwy ,cwc l1itlcrowc6w (tamze, 10 V 1928); Srednio
nil'('2lle poglqdy hitlcro1n·6w (tamze, ll VI 19W); ,,Zle ob yczaje" hitlerowcow 

(',am%c, 27 XI 1929); Jio/..:o u-ania hancilou:e z Nicmcami (Dziei1 Pol�ki, 8 II 1928);
h,:,:-:vf!U niemicckicj rcn/..:cji (Polska Zctchodnia (rlalej; PZach,), 10 IX 1929); Na
c.'cJn!<z::m, jciko motyu: nit:mici.kir:j polit:1ki \C'za,. 1-t XII 1929). 

!t T. l\I. K., Ros11qcy nncjonali.:m niemicd:i (PZach., 27 VII 1929).
" Tamz�. 
13 Wy11iki u:yborou· tt' ;1;i.cmczech (Cza,, 2:l V 1928). 
1·1 Nacjonalizm ja/..:o motyw nicmieckiej polityki (Czas, H XII 1929); Por. tak

zc: T, M. K., Sukccsv „nacjonnlistycznego rlucha ataku" (PZach., 3 XII 1929). 
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mieckich, ,vnioski, ktöre mialy Humaczyc to zjawisko, jak tcz okreslic 
jogo przyszlosc. Przyczyn wzrostu -wplywöw ,narodowych socjalistow 
szukano w programie i metodach socjctechnicznych stosowanych przcz 
t(; p!lrtiQ w codzicnncj dzialalnosci, wykorzysiy\·;aniu nastrnjfrw przc
niknj,Jcych wowczas szerokic grupy spolecznc, dzialaniach doslosov.ra
nych do cech uznawanych vv· Polsee za charakterystyczne dla naroclu 
nic·micckiego. Hitlcrowiec odpowi:ldal stcrcotypowi Prusaka, funkcjo
nuj,1ccgo ''-. po1skim zyciu polit:,.-c;mym. Z,m·,wno niepowodzcnia eko

nomicznc jak i polityczne Niernicc, przy aktym1ej dzialalno:�ci rc\Yizjo
nistycznej, r6wnicz na p1aszczyznic miQdzynaroclO\vcj, rozbuchnnym na
cjo:1alizmie, nicliczcniu siQ z zadnymi ograniczcniami prawnymi i gos
pc,cla:·c;:ymi, mia1y przynosic hitlcrO\vcom szczcgölne mozliwosci pano
,,;a .:::i. nad nastrnjami ulicy. 0 pozycj i hi tlcr:vzm u, \Ycd1ug powszcch
n::ch wowczas occ-:1, miala dccydowac nie rca listyczna occna syluacj i, 
kcz irracjonaln0 cmocje, szczcg<"ilnego rodzaju mistycyzm wyrastaj<1cy 
nci gnmcie aprobowanych przcz tc.-n ruch teorii rasistowskich. Mistycz
nc' poczucie \';idkosci Niemiec z jcdncj strony, a przekonanic o nieza
sh;zor:ych klc;skach z drugiej, to podloze lc1cz(:nia siq w obozic hltlerow
skim röznych ;.;rup niczadowolonych Nicmc<iw. Pot--vierdzaj:1c takie occ
ny. pi",1oficjalny organ rzqdowy „Gazcta Polska" probowal wyjasnic: 
,. i\fasowa sugcstia? Malo to tlumaczctcy termin. To raczej wielkie nic
zadowolc-:iie z ludzkicj rn�dzy, z wojny przcgranej, z wieku sp(iinio·:1c
,.;o, z niezaspokojonych po.zqda11 nadziei, ambic-ji, dalo sobic tu rendcz 
wius i szuka pocicz-hy, \\" pustym. jalo,.vym frnzcsic, ,Yszystko jeclno ja
kim. b:s-·Ic ·.1zn:·:nym za k•cznicz:y"' 1". 

\V cdlug obic�nwych occn ruch hitlcrowski na poczqtku lat trzydzic
slych byl uznawany za szczegölnic niebezpicczny: mial stwnrzac mozl; .. 
W'lsc; jcd:�oezc.nia röznorodnych sil reprezcnLuj,icych program negacji 
sunu wsp61czcsnc.�o. gotowych do p1·owadzenia walki wszclkimi meto
dami. Oceniano, zc hitleryzm nie liczyl sie; z zadnymi normnmi etyki 
polityc:znej, oclwolywal siG do najbardziej prymitywnych instynkl6\v, 
upra,\·ial dcmagogi0 na röznych p1aszczyznach, rnzbudzal nnmi�tnoscl, 
unicmozliwiol rozwöj demok1:atycznych form zycia publiczncgo, zapo
wiaclal rodzcnic si<; nowych zjawisk politycznych 16. Zamieszczajc1c w prn
sie codzicnncj szczcg6lo,vc inforrnacje o mctodach stOSU\va.nych p1·zcz 
hitlcrowco\Y w walkach politycznych, pokazujqc wn�cz cksplozjE: ich 
wpl:-:m'mr, w polskiej opinii publicznej byl stopniowo budowany obraz 
hillcryzmu jako sily dynamiczncj, polityczncj, ogarni�tcj zc.1dzq odwe
tu, pomsty, nienawisciq do urzqdzeri. politycznych rcpubliki weimar
skicj, jcj roz,vi�zai'i spolecznych i sil mi<:;dzynarodowych, ktore za nimi 

15 W nacjonaliotycznej mena:::crii (Gazeta Polska (dalej: Gaz. P.), 9 IX 1930). 
'1' Por. przykladowo interesuj,11:c rozwazania S. K o z i c k i e g o, Niemcy a Pol� 

. .ska t:\Iysl Narodowa, 1930, nr 54, s. 814). 
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.staly. Zwracano uwage; na obciqzanie przez hitlerowc6w odpowiedzial
no.sciq za sytuacj� w Niemczech spisk6w mi�dzynarodowych: masor'i.
skich, komunistycznych, socjalistycznych. W hitleryzmie dostrzegano 
w6wczas zywotne przetnvanie, a nawet odrodzenie i spotcc;gowanie tych 
wszystkich cech, kt6re juz tradycyjnie byly lqczone z pruskim egoiz
mem ·narodowym, wyrazajqcym si� w poczuciu wyzszosci nad innymi 
ludami, brutalnosci w rozprawie z przeszkodami na drodze do raz wy
tknicc;tych celow, braku jakichkolwiek ograniczen etycznych, jezeliby 
mialy przeszkadzac w realizacji zaplanowanej ekspansji. Totez okres
lajc1c hitleryzm stwierdzano kr6tko, iz jest to „bezczelnosc podnoszona 
do godnosci idei brutalnego prawa lupu'' 1•, w innym miejscu hitlerow
c6w nazywano po prostu „ludzmi dzikimi" 1�. W Polsee nie bylo jesz
cze pogl�bionego rozeznania zasad doktrynalnych ruchu narodowosocja
listycznego. Nie okazywano tez wii;kszego zainteresowania dla tych pro
blemow. Ale zainteresowanie wzbudzal fakt, iz w partii hitlerowskicj 
!qczyly si� wöwczas röznorodne sily spoleczne, reprezcntujqce postawy
radykalne, wrogie wobec systemu wersalskiego, kt6re domagaly si�
odrzucenia zobowü1zari. wersalskich i odbudowy pot�gi Niemiec w ro
zumieniu przedwojennym 19. 

Rozw6j ,vplyw6w partii hitlerowskiej byl przedstawiany jako przy
gotowanie do przej�cia wladzy. W 1930 r. w r6znych ugrupowaniach 
polskich zacz�to dostrzcguc mozliwo;:;c nowego zamachu zbrojnego hit
lerowc6w �0

. Nie widziano jakiejkolwiek analogii z sytuacjq monachij
skq w 1923 r. Mozliwosc zamachu byla uzasadniana sytuacjq wc,vnqtrz
nq Niemiec, pogl�bieniem si� slabosci republiki weimarnkiej, poparciem 
Hitlera przez wielki przemysl, kapital bankowy, niekt6re kn;gi jun
kierstwa, a r6wniez cz�sc dow6dztwa wojskowego. Gotowosc Hitlera 
do tego typu dzialan miala potwierdzac jego nieograniczona pycha, za
rozumialstwo, ktöre dostrzegano w wystqpieniach po sukcesach wybor
czych 21. W kolach lewicowych twierdzono jednak, ze grozba przejqcia 
wladzy przez hitlerowc6w jest nierealna wobec sily niemieckiego l'Uchu 
socjalistycznego. Rzqdy hitlerowc6w, wedlug tych ocen, wymagalyby 
wczesniejszego zniszczenia partii socjalistycznej, eo wobcc jej sily uwa
zano za niemozliwe 22• Stanowisko to po cze,sci bylo podzielane r6wniez 
przez sanacjcc;. W kolach zblizonych do rzqdowych wyrazano przekona
nie, ze wladze republiki weimarskiej wlasnie przy pomocy socjaldemo
kracji bqdc1, w stanie utrzymac hitlcrowc6w w „cuglach". I takze w kre,-

17 Hab d an k, Hitleryzm naszej opozycji (Gaz. P., 14 XI 1930). 
18 Tryumf „dzikich ludzi" (PZach., 18 IX 1930). 
19 Por. np.: A. R., Alzacja a „korytarz" (Dzicnnik Polski, 23 XI 1930). 
20 llitler dq:i:y do zamachu stanu (Gaz. W., 20 IX 1930). 
21 T. M. K., Z niemieckicgo zamc;tu (PZach., 2 X 1930); Na tronie Niemicc

ma zasiqsc wnuk Wilhelma II (tamze, 24 i 25 VIII 1931 ). 
zi Znaczenie zwyci�stwa llitlera (Rob., 30 IX 1930). 
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gach sanacyjnych przy tych rozwazaniach liczono na presj� mi�dzy
narodo\v.1. Wyrazano zaufanie do Niemc6w, ze ci w obawie przed utra

Üi kredytöw zagranicznych, eo mogloby nastqpic wobec stanowiska Hit
lera w sprawach stosunk6w zev.;rn�trznych, nie dopuszczq do przej�c�a 
wladzy przez to ugrupowanie �:1. Ale w tyrn samym obozie sanacyjnym, 
wprawdzie w krQgu Zwü1zku Naprawy Rzeczypospolitej, kt6ry zacho
wywal wielc samodzielnych przemysleri. i ocen, a wyr6znial siQ szcze
g6lnie duzyrn zainteresowaniem dla spraw niemieckich, dopuszczano in

llq mozliwosc rozwoju wydarzen: dojscie Hitlcra do w1adzy nie drogq 
przewrotu, lccz legalnie, przy przestrzeganiu funkcjonujqcych ,v6wczas 
w Niemczech zasad konstytucyjnych, w wyniku zwyci�stwa wyborcze

go 21
• W kr�gach konserwatyst6w krakowskich u trzymywalo siE; zaufa

nie do dojrzalosci politycznej Niemc6w. Przewidywano, ze nie oddadzq 
jednak wladzy w rE;ce hitlerowcöw, zagrazaloby to bowiem wsp6ldzia
laniu z krajami zachodnioeuropejskimi, spowodowaloby ograniczenie kre
dyt6w, tak waznych przy öwczesnym kryzysie, a w efekcie poglo,bie
nie klopot6w ekonomicznych i chaos ,vewn�trzny �''. Z nieukrywanc1 
sympatiq obscnvowal natomiast \.Vzmacnianie narodowego socjalizmu 
w Niemczcch Stanislaw Mackiewicz, wraz z zcspolcm redagowanego 
przez siebie „Slowa" wilenskiego, a przede wszystkim ze wsp6lpracu
jqcym z dziennikiem Wladyslawem Studnickirn. W sukcesach hitlerow
cow widzieli bowiem najpowazniejsze zabezpieczenic przed uznawanq 
przez nich za szczeg6lnic ni()bezpieczrn1 dla Polski lini� porozumicn ia 
niemiecko-radzieckiego, linic1 Rapallo 26

. Taka ocena rzutowala na wszy
:,tkic do.lszc rachuby odnoszqcc si<; do occny stosunkow polsko-nicmil'C

kich tej grupy, takze po przej�ciu wladzy w Niemczcch przez Hitlera. 

Sytuacja we,vnt;trzna Niemiec i powstawanie tarn warunk6w ula
twiajqcych rozw6j partii typu hitlerowskiego stawalo siG argumentem 
dla zwolcnnikow rzqdow autorytarnych w Polscl', poszukujc4cych po
twierdzcnia tezy o powszechnym kryzysie demokracji i wszelkich przc
jaw6w parlamentaryzmu. Demokracji nicmieckiej zarzucano tchörzli
wosc w walce z przeciwnikami, a wsr6d nich przedc wszystkim z Hit
lerem 27

. Najwi�kszq odpowiedzialnoscia, za wytworzon;;i sytuacj� obar
czano niE:mieckc1 socjaldemokracjG. Hitlermvcy byli przedstawiani CZE;Sto 
jako nicsamodzieLna sila polityczna. Niekiedy dopatl'ywano sir: w ich 
dzialaniach ukrytej walki o restytucj� monarchii hohenzollernowskiej 2�. 

Najbardziej krytyczne occny narodowego socjalizmu byly formulo-

23 Debata w Reichstagn (Gaz. P., 20 X 1930). 
u T. M. K., Z niemieckiego wmc;tu {PZach., 2 X 1930). 
25 Nad Niemcami powieica sztandar Hitlera (Czas, 14 XII 1930).
28 Por. np.: W. St u d nick i, W sprav:ie u:zrostu radykalizmn (Slowo, 10 

X 1930). 
21 Por. np.: Kryzys socjaldemokracji w Niemczech (Gaz. P., 13 VII 1931). 
2s Na tronie Niemiec ma zasiqsc wnnk Wilhelma II (PZach., 24 i 25 VIII 1930). 



156 Wojcieci1 Wrzesit'lski 
---- -----�-�--- -·-·---------------� 

wane w Polsee w kn;gach ,vplywow Polskiej Partii Socjalistycznej. Pod
kreslaj qc, zc stanowi on „smiertelnq chorobG Niemiec" w, zwracano uwa
gG na jego wplyw na calq EuropG. Wyjasniajqc stanowisko w tej spra
wic na lamach „Robotnika" odnotowywano: ,,Hitleryzm wyst�puje ja
ko sila niszczycie1ska, pozbawiona ,vszclkich oslonek ideowych. To nisz
czenie jest srodkiem i celcm. Ma siG wrazenie, ze w hitleryzmie zesrod
kowul siG wszystek zawöd Niemicc j unkierskich z powodu przegranej 

wojny, wszystka zlosc, nienav,risc i zawzi�tosc i dzika zqdza zcmsty na 
wszystkiem i na wszystkich, eo stajq na przeszkodzic pochodowi hitk
ryzmu. Ale bez wzgle:;du na rodov.r6d i charakter hitlcryzmu, faktem 
jest, ze przcdstawia on ogromne niebezpicczer'i.stwo dla Niemiec i calej. 
Europy burzuazyjnej" ao_ Db socjalistöw polskich dojscie Hitlcra do
,vladzy mialo byc poc"Zqtkiem wojny dommvej, kt6ra jednak nie skor'i.
czylnby sie w granicach Nicmiec, a przeniosla ,v pierwszej kolejnosci 
do Polski :n. 

