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STOSUNEK PPS DO HITLERA I NAROHOWEGO SOCJALIZl\lU 

Pulska Partia Socjalistyczna z cluzyrn zainteresuwani<:'m slcdzila wy-· 
dar:�enia rozgry,vaj ,lCc: si� w Niemczcch przcd r. 1933. La ta 1933� 1934 
stai�u\vily okrcs, w ktorym socjalisci polscy zmienili s,.voj stosunck do 
i\icmicc i wystqpili z nowymi konccpcjami w polityce zagraniczncj. 

\V omawianym przez nas okresic w PPS istnialy d,va kicrunki po·
li tycznc: gru pa kicrownicza, dzierz,1ca w rGku ster apara tu organ iza
cyj negn i poli tyki pmtii, oraz nurt lcwicowy. Istniala wie,c w partii roz
biczirnsc pogL1dow na wiele spraw. Poglqdy na polityke; zagraniczn,1 tych 
dwc1c11 nurtow w ,vidu ,vypadkach byly zbieznc, jesli nie identyczne. 
Tak bylo zwlaszcza w stosunku do Niemicc hitlerowskich, eo wiclac na 
prxlstawie poglqdü\\' dzialaczy i publicystöw PPS reprczcntowanych 
w „Robotniku". \V pisrnic tym, n?prezentuj,1cym oiicjaln,i linic; poli
tyc„11;1 padi i, pisali oprocz grupy kicrowniczej takzc p1·zcds1.a \Viele l" 
nurtu lewic(1\vego: N. Barlicki, S. Dubais, A. Pn'lchnik. Poglqcly ich 
,v sprawach polityki zagraniczncj byly zbiezne z oficjalrn1 linü1 poli
tyc,:::1,1 partii. 

.:-ra pocz4tku lat trzydzicstych socjafüci polscy sqdzili, ze ugodowa 
polityka mocarstw v,rnbec Nicmiec zlikwiduje ostatecznic skutki wojny 
oraz ugruntuje sily demokrntyczne i pokojowe w Nicmczech. PPS w spo
s6b konsekwentny d�zyfa do poprawnego ulozenia stosunkow polsko
-nicmieckich. Zwracala ona baczm\ mvag� na rozw6j sytuacj i wew.ncitrz
nej w Niemczcch, widziala wzrost nastrojow antypolskich oraz wzmo
zon:; aktywnosc sil nacjonalistycznych i odwetowych 1

• Natomiast wiel
kie i przesadne nadzicje wic1zali socjalisci zc wzrostem sil demokrntycz
nych, gl6wnie socjaldemokracji, w Nicmczech. 

PPS dostrzegala znaczne pogorszenie polozenia Polski i zmian� sy
tuacji politycznej w Europie na korzysc Niemiec. Pot�zny kryzys w Niem
czech i wyrazne post<;?py ruchu faszystowskicgo wywolaly wsrod pol
skich socjalist6w powaznc obawy. Na zebraniach i wiecach, organizo
wanych przez PPS, omawiano nowy uklad sil politycznych w Niemczech, 

1 .J. l\I. Bors k i, Kapitalizni i jas:;yzm (Rcbotnik (dalcj: Roh.), 15 VII 1931). 
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wskazywano na znaczny wzrost \vplywow hitleryzmu, na d21zenie tego 
ruchu do rewizji traktatow pokojowych. Podkreslano, ze ruch hitlerow
ski zmierza do oderwania od Polski znacznych jcj teren6w, eo grnzi1o 
rozp�tanicm konfliktu zbrojnego 2• 

Partia zdawala sobie doskonale spraw�, ze kl�ska demokl"acji nie
mieckiej, zastqpionej przez hitlcryzm, spowodowalaby istotne przesu
ni�cia \V polityce europejskicj. Znaczny wzrost szcreg6w hi tlerow.skich 
tlumaczono utrzymujc1cym si� kryzysem gospodarczym. Jednakze socj.c1-

lisci polscy \V dalszym cü1gu twicrdzili, ze wywazana i w pcwnych kwE:
süat:h ust�pliwa polityka sqsiadow Niemiec wzmocni demokracj� nie
mieckq 3