Klasowa araliza korzeni hitlcryzmu dostarczala socjalistom polskim 
dowod6w do twierdzcn, iz spe!nia on rolE; instrumentu politycznego 
w J"(�kach klas posiadaj,icvch, ktore wykorzystuj,� go do obrony swega 
stanu posiadania. vVykazywano, ze rekrutuj1:1 si� z elemcntöw zdekla
sow,1nych, ,,z ludzi, ktörzy z robotnikiem dzielq losy bezrobocia i pro
lct<.1ryzujq sie;, nie chcq jcdnak zaliczyc sie; do klasy prolctariackiej" 32• 

Taki 2J occnic przcciwstmvia1:10 sir; w korach sanacyj nych, stwierdzajqc, 
iz nie mozna narodowcgo socjalizmu uwazac za intrygo, klas posiada
j,1cych 33. Zdecydowanymi obror'i.cami ocen, wskazujqcych na oryginal
nosc i samodzie1nosc ruchu narodowosocjalistycznego, byla w Polsee en
decja. Z jej strony mo2ma by!o obserwowac najwit;ccj troski, aby przy 
powicrzchownej orientacji w rcaliach nicrnieckich, biorqc pod uwag� 
tak nazw(; partii hitlcrowskiej (Narodmvosocjalistyczna Partia Robotni
cza Niemiec), jak i cah1 dcmagogiG spolecrnq, w polskiej opinii publicz
nej nie lqczono jej z ruchem socjalistycznym. Dlatego tez wyjasniano: 
,,Soc:jalisci ,narndowi majc1, w gruncie rzeczy malo wsp6lnego z socja
Iizmcm, so, stronnictwem skrajnie nacjonalistycznym, antyparlamentar
nyrn, antysemickirn, antymasonskim i walczqcym z przewagq sfer ka
pitalistycznych w zyciu par'i.shvowym'' :ii_ 

W kolach endeckich, tak bardzo uczulo'.1ych na sprawy niemicckie, 
mimo dostrzegania niew,1tpliwego pokrc,•1ie11.stwa ideowego, jednoznacz-

2� Smiertelna choroba Niemicc (Rob., 29 IX 1931). 
ao Zdemaskowany Hitler. Krwawe plany hitlerou;cow (tamze, 2!) XI 1931). 
31 D. Klus z y r'i. s k a, Fa/szuioe znmiaru (tamze, 11 VIII 1931).
�2 :VI. Kr e g er, Nie mcy przed wybornmi. Nacjonal-socjali:!ci, czyli „zew knvi" 

(tamzc, G IX 1930). 
as Wymowa wyborow niemieckich (Gaz. Pol., 20 IX 1930). 
34 S. K [o z i c k iJ, Wybory w Sa.ksonii (Gaz. W., 27 XI 1930). 
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nie stv.rierdzann, zc wzrost wply\Ü)W hitkrowct'm· w Niernczech tu \VZrost 
zagrozenia polskich granic zachodnich. Przc\viclywano, ze nawct gdyby 

hitkrowcy w!adzy nie przcjE�li, to ich aktywnosc we,vn(;trzna, popula-
1-:-·zo\Yanie ich zdccydowanego progrnrnu rewiz.i i granic, przyniesic nowe 
\Y?SHJpienia clyplomatycznc skicrnwane przcciwko postanowicnium te-
1·ytorialnym w \Vcrsalu 3\ Endccja, zainteresowana mozliwoscic1 budo
\\·a:1ia masmn'go ruchu poliiyczncgo opartcgo na ideologii nacjonali
stycznej, szybcicj niz inni dostrzcgala zagrozcnie plynqce zc strony na

rnclowcgo socjnlizmu dla Polski. Juz w polowie HJ30 r. na lamach „Ga
zcty Warszawskicf' Stefan Kozicki sformulov>'�l occn�, ze „HiUc1· [jcst] 
() \,·iclc niebezpicczniejszy dla pokoju europejskicgo niz cesarz Wilhelm 
i j1cgn cioracky" :i,;. '\V latach p(izniejszych, kicdy fascynacja sukccsami 
h1tlcro'.','cow W)T:-tznic ujawnila siq w stanowisku endecji, uz1�anic za
gl'oZcni.1 dla in tcrcsci\v Rzeczy pospolilcj zawszc bylo bard?.o pow.1zne. 

Chociaz w Polsee powazniej trnktowano ruch narodo,vosoc:i,tlistycz-
11:-' niz Hitlcn1, wid,:ac w nim jakze cz�sto obickt clo zart6w, czasami 
clc:�,: nie·wybrcdnych, ktorych bylo tak wiele w rciznych czasopismach 
sat)-r:,.-cznych. to poczynano mu siq bacznie przypatrywac. Uzas:1clniano 
w przcdc wszystkim zmianami sytuacji wewnc;trzncj w samych Niem
Ci'.t'Ch 3;. Konic·c,-'10sc uwaznc.i obscrwacji Hitlcra byla uzasadniana wie
k,krntnie powLn·zanym wnioskicrn, iz to w Nicrnczcch wlas'.1ic uksztal
lu\Y:-tly siq ,varunki, w ktc'>rych o przyszlosci politycznej tak ,viele mogla 
dccydowac ind)'Widualnosc przyw<'>dcy :is. Liczylo siG to z wiclokrotnie 
[ormu1mvarn1 charakterystykq narndu niemicckicgo jako spolccznosci 
pc1zb<1'.':ioncj i'1clywidualnosci. a chl;lnk dajqccj posluch odpo,,:il'rlnin dy
;1:,micznym, brut:-tlnyrn jcclnostkom, ktor2 po(r�ifily formulo-wac hasla 
prngl'amo\ve bez wzgl�du na mo:diwosc ich 1·calizacj i. W takiej occnie 
ogölnej Hitler micscil si(; znakomicie. Inna rzecz, ze polska opinia pub
liczna, wykazywnb duze zai'.1ten.'sDwanie i popm-cie dla naplywaj4cych 
z Ni0miec ocen, iz Hitler, jcsli przejmie wladz(;, to okaze si� niczdolny 
do jej utrzymani,1. eo mialoby sie: przyczynic do jcgo pclnej kompromi
tacji 1\ \V akty,xnosci narodowych socjalistow or,iz \V charakterze ·wal
ki, jJ.1'.<'; na!'Zucali swoim przcciwnikom, ,vidziano ,vlasciwe antidotum 
dla .swiatowcj opinii, ktcm1, wcdlug wielu polskich ocen, miala byc uspio-
1rn pozornym pacyfizmem weimarskich Niemicc, przede wszystkirn pod 
"\\·p]ywem polityki Stl'esemanna. Gw::.tlty bitlcrowskic mialy pokazac 

:s Wyboru w X icmc::ech i Pols/,a (tamze, 18 IX 19:30). 
se S. K [o z 1 c k i]. "iVybory w Saksonii (tamze, 27 IX 1930). 
3• Oc>enci po1o::enia og6lnego (Gaz. P., 30 IX rn:rn). W artykulc tym, zwra

c;1j;_,c uwagE; 11:1 gw,tllownq . uwla1nodozi,: sytuacji Ilil!era, pisano; ,,Wodz tcgo 
obozu, AdoH Hitler, jcszczc przcd dwuma tygodniami uwazany za awanturnika 
poLt::cznego, sta1 sit; nngle potQg,J w z.yciu wewnqtrznym Rzeszy niemicckicj". 

85 Por. np.: T. l\L K., Ci�zki kryzys we!J.'n�trzny Niemiec (PZnch., 8 VII 1930). 
3J T. :\I. K., Z niemieckiego zam.-;tu (tamze, 2 X 1930). 
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s,viatowej opinii rzeczywisty obraz dqzen narodu niemieckiego 40
• Takie 

oceny legly u podstaw wniosk6w, formulowanych w 1930 r., a cz�sto 
powtarzanych w okresie p6zniejszym, iz dla mh;dzynarodowych intere

sow Polski mniej grozny jest jawny przeciwnik ukladu ·wersalskiego -

Hitler, niz obronca rc:publik.i ukryty pod mask,i pozornego pacyfizmu 

strescmannov,:skiego. Wyrazaj&c uznanie dla ,vielkiego dorobku cywili

zacyjncgo narodu niemieckiego, o\•,;czesne spoleczeristwo uwazano za 

chore na nacjonalizm, megalomaniG i egoizm narodo,vy. Jednym z glow
nych dowodow na to, iz ta choroba jest powazna, mialy byc wplywy 
narodowcgo socjalizmu, a przede wszystkim fakt, ,,iz na widowni� po
litycznc1 niemieckq mögl wysta,pic typ p6linteligcntncgo demagoga, afe

rzysta, jakim jest Hitler, i zdobyC:: w ,vyborach do parlamentu szesc 
milionow glos6w" 41

. 

Pierwsze polskie pröby oceny narndowego socjalizmu nie zawsze siE: 

potwierdzaly w swictle wiesci plymicych z Niemiec. Pomylki w ocenie 
tego zjawiska byly charakterystycznc dla ocen formulowanych nie tyl
ko w Polsee. TutaJ jednak, jak gdyby broniqc si� przed ich skutkami, 
stopniowo pogl�biano zain teresowanie podstawarni ideologicznymi tego 

ruchu i jego strom1 socjologicznq. Mialo to miejsce w6wczas, kiedy tak 

liczne doniesienia informowaly o ciqglym wzmaganiu wplyw6w hitle
rowskich i pozyskiwaniu coraz to nowych grup spolecznych. Najsilnicj 
zjawisko io wyst;;-1Pilü w obozie narodowodemokratycznym. Pobka le

wica oceniala w spos6b bardzo wyrazisty narodowy socjalizm jako prze
jaw faszyzmu niernieckiego ze wszystkimi konsekwencjami klaso,vymi. 
W 1931 r. w obozic narodowodemokratycznym, jak gdyby przyznaj,w 
si� do wczesniejszych bl<:d6w w occnie bezprogramowosci partii hitle
rowskiej, klasyfikowano jq takze jako ugrupowanic faszystowskie, z wszy
stkimi charakterystycznymi dla tego nurtu postawami ideowymi, takty
kq dzialania publicznego oraz zasadami organizacyjnymi. Obawiaj„1c si� 

przedwczesnych ocen, ktore by mialy okreslac przyszlosc narodowego 

socjalizmu, ograniczano si� do stwierdzen, i.z jest on prc!_dem politycz
nym, spolecznym i idcowo zbyt silnym, aby mozna liczyc na jego rychle 
rozbicie. Wstrzymuj;_Jc si� od odpowiedzi na pytanie, czy i jakc1 drog;:i 

dojdzie do wladzy, potwierdzano, ze mialo to zale.zec od r621nych oko
licznosci, kt6re wyjasnic mial dopiero czas 42

. Narodowy socjalizm ,v 6w
czesnych ocenach endeckich mial byc ruchem, kt6ry nie sformulowal 

jeszcze pelnego programu, chociaz posiadal tak znaczne wplywy liczeb
ne, wh:ksze niz potwierdzala to liczebnosc szereg6w partii, i organiza

cyjne. Wskazuj4c na taki stan rzeczy, z pocza,tkiem 1931 r. podnoszono, 

,o Od Stresemanna da Ilitlera (Gaz. P., 20 X 1930); Wymov.:a wybitych szyb

na Leipzigerstrasse (PZach., 16 X 1930). 
u Hab da n, Szal niemiecki nie przerazi Polski (tamze, 2 XII 1930); por.:

rys. Zmiana dekoracji (Mucha, 1930, nr 42, s. 4).
•i Zob. np.: S. K (o z i c k i], Wyjscie hitlerowc6w (Gaz. W., 17 II 1931).
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iz „nie tyle ludzi brak, ile ruch jeszcze nie wszedl we wlasciwe lozys
ko" 43

. Publicysci endeccy nie zapowiadali rychlego uspokojenia w Niem
czech. Przewidywali, ze wobec wzrostu sil narodowosocjalistycznych 
rnocniejszy atak na system republikanski jest sprawc1 blizej nieokreslo-· 
nej przyszlosci 11

. Im bardziej zaostrzala si(,"! sytuacja w Niemczech, tym 
szybciej wedlug ich ocen, przyblizal si� dzien przejGcia wladzy przez 
Hitlera. Jesieniq 1931 r. rzucili haslo „Hitler ante portas". Po przej�ciu 
wladzy przez ,narodowych socjalist6w, wedlug ich przypuszczen, w Niem
czech miano by przystE!_pic do budowy nowego systemu politycznego. 
Uspokaja1i, ze „nie b�dzie to komunizm ani systern gospodarczy komu
nistyczny, Iecz cos, co pod wicloma wzglGdarni bc;dzi.e przypominalo sy
stem socjalizmu panstwowcgo" �:;_ W im1ych kt'E-;gach. silniej plw:i:rrn
nych z konccpcjami ustroju rcpublikanskiego, jak np. w chadecji, z ob
scrwacji wydarzcn w Nicmc-,:cch wyciqgano wn;cz odmienne \Vnioski. 
Chadecy zastanawiali si(,"!, czy wiosm1 1931 r. zaczc1l si� juz schylck, co1 

zresztci wczesniej zapowiadali, hitleryzmu 16
. A socjali.sci polscy powra

cali do swoj ej starej tezy o niemo.zliwosci zwyciGstwa Hitlera, wobec 
tak wielkiej si1y niemieckicj socjaldemokracji. Ponadto podnosili w spo
söb zdecydowany, ze gdyby jakims trafem jednak powstal rzc1d hitlc
rowski, to „zadnq miarq nie moglby si� utrzymac w Niemczech·', na
wct jako epizod przejsciowy -17. Lokalny i chwilowy odplyw glos6w od
dawanych na parti� hitlerowsk4 i wewn�trznc konflikty stawaly si� 
do,vodem do twierdzen o krotkotrwalej mozliwosci porwania szernkich 
mas demagogiq spolecznq. Nawet w kre;gach sanacyjnych twierdzono, 
ze demagogi,1 spnleczna Hitlei·a w dluzszym wymiarze czasowym. wo
bcc trudnosci w zrealizowaniu czynionych obidnic, miala byc przyczy
Dc! upadku tego ruchu. Masy bowiem, przekonane o nierealnosci czy
nionych obietnic, jak przewidywano, opuscilyby szercgi tej partii. W krG
gach sanacyjnych oceniano jcsicniq 1931 r., zc Hitler jest zdolny po
rwac masy swym radykalizrnem, demagogüi., nie bGdzie jednak m6gl ich 
za trzymac przy sobie. Ale z takiej interpretacj i sytuacj i wewne;trznej 
w Kiemczech wyprowadzano \Vnioski o perspektywie zaostrzenia tarn 
konflikt6w. ,,Gazeta Polska" stv:ierdzala: ,,J ezeli to jest chwilowe oszo·· 
lomiEmie, potworna psychoza tylko, to tym gorzej, bo ci, kt6rzy ja, wy
wolali, be;dc1 starali si<� kuc ielazo, p6ki gorq,ce" 43. 

Warto w tym miejscu zwrocic uwag�, ze slowa przestrogi przed na-

.13 V., Nacjona!isci niemieccy (tamze, 25 II 1931). 
H T. :.\I. K., Noten jala 1rnlki tcev;ni;trznej w I'iicmczcch (PZach., 1-l II 1931). 
·15 S. K [o z i c k iJ, Po pielgrzymcc berliliskiej (Gaz. W., 6 X 1931); t e n ± e,

I!Wer ante JJortas (tamze, 20 XI 1931). 

40 Czy „poczqtck ko?'ica" Hitlera? (Polonia, 3 IV 1931). 
41 M. Nie d z i a 1 k o w s k i, Niemcy (Rob., 6 VIII 1931). 
48 Wymowa wybor6w niemieckieh (Gaz. P., 20 IX 1930); por. takze: Bunt 

w obozie I-Iitlera (tamze, 8 IV 1931). 
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dziejami na rychly upadek narodowcgo socjalizmu zostaly zgloszonc ze 
strony Wielkopolan, znaj�cych duzo lepici od innych Polakow spr�1wy 
nicmicckie. Przestrzcgali, ze Hitler jt·st spl'ytnym pnlitykiem, kt(Jry d:1-
pöty bc;:lzic! sie; prnvstrz:vmywal p1·zecl clccyduj,'.ec\ 1·ozgry\Ykq, dopüki 
nie ;)i:;dzic, müd szans nct z,::yci�stwo, i to drog� legalnq. Stanowisko 
Hitlcra mialu v.ryn ilrnc 'Z przes\\-iaclcfcnia nc1rndoviych socj alistow, 1i. 
\VO\Vczas czas pracu,\·:1i dla nich ·1". Z po\':az,,ymi analizami dotycz:,cynl.i
Hitlera i narodowcgo socjalizmu lducily sie; rc')znorndne oceny, traktu

jcJ,CC go nadal .inko marionetk�, awanturnika, pajaca, powrnie tylko gro;:
nego, w istocic buiiczuczncgo bez pokrycia. nicsamodzielnego, niewiary
godnego, ,,komcdianta bez oj czyzny" "0

. Ta atm1Jsferet z jednej slrnny 
apokaliptycznych wizji jutra, wiqzanyc.:h z osob� Hitlera, a z drugiej 
kpin, nie prowadzila do istotnych spostrzczc11 w obozie sanacyj nym. 
Zwracano uw11gq na potrzcb� rozwazania problcmöw niemieckich w spo
söb spokojny, aby nie ulec szantazowi. ktc'iry by sklanial do t1StGpst ,-.· 
takze i Po1skq. Szantazem takim mia1o byc zngrozenie rzc1_dami hitlc
rowskimi. W atmosferze wykpiwania Hiilcra dostrzegano mozhwo�c 
przedost;rn·,mia siq do rachub po1itycznych folszyvlych ocen. kt6rc by 
utrudnialy formulowanie oclpowiednich dyrcktyw praktycznych 51

. 

Ale takie przcstrogi nie zdawaly siG na wiele. W roznorakich prö
bach scharaktcryzowania osobowosci Hitlera zwracano wielokrotnic uwa
gc; nu ::;p1·"cczm.: ;,.c sub,! jcgo ccchy, klt'Jr1· mu:c;icüy go czynic malu wiu
rygodnym jako przyv,rodcG polityczncgD. Ulrnzyv,,ano Hitlera j ako nic
pospolitcgo agitatora, czlowieka o niccoclzicnnych umiej�tnosciach pu
rywania za sob� mas, nicmalze apostola, :de takze jako malarzet poko
jowcgo, pozbav.;ioncgo talent6w politycznych na miarq IVIussoli�iego, jak 
1.vo,vczas pisano, dL'magoga pozbawionr,go \\·szclkich skrupulow. czlowic
ka zdolnego du wszystkiego za cenc;- ulucly wfadzy, G czasami wrGCZ ,1:;
ko kabotyna, pn:ekonanego o s,voim gcnius;.;u. Chociaz zmiany w cha
raktcrystycc Hitlcra szly \V kierunku rnzbudowy tych elemcntöw, kt6-
re pokazywaly go jetko czlowieka przyszlosci, cloröwnujc1:cego, a nawct 
przewyzsrnjc)ccgo wszystkich wspölczcsnych mu przyw6dcöw w Nicm
czech, to jeclnak okreslenia pejoratywne utrzymywaly si� dlugo. Zgin(:
ly, i to nie wszystkie, lecz tylko te najbardzicj ostre, prostackie, kicdy 

40 St. W r., Ilitler maszcruje (DzieEnik Pozna1·1ski, 28 XI 1931). Por. takz� 
rys. Mluny Ilitlcra (Muc!rn, 1931, nr 2-l:, s. li1, ukazuj<jcy goto\vosc Hitlera, ocze. 
kujf)ccgo jedynic na dogodne wiatry. 

50 Duzq popularnosc zyskaly w6wczas karykatury przedstawiajf)ce Hitlcra 
w po'.'taci pajaca na sznurku. Motyw tcn przcjawial sit: i w nastt:pnych Jataci1, 
w r6znych ujt;ciach. Par. np.: Najpopularniejszct zabawka gwiazdkowa w Niem

ezech (Cyrulik Warszawski, 1931, nr 52, s. 6); Par. takze: Zjazd w llarzburg,t 
(Gaz. P., 13 X l!l31). 

s1 Por. np.: A. R., Kruzys niemiecki a Polska (Dzien Polski, 17 VII 1931); 
Hitler ante porta� (Gaz. P., 10 XII 1931). 
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Hitler jako glowa panstwa, z kt6rym Rzeczypospolita utrzymywala sto
sunki dyplomatyczne, znalazl si� pod ochrom1, p1awrn1. Charaktcrystycz
nc dla komplikowania charakterystyki Hitlcra :;formulowania zosLaly 
zamieszczone na lamach endeckiej „Gazcty V./arszawskiej": ,,Ten »gcntc 
Austriacus, naüonc Bavivarus«, a w docl.atku p<;lslowianin, bo syn Czesz-
ki, z zawodu malarz, a z temperamcntu :i.olnicrz o ncnvach stalo,\·ych, 
z uzdolniL�r1 przede wszystkim m6wca, najpierv.r ),putschowiec«, po
tem ,.vi{tzier'i stanu, przedwczoraj faszysta ultraparlamentarny, ,vczoraj 
zwyciezca w wiefaim boju wyborczym, dzisiaj niemal juz »duce« vvy
chylajc1cy siG z licznych wystaw ksic:garskich jak klania si� »romana
mente« - czy jutro juz dyktator?" 52

. \V prasie satyrycznej Hitler naj
cz�scicj byl przcdstawiany jako cwaniak, o zbrodniczych wprost sklon
nosciach, kt6ry politykf; traktowal tak jak inne dziedziny zycia, nie 
pt·zy.noszqcc mu powod6w do dumy. W jednym z zartobliwych felie
ton6w, kt6rego przedmiot�m byl zmyslony zyciorys Hitlcra, przepcl
niony jednak latwo czytelnymi aluzjami do jego rzeczy,vistego curri
culum vitae, po informacji o wyjsciu Hitlera · z wie;zienia, w kt<irym 
mial si0, znnlezc na skutek nieuczciwosci w drobnym handlu, znalazlo 
siG stwicrdz�nic: ,,Po wyjsciu Adolf wiclzc1c, ze male szwi::dle nie opla
cajq sie;, posta::owil wzit1c siq do wielkiego, do polityki. I tak oto za
CZGla si<7 jego karicra polityczna" ,3_

Podejmo,.vanc tez byly proby oddemonizowania osoby Hitlera z oba
wy, aby nie zaslonila ona perspektywy narodzin i oceny rozwoju ca
lcgu ruchu. W r6znych ugrupowaniach podnoszo'1o koniecz�osc dostrze
gania zlozonych zr6del narodo,vego socjalizmu, wiqzqc go ze skutkami 
przegrancj \.vojny, wybujalych ambicji narodowych, k1·yzysu ekonomicz
nego, zagrozenia rcwolucjc1 prolctariackc1, rnzpalenie nastrojow nacjo
nulistycznych, przy poszuki,vaniu odpowiedzialnosci za pogl�biajc1cc1 si!J 
n�dz� licznych grup Niemcöw. Kl6cily si� jednak dwie zasadnicze ten
dencje. Jedna d3czyla do pokazania Hitlcra jako „wyraziciela pr1.1d6vv, 
kt6re przebiegajq gl�boko podswiadome poklady duszy nicmieckiej, ze 
reprczentuje on sih� historyczm1, kt6ra si� wprawdzic jeszcze nie uze
wn�trznila, lecz kt6ra spelni s,v::i misj(t dziejo,v,( ;;i, druga polrnzywafo, 
zc postawicnie Hitlera na czele ruchu hitlero,vskiego bylo przypadkieni. 
To ostatnie twierdzenie, kt6re, jak pokazal dalszy rozw6j wydarzen, 
nie zyskiwalo szerokiego poparcia w potocznej opinii, opieralo si� na 
zalozeniu, iz to „nie tyle Hitler st\vorzyl »hitleryzm«, ile wlasnie »hitle-

02 Wrazenia z Niemiec (Gaz. W., 1 VII 1931); Por. takze: Nacjonalisci nie
mieccy (tamze, 25 VII 1931); S. K [o z i c k i], Brauning czy Hitler (tamze, 3 IV 
1931); Kulisy partii Flitlera (Polonia, 16 IV 1931); S. K o z i c k i, Adolf Ilitler
(Mysl Narodowa, 9 VIII 1931). Dla popularyzowania wyobra:i;eü o Hit!erze szcze
g6lne znaczenie mia1a pras;:i satyryczna, kt6rej byl ulubionym tematem. 

63 Zycie Adolfa Hitlera (Mucha, 1932, nr 45, s. 6).

54 S. K o z i c k i, Adolf Hitler (Mys! Narodowa, 1931, nr 38, s. 24).
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ryzm« stworzyl Hitlera. Dqznosci wyrazajqce si� w tym ruchu politycz
nym tkwiq .nie w jednej osobie, ale narodzie niemieckim. Niech dzis 
Hitler odejdzie, stu innych ludzi podobnych do niego stanie na jego 
miejscu·' 55

. DomincJ\vala ,v polskiej opinii publicznej ocena, ze Hitler to 

narodo,vy socjalizm, a narodowy socjalizm to Hitler. Uksztaltowal sie:; 

obraz, ktory przenibJ tak rozne ugrupowania polityczne: i te stojqcc 

na prawicy, i na lcwicy, iz logika wydarzen ,,.. Niemczech prowadzi do 
nieuchronnych, a groznych dla calej Europy rzijd6w Hitlera w Niem

czech. Groib� widzieli i socjalisci, i komunisci, alc dla nich przekonanie 

o silc ruchu robotniczego czy tez pcrspektywy rcwolucj i proletariackiej
byly czynnikiem, ktüry zwalnial z potrzeby zastanawiania si� nad py

tanie,n, eo robic, gdy Hitler przejmic wladzc:;. Konserwatysci, nie wie

rz,1c w mozliwosc trwalych n:a,dow, zastanawiali sie:; nad wzmocnieniem

sil, kt6re by bronily systemu republika11skiego, albowiem, jak ocenial
krakowski „Czas", ,,najkr6tsze jego trwanie oznacza dla sa,siadow Nie
miec powazne niebczpicczenstwo powaznej konflagrancji" 511• 

F,ndecja obawiala sif;, aby swiat zachodni nie szukal mozliwosci 

wzmacniania obronc6w republiki p1·zcz ust�pstwa na 1·zccz Niemiec kosz
tem Polski. J ednoznacznie oceniano w szeregach tcgo ugrupowania, iz 

takic kroki nie mogri przyniesc pozytywnych rezultatuw nie tylko z uwa
gi na nieust�pliwosc Polak6w. Podkreslano, ze ruch hitlcrowski nie po
szedl by na komprnmis niewiclkimi ust0,pstwami, u mozc on stac si1; 

czynnikiem ladu curopejskiego tylko w warunkach pelncj akceptacji je

go programu zewnqtrzncgo, na eo nawet przesycona pozurnmi pacyfizmu 
Eurnpa zgodzic by siq nie mogla "'. Dla cndecji w 1931 r. nie ulegalo 

juz wa,tpli,,·osci, ze przyszlosc Niemiec to zwyci�stwo narodowego so
cjalizmu, a narodowy socjalizm przy wladzy to perspektywa mnozenia 

mic:dzynarodowych konfliktow. To tez od polowy 1931 r. Narodowa De .. 
mokracja, nie ncguj,1c niebezpieczenstwa plynqcego dla Polski z przy
szlych rzqdow hitlcrnwskich, domagala si� zainte1·esowania przewidy
wanc1 przyszlosciq i -zerwania z sam� bczplodna, krytyk,1. Wskazujc1c na 
takq koniecznosc Stefan Kozicki pisal: ,,Wniosek staß dla polityki po1-
skiej, ze nie po\\'inna si� ona czepiac rzeczy przemijajc1cych i skaza

nych na zaglad�, zc powinna si� liczyc z rzeczywistoscü.1, z takimi si
lami, kt6re rzeczywistosc t� ksztaltuj,l" 5\ 

Ostatni okres republiki weimarskicj w Polsee uplywal pod znakiem 
pogh�biania analizy przyczyn jej kryzysu, a zrodel rozwoju narodowe
go socjalizmu. Szukano w tych ,vnioskach rowniez wskaz6wek dla oce

ny kryzysu polskicgo parlamentaryzmu. Coraz cz�sciej, i to nie tylko 

ss J. So b i c s z, Czy nacleszla godzina Hitlera? (PZach., 4 XI 1931). 
se Niemiecki kociol (Czas, 6 XII 1931); Por. taki.e: Mi?cl:::y Stalinem a Hitie

rem (tami.e, 8 XII 1931). 

57 S. K (o z i c k i], Nawet Hitler (Gaz. W., 4 III 1931).
ss Te n z e, Katastrofa niemiecka (tamze, 17 VII 1931). 
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w obozie narodowodemokratycznym, odpowiedzialnosciq obarczano re
pu blik� weimarskc1, system polityczny uksztaltowany po przegranej woj

nie, przedstawiany jako polowiczny, kompromisowy, tch6rzliwy, nie

efektywny, nie liczc1cy si� z rzeczywistoscic1. Szczeg6lnie ze strnny ugru

powmi. antydemokratycznych republik� niemieckq obarczano r6z.nego ro
dzaj u zarzutami politycznymi. ZwiQilc, ale drastycznie ocenil t� sytua
cj t; wielokrotni2 juz cytO\vany S. Kozicki, ktory twierdzil, iz rozw6j 
hitlcryzmu stanowi dow6d, ze „idcologia wilsonowska, ideologia Trak
tatu Wersalskiego dostala od rzeczywistosci \V pysk, tak jak dawno juz 
nie dostala od rzcczywistosci w pysk zadna ideologia i zadna metoda 
polityczne" 59.