• 

Ugodowa polityka mocarstw wobec Niemicc i porazka hitlero\\'CO\V 
w wyborach listopadowych 1932 r. ,vydawaly siG potvvicrdzac przeko
nania PPS o sile demokracji niemieckiej, kt6ra powinna uporac si� z hi
tlc1)'zmem. Adam Pragier pisal w listopadzie 1932 r.. ze oclplyw foszyz
mu jest widoczny i nie moze on liczyc na legalne zdobycie wladzy 
w Niemczech 4. Przesadna wiara w silo, demokracji, a przecle wszystkim 
socj aldemokrat6w niemieckich sprawila, iz PPS do konca st1dzi1a, zc 
w porozumieniu z nimi bc:dzie mozna na drodze pokojmvej i bez rewi
zji granic unormowac stosunki polsko-niemieckie. Przeslanki te spowo
do-waly, zc partia przcsadnie wicrzyla do korica rcpubliki weimarskiej 
w :olusznosc polokmnenskiej polityki wobec Niemiec. 

Styczel'l 1933 r. byl bardzo waznym okrescm dla sytuacji politycznej 
Europy, a w szczeg6lnosci dla republiki weimarskicj. PPS uwazala, z,J 
Niemcy stojq na rozdrozu. Toczy si� tarn wielka walka o to, czy zwy
cir:�zy reakcja, czy demokracja. A. Pragier tak pisal na poczqtku stycz
nia: ,,Niemcy znajdujq sie; w polowie dl'Ogi mit;dzy dcmokracj,1 i faszyz
mcm i otwarta jest kwcstia, kt6rq drogq p6jdq" 5

. 

Prasa socjalistyczna 1·clacjonowala przebieg toczqccj si� walki mi�
dzy gl6wnymi pretendentami do obj�cia urzc::du kanclerskiego. Do osta
tecznego rozwiqzania nie bylo pewnego kandydata. Na poczqtku stycz
nia socjalisci dawali male szanse Hitlerowi, twierdzqc, ze w jego partii 
nast<1pil rozlam. Jednakze po ogloszeniu wynik6w wybor6w w Lippe 

„Robotnik" donosil, ze „zwyci�st,vo Hitlera podczas \vyboniw w Lippe 
moze zawazyc na szali wypadk6w politycznych w Niemczcch'' 6

• Pod 
koniec stycznia tcgo roku PPS uwazala, ze prawdopodobna jest rekon-

2 L. Z i a ja, PPS a polska po!ityka zagraniczna 1926-1939, Warszawa 1974, 

s. 171. 
a J. Fa r y s, Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, Warszaw<!

1981, s. 211-212. 
4 A. Prag i er, Nasti:pstwa wybor6w niemieckich (Rob., 9 XI 1932).

5 Rob., 1 I 1933. 

e Rob., 17 I 1933; R. Man v e 11, W. Franke 1, Goebbels, Warszawa 1962, 

s. 125-130. 
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strukcja gabinetu Schleichera. Sytuacja wyjasnila sie; nieco po ustfi.pie
niu jcgo gabinetu •. Nie wiedzqc jeszcze, kto zostanie sternikiem przy
szlego rzc1du, PPS sqdzila, :.i:e bE;dzie to rzqd najbardziej rcakcyjny ze 
wszystkich dotychczasowych. 

Po pü\volaniu Hitlern na urzqd kanclerza socjalisci mva:.i:ali, :.i:e nü\vy 
rzqd w Niemczech jest „owocem kompromisu i dlugich mozolnych na
rad mic;dzy wszystkimi odlamami reakcji. Obccnie przewodzi on koa
licji rcakcyJncj. Nie jest to rzqd czysto faszystowski, ale rzqd w stu 
proc(;ntach rcakcyjny, antyrcpublikanski, monarchistyczny, odwetowy" 8

• 

Mylono si� jcdnak eo do trwalosci rzqdu i osoby Hitlera. 
PPS pocz,1tkowo nie doceniala sily hitleryzmu i jego przyw6dcy. 