Pogle;biala sit� occna narodowego socjalizmu w obozie polskiej le\vi

cy, zar6wno wsröd komunist6w, jak i socjalist6w. Komunisci polscy, 
popierajc1c tez� pl'zyj�tcl w mic;dzynarodowyrn ruchu komunistycznym 
o socj alfaszyzmie, przekonani o nadchodzc1cej rcwolucj i proletariackiej
w Niemczech i jcj konsekwencjach dla calej Europy, nie doceniali wy
raz.nic sily i perspektywy wzrostu tego ugrupowania 60

• Dla socjalist6w
polskich nazizm jawil si� wyraznic jako forma dyktatury faszystowskiej,
alc w porcmrnaniu z doswiadczeniarni innych kraj6w europejskich, szcze

g()bie zdziczalej i bestialskiej, ktöra miala d;:izyc do zniszczenia Nie
miec republikar'iskich jako obrori.ca Niemiec imperialistycznych 61

• Nie
ograniczajc1c si� tylko do analizy podloza klasowego narodowego socja

lizmu, polscy socjalisci pokazyv:ali röwnoczesnic jego podlozc socjolo
giczne, ktöre mialo tak wielkie znaczcnie dla nadania ruchowi w spo
S(1b g\'.raltowny cho.1·nldcru mnso·wcgo. Sic;-gajqc do argumentöw z za
krcsu psychologii spolecznej twicrdzono, ze w hitleryzrnie „rnarny tu
do czynienia jak gdyby z nagminnym obl�dern, z hypnozq pocicigajqcq
jednych swym zböjcckim tupetcm i awanturniczosciq, innych kranco
,vyrn nacjonalizmem i »rasowosciw,, jeszcze innych swyrn nastawicc1iem
na »katastroft;«. Zwyci�stwo hitleryzmu swiadczy w ka.zdyrn razie, iz
organizm Niemiec jest na wskros chory" 62• 

Chorob� 6wczesnych Niemiec por6wnywano do odry, przykrej, ale 
koniecznej dolegliwosci, kt6ra jcdnak mija i po kt6rej organizm rozwija 
si<� lcpicj. Nowa fala oczekiwan na regres wplyw6w narodowego socja
lizmu rozwijala si� w Polsee po wyborach listopadowych 1932 r., kt6re 
przyniosly wyrazny spadek glos6w uzyskanych przez listy hitlerowskie. 
Socjalisci polscy, kt6rzy juz tradycyjnie przeceniali znaczenie kartki 
wyborczej, wyrazali wowczas przekonanie, ze Hitler stracil swoje zna-

so S. K o z i c k i, Likwidacja wieku XIX (tamze, 2-l VIII 1932). 
eo Par.: J. K o w a 1 s k i, Trudne lata. Problemy rozwoju polskiego ruchu ro

botniczego 1929-1935, Warszawa 1966, s. 2-16 i inne. 
et Por. np.: K. C z a pi n s k i, Faszyzm wspo!czesny (Roh., 28 II 1932), Gene

ralskic niebezpieczeri.stwo w Niemczech (tami:e, 22 V 1932). 
02 J. M. B [o r s k i], Zachod faszyzmu w Niemczech (tamze, 26 IV 1932).
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czenie na arenic walk politycznych, a ut1·zymuje tylko pozory na fali. 
odplywu, zc szybko ü-aci wplywy na masy, wiklajqc si� coraz bardziej 
w nieuniknione wcwn�trzne sprzccznosci ,,:i_ Dla proccsu tcgo ogromn·� 
znaczenie mialo posiadac stanowisko )das posiadajqcych, ktörc, wedlug 
ocen polskich socjalist6w, popieraly Ilitlcra, gdy wykonywal za nich 
robot� \V rozbi.i aniu klasowych organizacji robotniczych, a stal sie; dla 
nich niewygodny, gdy ruch narodowosocjalistyczny zacz;il domagac s:r; 
realizacji obictnic spolecznych, czy:-iionych przez Hitler<1 i;i. Utrata pu-· 
parcia mocodawcow kapitalistycz:1.ych miala zach�cac do walki z naro
dO\vym socjalizmcm i ulatwiac �Z!- Zakladano ponadto, zc walka z ,\·ply
,vami Hitlcra jcst tym latwiejsza, zc swoj c wplywy opieral on na dzia
laniu, nie znajduj;;1c oparcia w podstawach ideowych, eo mialo decydo
\Vac o szczegölncj funkcji „wodza". Dostrzegajc1c mozli\vosc podkopania 
roli Hitlera, stwicrdza:-w: ,,niech sit; tylko zuclw.rieje ta wiara [\v osobt: 
Hitlera � W. W.], niech najlzejsze powstanq w::1tpliwosci do ,:,genids2�1· 
wszechwladzy i wszcchpot�gi wodza, a gmach faszyzmu zarysuj� s1�, 
a nast�pnic rozwali" G,. 

LGk przed skutkami przej�cia wladzy przez Hitlera dla Niemicc i in
nych kraj o,v poglqbial si�, chociaz w r6znych ugrupowaniach na rozn·e 
sprnwy zwracano uwagc:. W kn;gach radykalnej demokracji polskit>j pi
sano o konsckwencjach jego dqzcn totalitarnych, ograniczeniu wolnosc:i 
jednostki, widmie znbzczenia plui·allzmu pulitycznego i ideulogicznegu. 
Wskazywano, zc celem ataku hitlerowskiego w Niemczcch „jcst wolm, 
jednostka ludzka, jej wola, sc1d i sumienie. Brutalny but chcc zniesc 
wszystko, eo jcst sobq i eo mu si� opiera, i ulepic z ,vszystkicgo bcz
ksztaltnc!, lckkq, bezwolnq mas�" Hi;_ Takie dcrz:enia mialy sluzyc budo
waniu mitycznej wiary w wodza, zast,wieniu wszelkich no!'m etycznych 
rozkazem, przyzwyczajenia do zycia w kazdej dziedzinie wedlug polecci 
z gory. W occnach tak uksztaltowanej partii hitlero\vskiej podkrcslanri, 
iz „korpus hitlernwski [jest] najbezmyslniejszy i dlatego najbardzicj 
odpychajr;cy sw,1 brutalnosciq" B,_ W stoj,1cych na calkowicic odmicn
nych pozycjach ideowych kr�gach polskiej inteligcncji katohckiej, kt6-
rej nieobce byly wplywy mesjanistyczne, rodzily si� 1·0\vniez krylyczn0 
occny sytuacji wc,vnqtrznej w Niemc;,:cch. Narodziny i wp)y,vy hitle
rowskiej partii wii1zane byly przez ni�\ przede wszystkim % k1·yzysem 
moralnym narodu niemieckiego w wnrunkach kl�ski polityczncj. Wpn1-
1,,vdzie kryzys ogarn,il, wedlug tych occn, caly nar6d, lecz Hitler s,,:oirni 
dzialaniami poglGbial i przyspieszal jego rozw6j. Wyrazajc1c lc;-k przed 

es A. p r a g i c r, Nast�pst u:a wyb,in.iw niemicckich (tam:ie, 9 XI 10:32); Por.: 
iV Niemczech (tamzc, 10 XII 1932). 

64 A. p r a gier, 1\'ie rncy na rozclro:::n (Lnnzc, 30 IX 1932),
os J. lVI. B lo r s k iJ, Gclzie icoclz (tamze, 5 VIII 1932). 
es Dr w .. J ,1 m p o 1 s k i, i\'rctcamy do czlo,ricka (Epoka, 1932, nr 1. s. -l.\. 
67 Tam:ic>. 
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niewiadomq drogq, kt6n1 Hitler mial zaprowadzic narod do niewiado
mego celu, w czerwcu 1932 r. Jerzy Braun pisal: ,,rzeczyv>'istosc ostat
nich miesi�cy pcha do nieszcz�scia. Wszystkie obl�dy, grzechy i sny 
mistyczne teutoiiskiego ducha wcielily si� dzis w upiorny hackenkrcutz 
Hitlera. Zza plecow komedianckiego dyktatora o zlych oczach wyziera 
znowu maska kosciotrupa \Vojny w helmic stalowym" Gs. Mozliwosc 
przerwania marszu hitlerowcow Braun dostrzcgal w dzialaniu samych 
Niemc6w, ktorzy by uniemozliwili dojscie do celu. Wyrazal obawy, 20 

jezeli nie dojdzie wsrod nich do zmiany postawy, w6wczas stanie przcd 
nimi zlowrogi dylemat: albo wojna domowa i zwyci�stwo komunizmu, 
lub Hitler i wojna powszechna. Obie mozliwosci traktowalo z takim 
samym niepokojem. Grozb� wojny lqczono w potocznej opinii w og6le 
z politykc1 niemiecka,, Hitlerowi przyznajqc funkcj� katalizatora, kt6ry 
m6gl przyspieszyc jej wybuch. Wyrazem tego byl dowcip, kt6ry powta
rzal si� w r6znej formie w Polsee w 1932 r. ,,Na czym polega r6znica 
pomi�dzy rza,dami w Niemczech Hindenburga a. Hitlera? Na k\,·cstii 
czasu. Przy wladzy Hindenburga Europa b�dzie zmuszom1 sprawic Nicm
com lanie za pi�c lat, przy wladzy Hitlera bezzwlocznie" 69. 

Takzc w kolach sanacyjnych spadek glos6w uzyskanych w listopa
dowych wyborach 1932 r. prowadzil do ocen o zmierzchu wply"·6w 
partii hitlerowskiej. Mial to byc nie tylko dow6d braku szans prze,j(:;cia 
wladzy przez hitlerowc6w drogc:1 legalnc:1, ale i sygnal, zc narodowy so
cjalizm nie moze juz liczyc na powodze,nie zamachu zbrojnego. Dow6d, 
ze Hitler zle rozegral grG, nie skorzystal z wczesniejszej okazji. kiedy 
mial tak duze szanse powodzenia w dzialaniach przy uzyciu sily. Cho.
rakteryzuja,c sytuacjE:, jaka zdaniem „Polski Zachodniej" uksztaltowala 
si� w Niemczech po tych wyborach, publicysta tego dziennika pisal: 
,,W psychice mas, oglupionych po mistrzowsku pote,znym aparatem pro
pagandowym hitleryzmu, zaczc:11 sü� przelom. Hitleryzm la,virujqcy po
mie,dzy rewolucjonizmem i legalizmem, a koncz4cy si� ostatecznic na 
zwyklych kompromisach partyjnych i kapitulujc1cy na calej linii przed 
obecnym rzc1dem, musial si� zalamac" 70• Proces, raz zapoczc1tkowany, mial 
szybko toczyc sie, w jednym kierunku. Mozliwosc:i ponownego odwrotu 
nie dostrzegano. Prowadzilo to do utrzymywania si� oceny hitleryzmu 
jako sily poJitycznej, kt6ra bezpowrotnie p1-Legrala swojc'\ szansq, cho
ciD.z nadal za powiadano szybki zgon republiki weimarskiej. Do takiej 
oceny wracano nawet na tydzien przed przej�ciem ,:vladzy przez Hit
lera 71

. 

us J. Braun, Deutschland encache (Zet, 1932, nr 6). 
so „Mucha", 1932, nr 16, s. 2. 
70 T. K. M., Niemieckie przemiany (PZach., 13 X 1932); por. takze: Swl

chodzqcy zmierzc:h Ilitlera (tam±c, 4 IX 1932). 
71 J. R., Obywatei nie ma nie da gadania (tamzc, 23 I 1933). 
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W obozic sanacyjnym na temat oceny perspektyw hitleryzmu w okre
sie ostatnich micsi�cy rcpubliki weimarskiej nie bylo zgody. Istnialy 
k1·E7gi, kt6re dostrzcgajqc regres wplyw6w wysuwaly twierdzenia, iz 

mimo wszystko „vladzc:; moze pr-zejc1c: Hitler. To jednak przyniosloby, 
ich zclaniem, 1·zeczywisü1 kl�sk� narodowych socjalist6w. W drugiej de

kaclzic stycznia 1933 r. w kolach zblizonych do sfer rzqdowych stwier

dzano, ze partia hitlerowska nie udzwignie ci�zarow zwiqzanych ze spra

wo\\·,miem wladzy i koniecznosci<1 rozwiqzy\vania zloz.onych problem6w 

\\·2,,,·ni:tt-Lnych 7�. W occnach obozu sanacyjnego czynnikiem powoduj<1_
cym zmnicjszenic szansy na przejc:;cie wladzy bylo dostrzeganie przez 
masy niemicckie sp1·zccznosci mif�dzy radykalnym programcm spolecz
nym a rzcczywistymi powü:1zaniami Hitlern z silami prawicowymi. Przy
zmrn·ano mu duze szanse w ,valcc o wladz� z innymi partiami, ale od
mav.-iano umicji:;;tnosci rz,:1dzenia w okresie, kiedy wladza mialaby si� 
stabilizO\vac. Wedlug „Gazety Polskiej" bowicm, ,,hitleryzm jest ru
chern cmocjonalnym, silq rewolucyjnq ,nie zdolm1 do rzc1dzenia par1-
shvcrn. J ego program to krzyk protestu i nienawisci" n. Ocena Hitlera 
podobna byla do occny przez sanacjl; ruchu narodowosocjalistycznego. 
„Gazcta Polska" zwracala uwagG, ze uzyskiwal sukces, gdy zaczynal 

jak apostol. Kiedy jcdnak starn:ü ,v szranki jako zwykly polityk, zaczaJ 
przegry,vac. ,,Nie zdajc si� zbyt wiele myslec:. Naiomiast m6wi, m6wi 
wie,cej ml Hamleta, chuciaz i temu nie zbywalo na elokwencji. Tonern 
jak najbardzicj zdecydowanym. W oswiadczeniach jego ni�; ma wa
han - sq kategoryczne. W obietnicach jego nie ma powsciqgliwosci -
obiecujc wrogom smicrc, przyjaciolom wladz� na wieki. Wola do ludzi 
>>zbudi si�«- A jednak jest cos scnnego w jego ruchliwym zyciu, cos

chwiejncgo w jego napiQtym krzyku, cos hamletowskiego w niby bo
jowej postaci. Hitler nie umie wybrac" 74

. Wedlug tych ocen Hitler nie
ulegl w \valcc z innymi, przegral przez svrojq wewn�trzn11 slabosc ucie
kajnc od pr6by zamachu stanu, kicdy mial ku temu .sprzyjaj,1ce wa
runki.

Nie zgadzali siQ z iakimi prognozami konsenvatysci poz.nanscy, cho
ciaz z,vü1zani z obozem rzqdzqcym. Dojscie Hitlcra da wladzy w tym 
czasie bylo dla nich niewqtpliwe. Wyrazali przekonanie, ii. lepiej dfa 

wszystkich byloby jcdnak, gdyby to dokonalo sie: w okresie kryzysu. 
W nim widzieli moz.liwosc pogl�bienia trudnosci stojqcych przed Hitle
rem, ktorc mialyby przyspieszyc jego kompromitacj� i kl�sk�. Dla kon

serwatyst6w poznanskich epizod, jakim, wedlug ich ocen, bylyby rzc1dy 
hi tlerowskie, mial stanowic okrcs leczenia spoleczenstwa niemicckiego 

•2 l:..amiglowka niemiecka (Gaz. P., 11 I 1933).
1s Zlot 1-Ioh.enzo!lernow (tamze, 1 VII 1932).

14 Hamiet (tam:i:e, 24 IV 1932).
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z chorobliwego nacjonalizmu, megalomanii narodowej, ktörej narodowy 
socjalizm zawdzi�czal sukcesy 75

• 

J ednoznaczne i zdecydowane bylo stanowisko N arodowej Demokra
cji w sprawie oceny perspektyw partii hitlerowskiej. Wprawdzie przy
znawano, ze Hitler ma wi�ksze szanse na zyskanie poparcia, kiedy 
wszystko wre, zmienia siE;?, kiedy moze rzucac hasla mobilizujqce do 
,valki o jutro, niz w ,vanmkach stabilizowania siG ukladow politycz
nych. Oceniano, ze stabilizacja oznacza dla nazist6w trnccnie rozp�du, 
zwartosci szereg6w, zmniejszanie wplywö-yv rn_ Niepowodzenia hitlermv
c6w czy to w walce politycznej, czy tez przy urnie vv·yborczcj, wcdlug
ocen narodowych demokrat6w, nie byly nieodwracalne. Mialy potqgo
wac ich odwagr::, ,vytnva1osc, odpornosc psychicz11;1, pr0,znosc w dzia
laniu, wiar� \V koricowe zwyciE:;;stwo. Tak oceniana partia hitlerowska, 
zdaniem endecji, w krytycznej sytuacji systcmu 1·c,publika1iskiego, mia
la byc silq najlepiej przygotowanq do objE;cia ,vladzy ''. Totcz sprzeci
,v-iali si� traktowaniu hitlcryzrnu jako przejsciowcgo lXlroksyzmu za
gniewanych Niemiec, jako choroby dr4zqcej naröd. Widzicli w nim pro
tcst sil, ktore chcialy prowadzic do odrodzenia potc;gi Nicmicc, nalczn2j
narodowi. ,,Naiwnoscic1 jcs� dzis m6wienie o tym, zc Hitler jest „szar
Jatanem« i ))agitatorcm", kt6ry op<.;:tal znaczmt czt_'sc narodu niemiec
kiego - pisal Kozicki - jest on tylko czlowiekicm niezvv"yklcj intuicji, 
ktory potrafi dac wyrnz tym prc1dom, kt6rc przcbicgaj,1 nai-6d niemicc
ki, a przede wszystkim jcgo mlodc pokolenie. To eo möwi Hitler, jest -
jak si� okazuje - gloscm zbiorowosci niemieckicj" ;s. Charaktcryzujqc 
Hitlera endecy pn:eciwslawialt sie; uk3.zywaniu g() jak() dcrnagoga, po
lityka niezdolnego do dzialan konstrukty,n1ych, pozbawio,,cgo elemen
tarnych zasad etycznych. Rysowano jego obraz jako przy,Y<idcy roz·
waznego, ostroznego, umicjc:tnie wybierajc1cego wlasci,,:c morncnty do 
udcrzenia, przepelnionego poczuciem odpmvicdzialnosci za losy Niemicc. 
kt6remu to panstwo mialo zawdzi�czac, ii nie znalazlo siQ w oko\\·ach
wojny domowej o wyniku niernozliwym do przewidzcnia 7n_ Na,vet
w sierpniu 1932 r., kiedy tak wielu polskich polityk6w stwierdzalo, iz 
kl�ska hitleryzmu jest niewqtpliwa, ze rcpublika wcimarska mozc siQ 
uratowac, narodowi demokraci zdecydowanie stwierdzali: ,,Naszym zda
niem losy te juz Sfl w znacznym stopniu przes<1dzone. Weimarskie Niem
cy calkowicie naleüi do historii. Zachowaly sie, ,vprawdzie jeszcze po-

75 St. W r., Pochod da iclaclzy (Dziennik Poznanski, 27 IV 1932),; J. W., Psy
chika niemiecka odrad;;a si� (tarnze, 3 VIII 1932). 

7B Glosy (Mysl Narodowa, 1932, nr 34). 
77 J. Dr ob n i k, W napn;ieniu walki wyborczej (Gaz. W., 7 IV 1932); t e n

z e, Nowe formy pmistu;owe? (tamze, 1 V 1932). 
1e S. K o[z i c k i], Powodzenie Hitlera (tamze, 15 III 1932). 
19 Por. np. Po wyborach pruskich (tamze, 26 IV 1932). 
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zory systcmu wcimarskiego, ale istotna tresc zycia politycznego Nie
micc nie ma z tym nie wsp6lncgo" so_ Bylo juz tylko kwestiq czasu, 
kiecly narodowi socjalisci micli objqc wladz(t. En.decy paeciwstawiali 
si0, tez ocenom ionnulo\vanym przez inne ugrupowania, kt6re rysowaly 
obn:.z strnszliwych clla Nicmiec i S\viata konsekwencji rzqdow hitlero\v
shch. W hitleryzmi<:! \Vidzieli sil� polityczna., i idcologicznc1, kt61·a miala 
dokonac niezb�dnych reform. Wyraz.aj4c takie stanowisko Roman Dmo-
·,vsh pisal: ,,Hitleryzm chce uratowac Ni:"mcy i gospodarczo i politycz
nic, nade ,vszystko zas chcc ocalic nai·6cl niemiecki od rozkladu, ehe,�
\\'Z!11ocnic wit;zy narndmve i ochronic par'l.st,No od niszczycielskiego wply
v,T sil przcciwnarodovv'ych'' s1. 

\Vyrazna syrnpatia dla ruchu narodowosocjalistycznego z uwagi na 
pm'>·i;iowactwo ideologicznc nie zamykala oczu Narodowej Demokracji 
na p1ynqcc z j egu strony z,.1grozenia clla paristwa polskiego. Hitlerow
c,)W ukazy,vano j ako sp::tdkobi(,1·cöw antypolskich tendencji prnskich. 
Sprzcciwiano si� pr6bom poszukivv,mia „dobrych" Niemco\v, z kt6rymi 
Pobcy mogli by sü; pül'OZUmiec. Wrogosc wobec Polakow endecy V1-
c:c:yli z dziejov,ym konfliktcm polsko-nicmieckim, zdeterminowanym wa
runkami niczalcznymi od subickty,vnych stanowisk. Logicznym wnios
kicm ich rozumowan bylo stwierdzcnic, iz ;,jednak musimy w Polsee 
wiedziec, zc polityka hitlcryzmu w swoich konsekwencjach prowadzic 
musi i doprowad;,.i tcz - w rnzie pr6by jcj urzeczywistnie,nia - do 
,vojny polsko-nicmieckiej" 8�. Teza ta utrzymala siP, takze i wtedy, kie-
dy endccja okazywala tak wiclkc1 fascynacj� sukcesami hitlerowc6w 
w Niemczcch, juz jako partii rzc1dzcicej. 

Dojscie Hitlera do wladzy bylo zaskoczeniem dla polskiej opinii pu
bhcznej. Wczesniejsze informacje prasowe, kt6re naplywaly z Niemiec, 
ni� wskazywaly na to, ze dzien ten jest juz tak bliski. Stwarzaly obraz 
dalszego odplywania fali hitlerowskiej, braku szans na obj�cie wladzy 
silq, a tworzenia koalicji, w kt6rych nie bylo miejsca dla narodowych 
socj&list6w. Nie bylo zludz:cn, iz objGcie urzGdu kanclerskiego przez Hit
lcra to krcs republiki weimarskiej, lecz istnialy wc1tpliwosci, eo bGdzie 
dalcj. Nawet endecka gazeta na poczfltku marca 1933 r. stawiala py
tania: ,,Niemcy republikar'l.skie, Niemcy weimarskie umierajq. Co teraz 
przyjdzie na ich micjsce?" 83. Legalistyczna droga Hitlera do stolca kanc
lerskiego byla ir6dlem chwilowych nieporozumien i Wqtpliwosci eo do 
oceny tego faktu. Powszechne j:;dnak bylo w6wczas w Polsee przeko
nanie, ze chociaz wladza w rGce Hitlera przeszla zgodnie z obowiqZU
j qcymi normami konstytucyjnymi, rnie oznacza to zakoiiczenia walle we-

so Widmo Ilitlera (tamze, 12 VIII 1932). 
8l R. Dm o w s k i, Hitleryzm jako ruch naroclov;y (tamze, 9 VII 1932). 
82 J. Dr ob n i k, Bez maski (tamze, 27 V 1932).
83 S. S [ach a], Trzccie Niemcy (Slowo Pomorskie, 8 III 1933). 



Hitler i nazizrn w polskicj opinii publiczncj II Rzcczypospolitcj lGD 
----- - ---- - --- ... -

,vnt;trznych, lecz zapowiada dalszc} walke;, prz�'d,, wszystl,im z \\Tog2, • 
rni ,\·c,vnr;tr%nymi. Zdawano sobic spraT-vq, zc• gdy narndowi socjalisci 

uzna,i0 za Jrnnicczne, ]y�d;_1 sü; poslugi,vac mclcichrni, nie micszczqcymi 
sit; \\. ramach obmvÜFuj,1cych ,v Niemczech norm prawnych. Lcg,11izm 
p1-;::, obejm1rn·,miu wladzy nie mial ozr:.aczc1c kg:tlizmu prawncgn \\. weil
e.: n je:j uti';,:::,·m,rnic <l_ Objc;cic urz<;du kandel';;ki:·;;o przez Hitkra zo
Sl,do w kolach n::1rodo,vodcmokra tyczc1ych szybko occnionc il ic j ,1 ko 

jcdna z tych zmi::111, kt6rych Nie:mcy tak wieL; w ostat::ich 1al,ich przc
Z,\'\\·:lly. Nie ulegalo Wqtpli,vo;:ci, zc wraz z Hi lkrcm do ,vlad1.y closzly 
sily. ktöre in:1cze,i wiclzialy pmblemy p,dishvowc, inaczej mysb]y o i,·:1 
1·nz'.':i,1zywaniu. rcprE'z2ntm\·aly irn,:1 mcntal:1(i.�<· polityczrn1, a ;;oto\\"2 

b:, 1�· n.a \':szysikn, aby wlacb:y ;:ie oddac ·._\· Lrnc· n:ce �:;. Zc strnny Pn·
ckc,;� p1·zesti·z,,gan:l, aoy poclcjmuj:1c pt'öby Ll'�'ilY 1:.:-go, eo sio, dzieje 

·.,· l\i::-:mczcch. nie pr7.ykbclac clo nich miar okrc�;u weimarskicgo. Dla
naroclowych dcmokrat6w w kilk;, dni po objc,'ciu mzc�du k:mckrskio
g,) prze7. Hitlcra nie ulegalo w,rlpliwosci, ;;:,, choci.,iz fon11cünic ostaly
,_;,: ,-:szystkit• m·z,idzenia n°publika11skic, 1101.\·c· wybory przygut()\\·ywa-

<l \'.·cd1ug st:irych postano\Yic11 pnn·;nyc1,, w rzcczy'.\·isto;ci jcdnak

�;\·s·/:,1 parlm�1cnlarny p:·z(stal istniec, a \\' Niu:,czcch dokonab si�
1\:\' .. -nlucj a '\ Twi erclzono, zc zmiana ta musi za sobc1 pocic1gnqc l'<Jw
nic7. i zmiany na arenic mü;clzynarodowej, �ilc nie prze\vidy,vano, ze

wyrn.zi sio, to w jakims spccjalnym \vzroscie napic:cia w stosunkach pol
sko-niemieckich. Hitler bo,Yiem m usial skonccntnl\Yac ca1y wysilck na
\n\lce z wrogami we'.\·nGtrznymi i na rozwi,1Zywaniu r6znorakich klo
i:nt<\·,.·.- wewrn;1 rzn-.-ch. od czcgo w du.zym stopniu miala za1czf'c stabi
l 1zac:_i a jego 1-zcichiw '7

• 

Bardzo dr,tstyc;,::ne i zdccydow:rnc byly occny pienvszycll lygodni
1·z,1döw hitlcrowskich w krq.{ach lcwicujcicych i dcmokratycznych. De
mokratyczna „Epoka'' � nie umiejc1c wytlumaczyc, dlaczcgo stalo siG
muzliwe zwyci(,'stwo hitleryzmu w Niemczcch, krnju wysokicj cywili-
1.acji O doswiadczeniach republikanskich - podkrcslala, ze jcst to rc
\\'oli..:cja, kt6ra tylko burzy, alc nie buduje. Pisz,1c plastycz:1ie o nowej
s:ytuacji stwierdzala, ze ,,spuszczona z laricucha bcstia nacjonalistyczna
zapanowala nad miastami, ktore stanowü1 polmvq Niemiec" 88

. Nicpoko
jono si� faktcm popierania ruchu hitlerowskiego przez masy nicmicc
kie, mialo to byc bowiem dowodem zwüizku nowych wladz Niemiec
zc wsp61czesnym ukladem stosunk6w spolccznych. Tak wiE;c hitlcryzm
byl oceniany jako zjawisko zwü1zane z teraznicjszoscici, a nie przcszlos-

8� Por. np.: Hitler kanclerzem Rzes:::y (Gaz. W., 31 I 1933). 
85 J. Dr ob n i k, Ostatnic wybory (tamze, 9 II 1933).
se S. K [o z i c k i], Rzqd nacjona!ist11czny w Niemczech (tamze, 7 II 1933). 
87 S. K .[o z i c 'k i], Westerplatte (tamze, 9 III 1933); J_ Dr ob n i k, Przelom

1,, Niemczech (tamzc, 8 III 1933). 
5s Przeglqd polityczny (Epoka, 26 III 1933, nr 13, .,. 1-l). 
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cüi Niemiec. Przegrana, republik� obwiniano o niedostateczne zaintere
sowanie warstwami posrednimi, kt6re mialy wywrzec ogromny wplyw 

na sukces nazist6w. Hitler potrafil pozyskac, wedlug tych ocen, ·war
stwy, kt6re w warunkach spolecznych republiki gn(;'bionej kryzysem 
zostaly sproletaryzowane, lecz nie asymilowaly si� z klas4 robotniczc1 
i zachowaly psychologi(;' klas posiadaj1:1cych 89

. 

Dla socjalistow polskich dojscie Hitlera do wladzy nie bylo zapo
wiedzi<1 przej �cia rzqd6w· przez sil�, kt6ra bylaby zdolna do utrzyma
nia jej na tr'A·alc. Oceniano, ze sily drobnomieszcza:nskie wc wsp6lpracy 

z niektorymi kr(;'gami kapitalistycznymi mogly wyniesc nazist6w do 
wladzy, lecz nie bylyby zdolne do tnvalego jej utrzymania. Po\vtarza
jc1c tezy znane nam z wczesniejszego okresu, w kilka dni po obj�ciu 

urz�du kanclerskiego przez Hitlera pisal J. M. Borski: ,,Rza,d Hitlera 
nie moze wytrzymac pr6by czasu. Hitler jest jeszcze nadziejq mas drob
nomieszczanskich, ktorym obiecal zlote gory. Minic kilka miesi�cy, a bo
zyszcze przeklinac b(;'dc1 ci, eo je naj ba1·dziej mvielbiali. Ale im wi�ksza 
slabosc we\Vn(;'tl·zna rzqdu, tym bezwzgl�dniejsza b�dzic jcgo dyktatu
ra" Bo. Takie perspektywy rzqdow hitlerowskich w ocenie socja1Lst6w 

mialy byc tym prawdziwsze, iz nazizm nie opieral swoich ,vpl)'\\·ow 
na gl�bokim podkladzie ideowym, lecz na emocjach, nastrnjach latwo 
zmiennych, zalcznych od wielu czynnik6w ui. Brak szans na stabilizacj� 
n-;qdu hitlcrow:;kiL·go, a ogromili::t wuln 1wzbi6w uil·zynrn:iia raz o::siqg� 
nic;tej ,vladzy miala wyjasniac szczcgölnie brutalny charakter walki 
z przeci\vnikami. Walka owa, zdanicm socjalist6w, byla dzialaniem sy
zyfmvym. Jeszcze w pienvszych dniach marca 1933 r. socjalisci stwier
dzali, iz Hitler nie moze wygrac z niemieckq socjaldemokrnc,i,t. Przyzna
wali, iz mnze \vygrac kilka bitew, ale nie b�dzie m6gl zakonczyc zwy
ci�stwem calej wojny u�. Podstawov,rym ,varunkiem pokonania hitleryz-
mu mialo byc zjednoczenic niemieckicgo ruchu robotniczego do walki 
z nim. Obserwujqc trwajqce nadal osil'c konflikty komunist6w z socja
listami, polscy socjalisci z niepokojem wyrazali obawy, aby kompromis 
mi�dzy oboma odlamami ruchu robotniczego nie przyszedl zbyt p6zno. 
Obawiali si� oni takze, aby wrogosc wobec hitleryzmu nie spowodo\rnla 
w Polsee nienawisci do calego narodu niemieckiego. Dlatcgo deklaruj:.w 
wojn� przeciw narodowemu socjalizmowi, zapewniali o mozliwosci po
rozumienia z narodem niemieckim, zniewolonym przez dyktatur� hit
lerowska,. Dyktaturze tej odmawiano zdolnosci do reprezentowania na-

sg J. K., Drogi hitleryzmu (tam:i:e, 23 IV 1933, nr 17, s. 4); St. G r [� d z in-

s k i], Przeglqd polityczny (tam:i:e, 9 IV 1933, nr 15, s. 14-15). 
eo J. M. B [o r o w s k i], Godzina Niemiec (Rob., 4 II 1933). 
91 Por. np. M. Nie d z i a l k o w s k i, Socjologia hitleryzmu (tam:i:c, 28 III 1933). 
ez Te n :i: e, Walka na smierc i zycie (tam:i:e, 4 III 1933).
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rodu niemieckiego 93. Haslem socjalist6w stalo si�: bojkotujemy Hitlera,
ale ,nie nar6d niemiecki. 