Uwa:.i:::da dojscie Hitkra do wladzy za sytuacj� tymczasowq, przejscio
Wq. ,,Rzrid Hitlera wprawdzie nie przezyje czterech lat, o kt6re »modli 
si�,, Jcgo szcf, ale moze wytrzymac dosc dlugo, by zap�dzic kraj w od
m�t wojny domo,vej i anarchii" 9

. Hitlera uwa:.i:ano za marionetk� w rG
kach wytra,vnych polityk6w, takich jak Papcn czy Hugenberg. Nie do
ccniano jednak (jak zresztq wiGkszosc polityk6w, kt6rzy „dopro
,vadzili kuchennymi schodami" Hitlera do ,vladzy) sily, jakq re
prezen towal nowy kanclerz Rzeszy. Redaktor Borski tak ocenial 
rolt;. ,iakq Hitler odegra w rzqdzie: ,,Hitler jest w nim [rzqdzie -
R. M.J racze,i cho1·&giewkq, markujqCq wsp6kzesnosc, kiepskim mesja
szem maj&cym ,vodzic za nosy masy. Hitler bGdzic tym pajacem, kt6ry
za CC!1Q wladzy b�dzie spelnial czarnq robotG reakcji, bGdzie katem ru
chu robotniczego. Hitler reklamujqcy siG jako narodowy socjalista, jako
smiertclny wrc'Jg kapitalu i lJank6w, zasiadl w jednym rzc:idzie z przcd
stawicielami swych rzekomo smiertelnych wmg6w i bGdzie poslusznym
ich narzGdziem" 10

. Stalo siG jcdnak inaczej. Przewidywane role odwr6-
cily si�. Hitler nie byl poslusznym narzGdzicm. I to on zrobil swoich
wsp6lpracownik6w z rzqdu poslusznymi wykonawcami swej woli.

Socjalisci polscy mylili siG poczqtkowo, gdy uwazali, :.i:e nowy kanc
lcrz III Rzeszy w niedlugim czasie zniknie z powierzchni zycia poli
tycznego, ponicwaz nie ma on zadnego konkretnego programu gospo
darczcgo, opr6cz demagogicznych hasel. Poczqtkowo pope1niono bl&d, 
gdy twierdzono, ze Hitler nie bGdzie realizowal swych zapowiedzianych 
posuni�c w polityce we,vn�trznej 11• Rozw6j wydarzen w Niemczech 
szybko zweryfikowal ten poglqd i inne occny roli Hitlcra w nowym 
rzqdzie. 

7 F. R y s z k a, Pcnist wo stann wyjqtkov.:cgo, Wroclaw 197-1, s, 172.
8 Rzqd llitlera w Niemczech (Rob., 31 I 1933).
� J. l\I. B o r, k i, Gocizina Niemiec (Rob., 4 II 1933). 
10 Tamze. 
11 „Brzmialoby to istotnie gro.znie, gdyby nie to, zc przyslowic nicmicckie 

hvierdzi, ze zupa nie bywa nigdy spozywana w stanie tak gorqcym, jak sir;: jq 
podajc" - Glo,cy b�c!q zlatywa!y (Rob., 1 II 1933). 
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PPS zwracala uwagQ, ze zwycie,stwo Hitlera jcst wynikiem rozlamu 
w ruchu robotniczym w Niemczech. Gdyby nie ten rozlam, to 'i\·ynik 
rozgrywki pomi�dzy silami reakcji a robotnikami bylby korzystny dla 
tych ostatnich. J ezeli doszloby do poh1czenia sil klasy robotniczej jako 
calosci, to zwyciqzy1aby sprawa robotnicza 1�.

Do wsp6lpracy ruchu socjalistycznego i komunistycznego w dccydu
jqcej chwili dla los6w Niemiec jednak nie doszlo. Byla to sytuacj:.:i. ko
rzystna dla rzi-\d6w Hitlera, kt6ry w picrwszej kolej nosci wystqpil prze

ciwko komunistom, a nast�pniP n,zbil i zlikwidowal ruch socjalistyczny. 
,,Na kl�sk� ruchu robotniczego w Niemczech zlozylo sie, - pisal Bor
ski - rozbicic wlasnych szercgow, rozbicie i nieprzerwana na przcstrze
ni 15 lat walka w obozie robotniczym, ktora znakomicie wzmocnila hit
leryzm i walnie przyczynila si� do j ego zwyciqstwa" 13