Dla komunist6w polskich sukces Hitlera nie byl r6wnoznaczny z za
konczeniem pewnych proces6w. W zwyci�stwie hitleryzmu widzieli oni 
dow6d nie sukces6w sil imperialistycznych, lecz slabosci, kt6ra wyma
gala poslugiwania si� jawrni dyktaturq dla ochrony panowania. Gwalt 
i terror nie mial przyniesc zniszczenie ruchu robotniczego, lecz wyra
zistsze zaznaczenie linii podzial6w, mial przyblizyc w Niemczech ,vy
buch juz wczesniej oczekiwanej rewolucji proletariackiej 94

. Oceniajqc 

hitleryzm jako jawnq faszystowskq dyktatun� terrorystycznq najbardziej 
reakcyjnych i imperialistycznych sil, reprezentujqcych interesy kapita

lu finansowego, oceniali, ze „zgniecenie rewolucji niemieckiej prowa
dzi do spot�gowania terroru faszystowskiego i wyzysku mas w calym 

swiecie kapitalistycznym, prowadzi do nowych wojen imperialistycznych 
i wzmozenia przygotowan do interwencji przeciwko ZSRR" 05

• W wy
darzeniach w Niernczech widzieli jednak sukces tylko przejsciowy, osicl.g
ni�ty „ogluszeniem mas terrorem" z jednej stroriy, a omamianiern ich 

,,bezprzykladnymi oszustwami" z drugiej 96
. 

0 ile komunisci widzieli szansG zwyci�stwa nad narodowym socja
lizmem drogq rcwolucji proletariackiej, o tyle socjalisci byli cic1gle prze
konani, iz mozliwy jest powr6t do demokracji parlamentarnej, uzyska
ny chociazby drogq nacisku mi�dzynarodowego na Niemcy za pomoq 
bojkotu ekonomicznego. Bojkot mialby zmusic Hitlera do kapitulacji 
przez poglGbienie we,vn�trznych trudnosci gospodarczych 97

. · W jaki spo
söb mialoby si� to dokonac, blizej nie wyjasniono. A przeciez socjali
sci, podobnie do komunistow, oceniali, ze Hitler i jego stronnictwo raz 
zdobytej wladzy dobrowolnie nie oddadzq. Socjalisci polscy przylciczali 
si� do mi�dzynarodowych apeli ruchu socjalistycznego w sprawic boj
kotu Niemiec hitlerowskich i domagali si� podejmmvania dziala11 na
tychmiastowych. Uzasadnia.no to ocenami, iz kazdy dzien wladzy hitle-
rowskiej utrudnia przyszlc zwycü�stwo, przedluza okres ostatecznego 
upadku oraz tym, ze „hitlerowska Trzecia Rzesza plawi si� w krwi ro
botniczej. Msci si� bestia kapitalistyczna na swych wrogach klasowych, 

93 J. M. B [o r s k i), Bojkot Hitlera {tamze, 8 IX 1933); S. K., Niemcy pod 

butem Hitlera {tamze, 13 VI 1933). 
04 G. R w a 1 [G. Reicher], Wzrost szowinizmu imperialistycznego i walka z nim

(Nowy Przegl<1d, 1933, nr 3-4, s. 44 i n.). 
95 KPP w obronie niepodleglosci Polski. Wybor dokument6w, Warszawa 1954, 

s. 182.

04 Niech zyje bohaterski proletariat Niemiec (Nowy Przeglqd, 1933, nr 3-'I,

s. 121); G. Henry k o w s k i [S. Amsterdam], Przewr6t hitlerowski w Niemczecl!.
(tamze, s. 9 i n.). 

87 0 kordon sanitarny. Z Niemiec {Rob., 2 IV 1933). 
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sc4dzc1c, ze w potokach krwi udusi ruch rol.JOtniczy. Plonna to nadzieja. 
Ostatni to wysilek ratow,mia z zaglady kapitalizmu niemLeckiego. Wy
silck knvawy, zbrodniczy, lecz rnimo to darcmny'' 08• 

Niejedno sposb'zezenie socjali.st6w bylo podobne do wnioskow, .ia
kic formulmval duch ludowy. W nich jednak nie prowadzono analiz kl2.
sowych, ale eksponowano elementy socjo-psychologiczne. Oceniaj4c, iz. 
sukces Hitlera mial oznaczac regrc.s v.: rnzwoju stosunk6w spolecznych 
w Niemczech ludowcy pisali, ze byl zv,,1yci�st\vem „srednio\viecznej cic
mr:oty i cho,ci odwetu" 00, byl przcde wszystkim zwycie;stwem psychozy
wojennej ogarniaj,1ccj naröd niemiccki 11>0• Przecza,.c uznawaniu narodo
\vego .<;ocjalizmu zu sil�, ktora byJaby zdolna prowadzic narod nie
miecki do odrodzenia, ludowcy podkrcslali: , ,Hitleryzm chelpic1cy si� 
mianem odrodzcnia narodowego jest wezwaniem narodu niemieckiego 
do nowych mord6w, do nowych poclboj6w. Zadne oficjalnc oswiadcze
nie nie powinno nikogo uspokoic i wprowadzic w blctd, gdyz istotct hit
le1·yzmu jest niszczenie i gv,·alt" 101. 

Oböz sanacyjny dojscie Hitlcra do wladzy przyjc1l bez wiQkszych 
emocji. Nazajutrz po objGciu przcz Hitlera urze,du kanclerskiego rzqdo
wa "Gazeta Polska", w,1tpi,1c \V moz1iwosc dluzszego utrzymania sir; 
przy wladzy nazist6w, pisala: ,,\Vyznajemy, iz droga do wladzy przez 
zlozcnie egzaminu z umicjr::tnosci rzqdzenia wydaje sii;; nam dla Hitle
ra najmniej dost�pnn. Mozcmy sie; mylic. 1\k cala mist�,ka ruchu na
cjonal-socjalistycznego zdaje siQ stac w spr-zecznosci z rcaliami dnia co
dziennego, z umilowanq sztulu1 rz1,tdzcnia" 102. Oceniano, ze dopiero te
raz, w zetkniqciu z klopotami rnzwic1zywania problem6w panstwowych, 
mial wyjsc na jaw caly blef programu, z kt6rym Hitler wyst�powal 
publicznie walczqc o wladz�. Wskazujqc, ze 30 stycznia w Niemczech 
,,tampon zamienil siG w piGsc", ze Hitler b�dzie si� staral zachowac po
zory tarn, gdzic to mozliwe, alc czi;:sciej kneblov.-ac usta, przestrzegano 
jednak, iz rewolucja hitlerowska dopiero si� zacz�la, a raz puszczonych 
\V ruch mas nie da sicJ latwo zatrzymac 103. Rola Hitlera byla, wedlug 
owych ocen, tym trudniejsza, ze wczesniejsza dzialalnosc agitacyjna roz
budzila ,nadzieje mas na szybkq popraw� codziennego bytu i sukcesy 
w dzialaniach panstwa niemieckiego ,na zewncttrz. Nie daj&c szans Hit-

,a J. M. B [o r s k i], Kara smierci (tami.e, 20 XII 1933); Zob. tak:i:e: t e n z e, 
Londyn a Berlin (tamze, 19 IV 1933). 

09 Uchu;a!a kongreSll Stronnictwa Ludowego z 28 maja 1933 r. o zmicmach 

w programie SL (Materialy i zrödla do historii ruchu ludowego, t. III, Warszawa 

1966, zebr. i opr. J. Borkowsk.i i J. Kowal, s. 97). 
100 Z sejmu (Piast, 5 III 1933). 
101 Kongres SL (Piast, 4 XI 1933).
102 Egzamin (Gaz. P., 31 I 1933). 
103 Rewolucja si� nie skoiiczyia (tamze, 1 IV 1933); F. so k o l 6 w, Pod zna

kiem swastyki (tamze, 11 III 1933); Plon hitlerowskiej propagandy (tami.e, 5 IV 
1933). 
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kn)\vi na realizacjq czynionych obietnic, nie wicrzono w rnDzliwosc sta
biliz«cji jego wladzy pansiwowej 10 1• 

1,V Niemczech sytuacja zrnicniala si� ,v kierunku szybkiego umac
n(ania narndowych socjalistow jako si1y sprawujqccj \Vladz�. Przeciw
nic�· zostali nadspoc:zic,Yanic laiwo rozbici, eo ,v polskicj opinii pu
bLcz:1cj -·wywoly\Yalo r1)znorakie komentarze, od podkpiwania z socjal
dcn�,ikracj i, krytykü\'."ill1 ia .ic.i za tch6rzli\vosc, do wyrazania radosci 
\'.. i;n;gach konsenvatywnych i narodo\vodemokratycznych z likwidacji 
pu;);;czncj dzia1alnosci partii komunistycznej. Jakby dla ratowania na
:=-;trn_j,iw w Polsee pl'Zcd zbytnim pcsymizmem, z röznych stron poja
v:i:, h· sie; occny, zc dla Polski i 1osow polilyki curnpejskiej sytuacja 
}:c11d-;. jest korzystniej:,1.a. :i,isnicj bowiem zarys1J\\ �\ly ;;\(; frn:1t::r \'.·a1-
ki: ;,,i\1:C Nicmcy ric:ciiocL,:;i od polityki zludy, L,tk char:iktcl'ystycznej 
cib c:::-1s6,,· weima1·skich. a uzn;1n0j z;i. szczeg6lnir n:1_•korzystnc1 dla ob
rni'!c,·-v.- ladu \\'CTsalskicgo. Oc.ichodzono od occn. kture opieraly si� na 
t,/1�;c1,i u wydarze11 nicmicckich za cpizodyczne. Coraz cz,�sciej mozna 
b.1:::i spotk2.c si� z U/'.11<micm d 1mic:;losci zrnian w Niemczcch, r6znorn
kinü pn:e,'.'idywa:,iami b>nsckwcnc_ii tych wydarzoi. rn;;_ \Vprawdzie moz
n;1 ct:isiaj ustalic, z,, öwcY-0sna opinia publicma w Polsee by1a przeko
,1,rn:1 o slusznosci tczy s[rll'mulowanej przez Tadcusza Walka Czarnec
kic�o. ze psychologia nowcgo obozu rzc1dzqcego w Nicmczcch jcst psy
chologic1 \vilk6,v lllii, ale r1'Jv,moczcsnie popicrano tezl; sformulowanq przez
1w,1sc) sanacyjr.c1, iz putc:ga IIitlera u.spila Nicmcy, lccz obudzila swiat 1117. 
Z L,kich ocen wycLrgano \Vnioski o potrzebie zachowy\vc,nia czujnosci 
'ZC strony polskiC'i, alc i szunsic na poprawc;, polozenia syluacji mi�dzy
nanKlowej Po1ski wobcc uksztaltowania nowcj polityki mocarstw za
chodnich ,.,,- stosunku do N icmicc. :Nie przcczqc cic1glosci zaborczej Nic
mic c. r6wnicz rzc1dzonych przcz hitlero,vcow, wiosn4 1933 r. zaczE;to 
z,n:1 cac U\\·agP, na odkladanic przez hi tkrnwskic Nicmcy zagadnicri. po
lityki zewn�trznej na plan da1szy wobec koniecznosci rozwi4zY\vania 
problem6w wewnc;'trznych. Tab:! kolejnosc zaduti. rzc1du hitlerowskiego 
przeclstawiano nie tylko jako polityk� usypiania opinii mi�dzynarodo
wcj, podyktowanej troslq o pozycjE; panstwa hitlerowskiego, alc r6w
nicz jako koniecznosc chwili. 

Z dw6ch polskich oboz6w politycznych, zajmujqcych w wielu spra
"·ach tak odmienne stanowiska i nawzajem si� zwalczajqcych, tzn. z obo
zu sanacyjnego i z krc;,g6w narodowodemokratycznych, plynE;ly g:J:osy 
wskazujqce na koniccznosc liczenia si� z nowq sytuacjq w Niemczech, 

rni Por. np.: T. i\I. K., Niemcy na przelomie (PZach., 11 II 1933). 
,es Por. np.: Sytuacja wewn-:;trzna w Niemczech (Polityka Narodowa, 1933, 

7.. 3, s. 101). 
100 T. Wale k C z a r neck i, Rzeczywistoiic stosunk6w polsko-niemieckich

(Polska Zachodnia, 1933, nr 89). 
107 Chcq uspic cwjnosc swiata (tami.e, 28 IV 1933). 
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traktowania Niemiec hitlerowskich jako partnera w stosunkach mi�
dzypanstwowych, chociazby nawet partnera niepewnego i grnznego. Na
rodowi demokraci, kt6rzy tradycyjnie juz oceny biezqcej polityki wictzali 
z konsekwencjami przyj�tych zalozcn doktrynalnych, niech<;tnic odcho
dzili od raz sformulowanych ocen. W nowych stosunkach ksztaltujqcycl:l. 
sie; w N iemczech dostrzcgali rcalizacj G ideal6w rewolucj i narodowej, 
chociaz zagrozonej koniecznosciq kompromis6,,,- w imi� potrzcb dnia co
dziennego, przede wszystkim w zakresie spraw gospodarczych. Stwier
dzali, zc mimo wszystkich kompromis6w, walk wcwn�trznych, ksztal
tujc1 si<; nowe Niemcy. Podnosili, iz „mniejsze o to, czy wi�cej czy rnniej 
hitlerowskie. Ale na pcwno zdrowsze, silniejsze, dumniejsze i eo za tym 
idzie, dla nas z czasem niebczpiccznc"' 10'. W obozic tym zacierano r6z
nicc mir;dzy hitleryzmem a narodcm 11iemieckim, budujqc gencralizu
j qcc sc1dy, kt6re mialy sluzyc pogk,,bianiu poczucia identycznosci tych 
dwu poj�c 109• 

W obozie sanacyj nym zaczynano umacniac tczy wskazujc1ce na rc
prezentowanie przcz narodowych socjalistfrw, a przcdc wszystkim przez 
Hitlcra, drrzen narndu niemieckicgo i legalny charakter jego wladzy. 
Bezposrcdnio po wyborach marcowych, przeprO\vadzonych przecicz w a:
mosfcrzc ogromnego terroru, ale zakonczonych zwycü�stwcm narodo
wych socjalist6w, komentator polityczny „Gazety Polskiej" ocenial, ie 
Hitler rcprczcntujc „dzi:-j nar6d nicmiccki bc1rdzicj prawowicie anir.cli 
jcgo przeciwnicy. Jcst on jedynym wodzem o pote,znym ,vplywie na 
masy ludowe, jakicgo wydaly Nicmcy powojenne. Innego wodza nie 
majq i w tym, byc moze, tkwi cab ich tragedia" 110

• TragedifJ - za
r6wno dla Niemicc, jak i dla Polski � widziano w koniecznosci 1icz0-
nia sie: z istniejqcymi roz\vic12,.miami politycznymi. Pierwsze p1·zcjawy 
zmia11y polityki Niemiec hitlerowskich wobec Polski, przyjmowane 
w sposob nieufny, mialy byc jcdnak dov,rodem potwicrdzajqcym przej
scie partii hitlerowskiej z pozycji partii walczc1cej o wladz� do odpo
wiedzialnej za kierunki polityki pan.stwowej, eo wynikalo z oba w przed 
calkowitym osamotnieniem na arenie mie,dzynarodowej 111• 

Ale ugrupowania sanacyjne z du.zq dozq nieufnosci i z wolna ak
ceptowaly w Niemczech hitlerowskich partnera, .11a kt6rym mozna bylo 
polegac. Przyczyniala si� do tego nie tylko pami�c o wczesniejszym sta
nowisku narodowych socjalist6w wobec spraw polskich. Jak wydaje si�, 
szczeg6lne znaczenie mialy naplywajqce \Viesci o sytuacji w Niemczech 
oraz pojedyncze enuncjacje r6znych paladyn6w hitlerowskich, kt6re zda-

10s Refleksje (Gaz. W., 24 IV 1933). 
109 Hitler to Niemcy (Slowo Pomorskie, 20 V 1933). 
11 ° F. Soko l 6 w, Tryumf Hitlera (Gaz. P., 8 III 1933).
111 Pierwsze sygnaly takich ocen mozna bylo zauwazyc w komentarzach po 

rozmowie Wysockiego z Hitlerem. Pomyslny objaw (Gaz. P., 5 V 1933). Por. takze: 
Slowa a czyny (tamze, 18 V 1933); W., Mowa Hitlera (tamze, 19 V 1933). 



Hitler i nazizm w polskiej opinii publicznej II Rzeczypospolitej 175 -------·--·· -------� 

,valy si� potwierdzac pozorowanic zmian polityki hitleeowskiej w spra
wach polskich 113. Wprawdzic przyznawano, ze \V warunkach III Rze
szy nar6d nicmiecki w ocenach publicznych jest bardzo jednolity, ale 
zarazem podkreslano, ze „nigdy jeszcze na swiccie nie bylo regimu tak 
dyktatorskiego, tak postawionego ponad prawo" 113• W czasie miesü;cy 
letnich 1933 r. uksztaltowal si� wyrainy obraz sytuacji wewn�trznej 
w Nicmczech, narodo\vi socjalisci opanowali ws;::ystkie sfery zycia pu
blicznego, terror utrzymywal siG i uniemozliwial ujawnianie si!y opo
zycji, a sila, kt6ra stala w obrnnie wladz byla dostateczna do jej p1·ze
zwyciGzenia. Wskazujqc na dominujc1cc! funkcj� hitlerov.'c6w w zyciu 
codzicnnym Niemc6w „Gazela Polska'' pisala: ,,Macki ich siE�gajq wsz�
·dzie. iVIogq otworzyc kazdy list; podsluchac kazdq rozmow� telefonicznc1,
wejsc clo kazdego mieszkania o kazdej porze dnia i nocy, bez jakiego
kolwiek polecenia sqdu. Wystarczy najlzejsze podejrzenie, wystarczy
wieczo1·em nastawic antcn� na moskiewskc1, fal�. Obozy koncentracyjne,
areszty policyjne i wi�zienia Sq pelne" 114• 

Systematycznymi informacjami, niejednokrotnie drobnymi, bez ko
mentarzy, prasa obozu sanacyjncgo ksztaltowala obraz nowych, hitle
rnwskich Nicmiec. Kraju, gdzie masy narodowe byly bezrzc1dne i nie
tw61·czc, wszystkie dyspozycje znajdowaly Si(; w r�ku ,narodowych so
cjalisüiw, a terrorem, strachem, dcmagogiq, ale i sukcesami szczeg6lnc.1 
pozycjQ zyskiwal Hitler. Z osobq Hitlcra, mimo roznorakich wczcsniej 
demonstrowanych ocen, coraz scislej byl lc1czony ksztalt i charakter po
lityki niemieckiej, jej sukcesy i porazki. Nie widziano w Niemczech si

ly, ktöt·;.l byla by zdolna do oclebrania Hitlerowi ,vladzy i r-zqdzenia iym 
krajcm 115. Nie mogly budzic: szerszej sympatii pr6by odtworzenia rze
czywistych cel6w polityki \\·ewn�trznej Niemiec hitlerowskich przez pra
s� sanacyjn<1 na podstawie bczposredniej obserwacji proces6w zachodzq
cych w III Rzcszy. ,,Gazeta Polska'' charakteryzowala dc1zenia i cele 
hit1erowc6w: ,,Zwalczony i zniszczony musi bye Niemicc, kt6ry przystal 
na to, ze nar6d jego uznano za podrzGdny i nier6wny innym. Zwalczo
ny i zniszczony musi byc duch, kt6ry zgodzil siG na poni.zenie i pojed
nanie z kl�skq. Nie ma dla nich pardonu. Sq obozy koncentracyjne, sto
sy na Opernplatz i emigracja. Musi powstac })nowy czlowiek niemiecki«, 
kt6ry dzwignie »niemieckc\ wolG jednosci,( i }>przywroci« czesc pracy 
niemieckiej" 1rn_

Hitlera traktowano jako rzecznika w ruchu narodowosocjalistycznym 

m Szczeg6lnc znaczenie w tym zakresie mialy wiadomo:ki o poloi:eniu Pola
k6w mieszkaic1cycll w Niemczech, licznc informacje, jakic nadchodzily z Niemiec

o roznorakich aktach gwaltu i przemocy wobec ruchu polskiego.
,1a Hitleryzm - rzqd mafji przes!adov:czej (Dzien Polski, 4 IV 1933).
Ja Ogie1i i dym (Gaz. P., 15 V 1933). 
115 K. Smog o r z e w s k i, Cisza po burzy - kanikula (tami:e, 25 VII 1934).
11e K. Wie r z y n s k i, Sztandary i marsze (tamze. 25 VII 1934). 
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zrozumieinia potrzcby poprawy stosunk6w z Polskci, wyrazajc1c jednak 
obawy, czy jego koncepcje wezm4 gon; 117. Domagaj4c sie� poparcia clla 
kierunku polityki rcprezcntowanej przcz Hitlcra, sanacja widziala ,,.- tym 
moz1iwosc umocnienia skrzydla hitlcrowskicgo d4z�cego do przebudowy 
Niemiec, ktore glosilo potrzebG 1·ezygnacji z polityki ckspansji na dzi
siaj rn. Rezygnacja ta ,v kolach sanacyjnych byla przyjmowana jako 
naturalna rezygnacja z hasel nierealnych w momencic, gdy z rr;wolu-
cj onisty stawal sie; m�zem stanu, ,,gcl_y spocz�la na nim oclpowiedzüil
nosc za losy narodu nie>mieckicgo i wspcilodpowiedzialnosc za pokoj Eu
ropy" n9_ Po podpisaniu deklarncji o nieagresji sanacja wyrazala prz2-
konanie o mozliwosci trwalego istnicnia pop,·awnych stosunk6w pol
sko-nicmieckich pl'Zy istnicniu öwczt?snej granicy parisL\\·owej, wska

zujqc, iz jest ona ,Jiniq r6wnowagi pomi0,dzy cz�sciowo zaspokojonyrni 
aspiracjami terytorialnymi obu narodow" 120• Sprzeczno:,;c i·nteres6w tc-

1·ytorialnych mic;dzy obu panstwami minla schodzic na plan dalszy wo
bec innych zagadnil'n. na6v.rczas dl::-i Nicmiec wazn"icjs"Zych. Wskazui<.ic 
na istniejqce zadrnznicnia polsko-nicmieckie, T,v kn�gach sanacyjnych lan
sowano przekonanic, ze nalezy aktywnic oddzialywac; na pogl�bienic 
tego zbliz2nia, bicm1c za dobrq monctq zapewnienia pokojowe Hitkr;:i. 
Traktuj;;1c ideologic: hitlerowsk<l i .k.i ko:1sekyvcncjc dla praktyki rzc1-
clzenia w Niemc7.cch jako zagadnienic wewna,trzparistwowe, unikano sta
rannie krytyki stosunk6w w III Hzcszy, ukazuj;.ic p1·zeobrazenia we
wn�trzne w Niemczcch jako odnicsionc sukcesy i tlumaczcic niepowo
dzenia oddzialywanD 11a oslabienie nastrojow antyniemicckich, a przed0 
wszystkim antyhitle1·owskich. Dbajac o cic1glosc ewo1ucji w stosunkach 
polsko-niemieckich, id,1cc1 w kicrunk u usmvania wszystkich zadraznieii. 
i zaslugi w tym zakresie narodowych socjahst6w, ornz podnoszqc ist
nicjqcc na tej drndze trudnosci K. Smogorzewski pisa l: ,,N ikt sit; nie 
ludzi, aby dwa wielkie narody, z cluszami pelnymi dzicjowych osadow, 
mogly w cü1gu paru lat przejsc od najgh;bs,:ej nieufnosci do wspolpracy 
bez zastrzezeri. Ale t�wolucja w naszych dokonywajqca si(i oczach, da
la juz ten \\·ynik. ze plmü�dzy Rzesz,1 a Rzeczpospoliüi istnicjq popraw
ne stosunki sqsicd,'.kic, ze jedno pa11st wo nie prowadzi przeciw drugic
mu propagandy, zc jedno przcciw drugicmu nie spisktt.il''' 121. 

Niewielki byl rezonans w polskiej opinii publicznej wystqpiei:t, ktr'i
re lansowaly tezy o mozliwosci dalc.i idc1ccgo pO'.'lXLumiu1ia polsko-nic
micc:kiego na gruncie wsp6lnej pol ityki przeciwkn ZwüizkO-\Vi Radzicc·· 

117 K. S 111 o gor z e w s k i, Tezv /J. Rosenberga (tamzc, 2! XI 1933).

118 Te n z e, Hesza i NSDAP (tam:i:e, 9 XiI 1933). 
110 B. Mi e d z i 11 s k i, Plano u:n politylw (tam:i:e, 1 I 193-1).
120 K. S 111 o gor z c w s k i, Mi�ci::.y 1!'Sc1wr1eni a zachodem (tanüe, 23 II 193.Jc) 

m Te n z e, Niemcy mu;cl:::y Wsclwilum a Zachodem (tamz.c, 3 VI 1937). 
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kiemu, przeciwko komunizmowi 122• Dla stanowiska tych grup, wsr6d 
ktorych tak wazn� roh; odgrywal wile11ski dziennik ko:1scrwatywny „Slo
\\·o'·, szczeg6lnie charaklerystycznc bylo mnoz2nie slliw uznania i za
clrn,ytu dla I-Iitlera. Spc"n· o Hitlcra w formach ogranicz:myc:h O\Yczcs
nymi posi;mo,s,-icniam1 prd\vnymi, kt6re kn;powaly publikuwanic bar
dzicj drastycznych occn, ilustrnwal dobrze odmicnno:�c stanowisk \\'Obec 
III Rzeszy. Z jednej wi�c strony byly d2!zrnia do ukaza•üa wielkosci 
Hitlera, budowanej przez polrnzywanie j ego drngi zyciowej od czlowic
ka ,:vykolejonego do przywodc:y paiis1.wa. Czynily to przede wszys1.kim 
niekt6re skrajne ugrupowania prawicowe 123• Z drngiej zas calko,vicie 
negowano jego jakiekolwiek pozytywy, zar6wno osobiste, jak i w dzia
laniach politycznych i panslwowych, opisujqc go jako czlowieka wprost 
demonicznego, ktory wiedzic Niemcy do katastrofy, v,.:cüigajqc w to i in
ne kraje 12�. Trwak byly rt'Jznice mie;dzy nielicznymi kn:gami okazujq
cymi sympati� dla narodowego socjalizmu, a znacznic lic:zniejszymi eru
pami, kt6re potrafily tn:cz,vo oceniac istot� stosunköw w III Rzeszy. 

Zblizrnie mü;dzyn.::rodowe polsko-niemieckie sprzyjalo oddzialywaniu 
na zmiany ,.v polskiej opinii publicznej w kierunku niwclo\vania nastro
jöw antyhitlernwskich. Sprzyjala temu o\vczesna polityka prasowa, kt6-
ra ulrudniab przcz liczne konfiskaty informac.ic.' o narndowym soc,io.
lizmie i jego codzicnncj polityce. Mimo tego \Yczcsnicj uksztaltowanc 
zasadnicze poghid:,r utrzymywaly sie:. Charnktcrystycznc, zc nmvet w obo--

�22 Por. np.: K. P., Polscu ;:u;olennicy oddania Pom:Jr::n (Slowo, :28 II 1933); 
ca t. To lep�ze ni::, 1wkt o nit>O(/l'<'sji (tarnze, 2 III 193:l); t ,, n i. c, Luna po:aru 

i Br;:dc niemiecki (t.:imzc. l 111 1D33l: W. St u d nick i . .\"ujC'l:r.rr,ktc >rystyc:niej
s:e postulaty 1c poiit uce �,, 1cni:tr;:nej Iiitlera (tamzt', 10 II l f.1:32).

123 \Vydaje si<;. ze ,zc:zcgr:ilnie c:1arakterystyczne occny Hitlcra zu,taly oglo
s.:onc drukiem w: Znciu mu nor nwl i:;r1cji stosu nko 1c poisJ,,1-: i, e tcsi-ich jako rekom
Jensc. t v ;:a ,!okonaH1,, ,lnsch/11ssu (Slowo. 1-1 Ill 19:38). \V «rtykutc lym o liitk
rw pi"1.no: ,.kn llL�rwowicc: i wykokjeniec, ten pa,.ic'rll L1dzki,·J ct,:,L, zgt,))iony 
w sob1c. w swcj go;-yczy, I: 11icpowodzcniacll c.\\'cgCJ lur.lu, lc11 czlm1·ick bez przy
j:lciela i bez kocilanki, tcn czlowick, ldory pol(,m n,t i'ron('ic nie wykorz::�tuje 
urlop6w, bo nie ma gdzic na urlop pojcchac. nie ma ani domtL ani rndziny. ani 
1·.arzcczo11ej, dla klörcgo dorncrn musi byc; okop i kule n«d ni rn s1v iszcZc\CC, teu 
Lzlowick wraca dzis du tcgo Wicdnia, kt6ry go kit•dys wygual, w kt6rym kiedy.� 
z glodu zdychal, wraca j,1ko tryumfator, imperatur, wüLiz wil'lkiego narodu, omal 
ni t� h,,gemo11 calej Europy. Si!a, wola, intc!igc-•ncja, ch:n-akkr. c;cniu,7.". 

,2i Por. np.: P. Hulka-La,kowski, Naj1ri,ks:::il ct11nrdiistr1 cioby (Ilob., 
:rn VII 1939). \V artykuk tym 1n. in. czytamy: ,,Hitler nil, da] n.iroclowi niemiec
kicmu nie procz nie\\"oli . .t\tc ma dzis w Kiemczech cla\\"lll'j \\"Oltl<J�d slowa, nie 
ma wolnosci sumicnia, llil, ma dostatku � jaki tam istnial dawnicj i pod stras7.-
1hvy1�1 cisnicnicm nic\\'oli przygoto1Yuj" �ic: wybüchy, ktorc pogrzcbü1 ,11:archi� 
hitlcryztY,u 1,a zawszc. l!llh·go i':yj�cia z niej nie rna··. Zob. tal'li.l:: A. Boche r1-
s k i, Wytyc;:11c /Jolsl:i::j polilyki :::ngranicznej (Buut l\I!ndych, 193-l, nr 2). Tezr 
te ujawniano do.sc 1�i,•cb�tnie wobec 6wczesnych stosunkli\\' rn i�dzypa11st\';owych. 
alc wystc:pujq wy:-aznie na larnach organu mlodych konscnvatyst6w. 
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zie samacyjnym, dbalym o ,niepodwazanie celowosci deklaracji o nie
agresji, nie brakowalo stwierdzen, ze nie zostaly zlikwidowane sprzecz
nosci mi�dzy tymi panstwami, ale jedynie oslabiono ich oddzialywanie 

na biezqCc! polityk� obu panstw, chociaz nie wiadomo na jak dlugo. Tak
ze endecja, kt6ra z takcJ, zyczliwoscicJ, sledzila polityk� wewn�trznq Hit

lera, a w pierwszych krokach jego dzialan zmierzajqcych do poprawy 
stosunk6w z PolskcJ, widziala dowod liczenia si� z rzeczywistosciq i glo

sila istnienie nadal antagonizm6w 125. Przeczqc mozliwosci rychlego kon

fliktu polsko-niemieckiego, czego obawialo si� tak wielu, wielokrotnie 
zwracala uwag�, ze moze do niego dojsc po rozwiqzaniu przez Niemcy 
hitlerowskie innych problemow. Deklarujqc zrozumienie dla dzialan na 
rzecz unormowania stosunk6w panstwowych polsko-niemieckich i utrzy
mywania jak najdluzej sytuacji pokojowej, byla przeciwna „zblizeniu 
na terenie kultura1nym czy jakimkolwiek innym, wszelkiego wchodze
nia w tych sprawach poza ramy ustalone przez normalne polityczno-dy
plomatyczne stosunki" 126• Tej generalnej dyrektywy przestrzegano po
mimo wielu r6znych wewnc,;trznych konflikt6w ideowych, kt6re niejed
nokrotnie dzielily ten tak kiedys zwarty ob6z polityczny. Odmienne 
stanowiska w tej sprawie, wyst�pujqce wsr6d czlonk6w obozu, nie zys
kiwaly szerszego poparcia. 