. PPS 'iYidziala 
przyczyny rozbicia ruchu robotniczego w Niemczech w blqdnej taktyce 
komunist6w. Wierzono, ze sytuacja ta zmicni sif; wraz z 1·ozwojem dal
szych wydarzcn. Partia uwazala, ze „taktyka komunist6w - dyktowa:1,,. 
zresztq z Moskwy - zmieni sie; dopiero wowczas, kiedy warunki zmu
sz4 ich do tego, kiedy pod naciskiem faszyzmu komunizmowi grozic b�
dzie zaglada fizyczna" 1-1. Pepeesowcom chodzilo o teori� tzw. socjal
faszyzmu, propagowanq w tym czasie przez komunistow. Komunisci 
,vtedy jeszcze czc;:sto atakowali przyw6dcow partii socjalistycznych i ofi
cjalm1 lini� polityczm1 tych partii. 

Socjalisci polscy zwracali myage;, ze w razie pelnego z\vyci(?st\'.:a 
hitleryzmu ruch robotniczy znalazlby si� w bardzo truclnej sytuacji. 
Informowali opini� publiczn4 na lamach prasy partyjnej o zakazach 
wydanych przez rzc1d Hitlera w stosunku do opozycji wewnqtrznej. Uwa·
zano, ze Hitler w tym nkresie calc1 swc1 uwagG skierowal na sprawy 
wewne;trzne, na walk� z klasc1 robotnicz,1. Dopiero po zwycic;stwie nad 
ruchem robotniczym przyszlaby kolej na walk� o utracone ziemic. Sy
tuacja wytworzona w Niemczech byla przez dlugi okres omawiana na 
zebraniach partyjnych PPS. Krytykowano biernosc i nieprzygotowanie 
do walki niemieckiej socjaldemokracji oraz jej niemoc wobcc ruchu hit
lerowskiego. Wskazywano na glöwnego winowajc� rozbicia ruchu ro
botniczego w Niemczcch, ktörym w occnie socjalistöw polskich byla 
Komunistyczna Partin Nicmiec. 

W nocy z '27 na 28 II 1933 r. wybuchl pozar w gmachu Rcichstagu. 
Gwaltownosc pozaru wskazywala na umyslne podpalenic. ,,Robotnik" 

zwracal uwage; polskiej opinii public:rnej na prowokacyjny charakter afe
ry z podpalenicrn Reichstagu. Sam spos6b podpalenia byl tak jaskrawy, 

12 Fa r y s, op. cit., s. �81. 

13 ;j. M. Bors k i, Napr::;eciw ica/ianiom koniunktury (Rob., 7 IV 1933). 
14 J. M. Bors k i, C.:y jednolity front robotniczy w Niemczech? (Rob., H II 

1933); Rzqc! Hitlern w �iemc::ech (Roll., 31 I 1933). 



Slosunek PPS do Hitlera i narodowcgo soc:jalizmu 20!) 

ze budzila zdziwienie naiwnosc organizator6w tej prowokacji. ,,Cala 
afera z podpaleniem parlamentu niemieckicgo jcst sz:yta zbyt grubymi 
nicmi. 0 mil� wszystko pachnie nikczcmmi prowokacj„1, kt6ra ma )>uspra
wiedliwic« rcpresje wobec komunist6w i socjalnych demokratuw" 15.

PPS nicdwuznacznic i ironicznie stwierdzala, kto byl faktycznym au
torem tej afery. Redakcja „Robotnika'' tak pisala o prawdziwych wy
konawcach tej prowokacji: ,,Dzisiaj nie ma w Niemczech jako tako in
teligentnego czlowieka, kt6ry by uwierzyl, ze uczynili to komunisci, 
i zc parlament »smial si� palk« bez ,viedzy Hitlcra, wtedy kicdy w Niem
czech bez ,viedzy tego wiecowego pyskacza nie sie: nie dziejc" rn. vV od
\vet za rzekome podpalenie gmachu parlamcntu policja doko!lala maso
wych aresztowan ,vsr6d komunist6w niemieckich. 