Duze poparcie zyskiwaly natomiast oceny formulowane na lamach 
chadcckicgo dziennika lrntowickiego „Polonia", i to nie iylko ::;tronnictw 
tkwiqcych w opozycji wobec sanacji. Dla tych poglqd6w charakterysty
czne bylo stwierdzenie, iz „pewne jest, ze pr�dzej czy p6zniej nap6r 
niemiecki zwr6ci si� takze przeciw Polsee. Wszak Niemcy nigdy si� nie 
wyrzekli swych d2;zen do ponownego ujarzmienia bylego zaboru prus
kiego" 127

. Nawet w okresie zblizenia mi�dzypanstwowego widziano po
gl�bianie zagrozenia Polski, i to bardziej przez nazistowskie wychowa
nie, nie tylko w szkole, 1niz przez zbrojenia. Wskazujqc na totalitarny 
system organizacji calego zycia w III Rzeszy ukazywano mechanizmy, 
kt6re ulatwialy „zatruwanie m6zg6w i serc ludzkich przez szerzenie psy·
chozy, tak latwo udzielaja,cej si� masom, przez traktowanie spoleczen
stwa jak trzody ludzkiej, kt6rcJ, si� p�dzi na przemian juz to na zielonq 
lqk� entuzjazmow, juz to na pole krwawych rzezi mi�dzynarodowych. 
System tota1ny - to totalne oglupianie i totalna zbrodnia" 128

• Poglqdy 

socjalist6w podzielane byly przez r6znorakie ugrupowania demokraty
czne i ludowe przez kr�gi intelektualne. W ocenach 6wczesnych duzq 

125 Nicmieckie dq±enia (Gaz. W., 21 VI 1933). 
126 S. K [o z i c k iJ, Stara i nowa dyplomacja (tamze, 6 XI 1933).
,i1 Jakie dalsze cele Niemiec (Polonia, 21 I 1938). 
128 J. M. B (o r o w s k i], Berlin a Praga (Rob., 23 VI 1938).
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uwagE;:> przywic1zy\vano do przedstawiania szczegölnie szkodliwcj dla przy
szlosci Niemiec i ich stosunk6w mi�dzynarodmvych funkcji szkoly, 
-'·przqgni�tej calkowicie w rydwan ideologii hitlerowskiej !�!l. 

Rok 1939 przyni6sl upowszechnienie siE;:' tez i occn, ktürc III RzeszG 
czynily odpowicdzialn,1 za zblizaj�1cy si� konflikt wojenny, chociaz roz
nicowane byly oceny i drogi, ktore do tego doprowadzily. Odnawialy 
si,:; w tej atmosferzc wczesniej formulowanc opinic, odwolujqce Si(; do
stalych cech narodowych Niemcow. W takiej atmosferze mialy miejsce 
spory o odpowicdzialnosc za zblizajqcq si� wojrn;: narod nicmiccki czy 
narodowi socjalisci. Polemizujc1c z nacjonalistycznym spojrzeniem na 
rzeczywistosc stosunkow polsko-nicmieckich, na lamach „Epoki" pisa-· 
no: ,,do narodu niemieckiego nie zy\vimy zadnej nienawisci. Nie obar
czamy go ,v najmniejszyrn stopniu odpO\viedzialnosci,1 za to, eo czyniq 
i zamierzajq uczynic dzisiejsi jego wladcy. Przeciwnie. Jcstesrny prze
konani, ze ,v interesie narodu nicrnicckiego lczy pokojowc i przyjaznc 
wspöhycie zar6wno z Polsk,1, jak i z wszystkimi narodami, kt6re, jak 
tu powszechnie wiadomo, nie maj4 wobec Niemicc zadnych wrngich 
agresy,vnych zamiarow. I my wiemy doskonale, ze nan'id nicmiecki nie 
solidaryzuj e si� z \Voj cnrn1 impct·ialistycznq poli tykq hi tlcrowskiego re-
zymu" 130• Linie podzialu w tych sprawach nie zawsze byly r6wnoznacz. 
ne z granicami politycznymi. 

Studia nad polskc1 opinic1 publicznc1 sei dopiero w zaczcitku. Tak tez 
jest i w sprawie stanowiska wobec narodowego socjalizmu. Wprawdzie 
niej ednokrotnie zrckonstruowano przy badaniach innych zagadnien sta
nowiska, ktorc pozw.:1lnly osiqgac cz.:i:stkowq wicdz<, w tych spl·nwach. 
Dzisiaj widzimy, zc stanowiska byly zroznicowa:1c, kt·ytyczne i w sumie 
s\,-iadczyly o duzej znajomosci problemow III Rzeszy. Wnioski uwarun
ko\\·ane powici,zaniami po1itycznymi, klasowymi i dojrzalosciq intelek-

121 Doskonal& ihistracj,1 \vyobrazcd1 o szkole hiUcro\\',kil'j ic�t parody�tyczne 
przeci,tawienie egzaminöw; ,,Matcmatyka. Ile bcdzic dwa razy dwa'? Tyle, ile 
b<;dzie potrzeba wil'lkicmu Adol[owi do jcgo planow. Historia. Kto dokonaL. 
vVszystkich wielkich dzicl dokonali Nicrncy, z wyj[[tkiem stworz.cnia swiata. i to 
tylko dlatego, ze ich jcszczc wtcdy nie bylo. Geografia. Gdzic siG ko11cz:1 tereny 
rdzennie germa11skie? Rosnq wrnz z n.iszym apetytem. Koi'1cz;i siG tarn, g"dzic sq
siad pokaze narn pi�sc. Chcmia. Co to jcst chemia? K,1uka o gazach truj,1cych
i materialach wybuchowych. Gimnastyka. Do czcgo sluzy girnnastyka? Do wy
i;rnsLtrowania przyszlcgo ,.mi<;sa clla armat«. Filozofia. Jaki ma ccl filozofia? Aby 
wytworzyc bujdG o czystosci rnsy niemieckiej". Eg:::amin 11; Nit.!mc:cch nvrucha, 
Hl'.33. ::r 40}. 

180 Z dnia na clzic11. (Epoka, 5 IV 1939, nr 10, �- 9); J. :'IT o s d o r f, Naszr1 
i ich interesy (Prosto z mostu, 1939, nr 23); A. B o c h c 11 s k i, Z kim ))Towadzimu
trnlkf! (Polityka, 1939, nr 27); Co jest celeni naclchocl::qccj 11·ojny \Rob. 12 VII
1939). 

3 - Sobötka 2·ai 
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tualnq wyrazaly r6znorodne oceny, jednakze dominowal duzy kryty
cyzm i przekonanie, ze niesione przez narodowy socjalizm rozwü1zania 
kryjc! grozbE; wojny i zniszczenia dla swiata i narodu niemieckiego 131• 

Swiadomosc zagrozenia, j2.kie ni6sl hitleryzm, byla powazna od mo· 
mentu, gdy stawac si� poczaJ ruchem masowym. Rozw6j wydarzen po 
1933 r., poczucie koniecznosci obrony polityki pari.stwowej u jednych, 
poczucie pewnego pokrewieii.stwa ideo\\'ego u innych, wsp6lnoty intere
s6w w walce z wplywami komunistycznymi, czy tez w zwalczaniu wply
w6w zydowskich, spowodov.:aly ze w latach 1934-1938 nashipilo pew
ne zewnE;trzne zalagodzenie krytycyzmu w stosunku do narodowych s0-
cj alist6w. Nie doprowadzilo to da zniszczenia w opinii pu blicznej wczcs
miej uksztaltowanych ocen, kt6re trafnie ukazywaly pov.rszechne zagro
zcnie ze strony Hitlera i jego partii. Dzisiaj mozna okreslic, ze juz przed 
1934 r. w polskiej opinii publicznej uksztaltowal siE; stereotyp narado
wego socjalizmu, kt6ry, choc nie potwierdzony przez wszystkie polskie 
grupy spoleczne i struktury polityczne, dominowal i przetrwal, z nie
wielkimi tylka karektami, da konca II Rzeczypospalitcj. Jega naj,vaz
niejszymi elementami byly stwierdzenia, ze hitleryzm: 
1. byl wyrazicielem cü-1glosci niemieckich dc:12.eii. antypolskich, zdeter
minowanych historycznie uksztaltowanym konfliktem polska-niemiec
kim;
2. vvyrastajqc na gruncie negacji rzeczywistosci spaleczna-politycznej,
byl wykorzystywany przez inne sily spoleczne wspomagajqce go z ukry
cia, tzn. przez wielki kapital;
3. odpawiadal cechom niemieckiego, czy jak kiedys okreslana, pruskie
go charakteru narodowego;
4. przejawial nieograniczorn1 zc1dz� sprawov,rania wladzy, burzc1c stai·e
struktury, opieral s\vaje wplywy na nastrojach umiej�tnie wzmaga
nych demagagicznymi dzialaniami, pozorujqc razwiqzywanie zlozonych
sprzecznosci wewn�trznych, odnoszqc ,v tym zakresie przejsciawe suk
cesy araz
5. prowadzil polityk� zewn�trznq, kt6ra zmicrzala do zaostrzenia sto
sunk6w miE;dzynarodowych, stawiajc1c Eurnp� przed alternatywq: waj
na lub calkowite paddanic si�.

1s1 Nieuzasadnione jest twierdzenie K. F i e d o r a (op. cit., s. 105), ze „za
ledwie nieliczna grupa post�powych stowarzyszen spoleczno-politycznych, srodo
wisk nauki i kultury, dzienntkarzy i dzialaczy z kn;g6w liberalno-demokratycz

nych, a przede wszystkim czlonkowie dzialajqccj nielcgalnie Komunistycznej Par
tii Polski, byla swiadoma, :i:e rezim Hitlera jest zdolny do rozp�tania nami�tnosci 
nacjonalistycznych wsr6d w1asncgo spoleczenstwa i pchni�cia go na drogEl ludo
b6jstwa wobec innych narod6w". 
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DER NATIONALSOZIALISMUS UND HITLER IN DER POLNISCHEN 

ÖFFENTLICHEN MEINUNG WÄHREND DER II. REPUBLIK. 

EINE PROBLEMSKIZZE 

Die Forschungen über· das Verhältnis der polnischen öffentlichen Meinung zu 
Hitler und dem Nationalsozialismus stehen erst im Anfangsstadium. Die in die
sem Band vorgeleglc!n St udicn wurden von Mibrbeitern des Historischen Insti
tuts der Universität Wroclaw erarbeitet. Sie waren da� Diskussionsobjekt auf 
einem vom Institut organisierten Diskussionstrdf. 

Bei einen1 relativ lebhaften Interesse der polnischen öffentlichen MeiJ�ung 
an deutschen Problemen, begann man sich mit dem Nationalsozialismus und Hit
kr in Polen erst gegen Ende der zwanziger Jahre zu interessieren. Die HiUcr
bewegung beobachtete man schon früher, wobei man allerdings mehr Eigemcha f
ten politischen Abenteuertums als die Anküdigung einer Massenerscheinung Yon 
nicht nur innerer Bedeutung sah. tber einen solchen Standpunkt entschieden \·or 
nllem die Erfahrungen des 1923 misslungenen Staatsstreichs Hitlers. Aber auch 
noch zu Beginn der drcissiger Jahre sah man in vielen politischen Kreisen in 
Polen in der nationalsoziaiistischen Bewegung vor allem ein vorübergehende, 
Beispiel einer extremen nationalistischen Gruppierung, die v,reder eine ausrei
chende Massenbasis, noch ein politisches Programm besitzt, sich aber zur !.\fachL 
drängt. Die wirklichen gesellschaftlichen Wurzeln dieser Bewegung und die \"Oll 
ihren Handlungen ausgehende Gefahr ,vurde am frühesten in Kreisen der N,1-
tionaldemokratie erkannt. Am schärfsten �chätzten die polnischen Sozialisten den 
Nationalsoziaiismus in seinem Kampf um die :rviacht ein. Die Anerkennung der 
Stärke und Bedeutung, sowohl der deutschen Kommunisten, wie auch anderer 
republikanischer Kräfte, erlaubte den polnischen Kommunisten und anderen de
mokratischen Gruppierungen, das Vertrauen für die I-Iitlergegner in Deutschland 
und di.e Hoffnung auszudrücken, daß dieser nicht an die Macht gelangt. Jedoch 
fast allgemein war damals die Auffassung, dass die Machtübernahme dureh Hit
ler ernste Gefahren für die darn.alige politische Ordnung in Europa mit sich 
bringt. 

Die Machtübernahme durch die Nationalsozia.listen, die Veränderungen in den 
deutsch-polnischen politischen Beziehungen, führten zu einer Rtc\'idierung der 
früher herausgebildeten Einschätzungen und Schlussfolgerungen. Der rechtliche 
Schutz der Ehre Hitlers als Haupt eines befreundeten Staats, erlaubte nicht, die, 
kritische Stellung der polnischen öffentlichen Meinung gegenüber den Realitätt:n 
des III. Reichs völlig zu zeigen. 

Vor 1934 bildete sic:1 in der polnischen öffentlichen Meinung die stereotyp,) 
Vorstellung über den Nationalsozialismus heraus, die, obgleich sie nicht von al
len polnischen Gesellschaftsgruppen und politischen Strukturen geteilt wurde, mit 
geringen Änderungen bis zum Kriegsausbruch von 1939 dominierte. Entsprechend 
diesen Vorstellungen stellte man den Nationalsozialismus als eine politische Strö
mung dar, die aus der Negierung der politischen und gesellschaftlichen Realität 
der \Veimarer Republik erwuchs und zur Verteidigung des Besitzstandes des 
Grosskapitals ausgenutzt wurde. Er verwandte neue Handlungsformen und ideo
logische Suggestionen, entsprach aber den als für die Deutschen, besonders aber 
die Preussen, als typisch angesehenen psychischen Eigenschaften. Er sollte eih 
Ausdruck der Kontinuität der deutschen, im historischen polnisch-deutschen Kon
flikt begründeten antipolnischen Bestrebungen sein. Er zerstörte die alten Macht
strukturen, indem er eine vneingeschränkte Herrschsucht an den Tag legte. Der 
Hitlerismus baute nach diesen Einschätzungen seinen Einfluss auf der Stimmung 
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._iuf, die geschickt durch demagogische Handlungen unterstützt wurden, die die 
Lösung der komplizierten inneren Widersprüche vortäuschten. Die Erfolge, die 
er errang, waren nach diesen Einschätzungen vuniibergender Natur und bedeu

teten nicht die Überwmdung der Schwierigkeiten, vor denen das damalige Deutsch
land stand. Die in Übereinstimmung mit den Hitlerkonzeptioncn geführte Aus
scnpolitik des III. Reichs führte zur Verschärfung der internationalen Beziehungen 
und stellte Europ.i vor die Alternative: Krieg, oder völlige Unterordnung unter 
die Vorherrschaft Hitlerdeutschlands. Die au,; der Hitlerregierung folgende Kriegs
gefahr wurde schon lange vor der Machtübernahme durch diese Partei vorausge

sehen. Diese Einschätzung herrschte in der polnischen öffentlichen I'vieinung, so
gar in rechtsgerichteten Kreisen, selbst im Zeitraum der gcgcnscil igcn Annähe
nn,g nach der Unterzeichnung des Nichtungriffsp<ikts. 