5 III 1933 r. odbyly siE;: nowe wybory do Reichstagu. PPS wskazy
wala na niklc szanse przeciwstawienia si� hitlerowcom. Borski uwazal, 
ze w v,;ypadku, gdy Hitler pckona w wyborach blok „narodo,vy" Hu
genberga, w Nicmczech zapanuje „czysty" faszyzm, jawna dyktatura
hitleryzmu 17

. W innym artykule Borski ukazywal charakter rzqdow 
Hitlern, kt61-y moze sie: posunqc do rzqd6w dyktatorskich w razie po
rnzki w wyborach: ,,Nie ulega w,!tpliwosci, ze nowy Reichstag albo 
bGdzie mial wic.;kszosc rzqdOwcJ, albo nie bGdzie go wcale" 18. Socjalisci
nie sqdzili, aby Hitler m6gl przegrac wy'oory. Ma.ic1c za sobq Reichs
wehr�. Stahlhelm i boj6wki partyjne m6gl byc pewny sukccsu. Wyniki 
wy bor6w potwie1-dzily tc przewidywania, 

Prasa socjalistyczna informowala w donicsieniach z Niemiec o za
ost1·zaJ<!cej sit;; fäli represJi V,!()bec opozycji. Dla PPS nie bylo zuskoczc
niem, ze Hitler b�dzie walczyl ze swoimi przcciwnikami politycznymi, 
nie sc1dzono jednak, iz za pomocq tak barbarzy1i.skich metod. ,,Robotnik" 
donosil, ze Sc1 jeszcze ludzic w Nicmczech, kt6rzy ludzc1 �i�, iz Hitler
po zwyciP,st wach prze:j dzie du praworzqdnosci i bc;dzie tolcrnwal legal;-, 
nq opozycj� 19• PPS U\vaiala, ze s,1 to mrwnki, ponie\Vaz Hitler bE;:dzic 
d,!zyl do dyktatury, a w takicj forrnic rz<1ßl;W nie ma mic.isca na zadn<1
opozycjq. Borski s11dzir, ze Hitler dobro,n1lnic nie ustclPi z areny zycia 
politycznego i zc „czujqc bliski zgon raczc.i rnzpqta wojnc; niz ustqpi". 
Vvobec tcgo nie wolno liczyt: na „kr6tki zywot'' hitleryzmu, nalezy na
tomiast uczynic wszystko, aby obalic rz;.1dy Hitlera �0•

Znamienne s;,! tytuly mtykul6w uka,:uj;,1cych siG w „Robotniku" 
w tym okresic. Oto kilka przykladöw: Kncmce rzqdy HWera, W J)iekle 
hülerowskim, Pod rzqclami hord Hillera, Niemcy pocl olcupacjq Hun6w, 

1s Roh„ 2 III 1933. 
1° Tamzc, 8 III 193:3. 
11 Bors k i, Czy jednolity front rouotniczu w Ni(!mczcch?, s. 2. 
1s B o r s k i, Godzin a Niemiec ...
19 Niemcy pod okupc1Cjq Hunow (Rob., 15 III 1933). 
20 J. M. B o r s k i, 0 kordon scmitarny dookola Niemicc (Rob., 2 IV 1033).
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Rzqdy oprawc6w. Redakcja jednoznacznie okreslala formy rzqd6w i me
tody, jakimi poslugi\vali siG nowi wladcy Niemiec. 

PPS postulowala nacisk moralny i ekonomic:zny na rz.id Hitlera zc 
strony panstw sc1siaduj,1cych z Niemcami. Na przelomic marca i kwiet
nia 1933 r. po raz pienvszy wysunP,li socjalisci haslo, ze nie wolno ustP,
powac przed dyktaturc1 hitlerowskq. Sformulowali oni postulat, kt6ry 
na stalc wszedl do ich propagandy, stworzenia „kordonu sanitarncgo 
dookola hitlerowskich Nicmiec". Kordon ten mial: odgrodzic cywilizo
wany s\viat od „zadzumionych hitlcryzmcm Nicmiec" i przyspieszyc ko
niec zorganizowancgo „barbar_zy11stwa hitlerowskich Kaligul i Ncro
n6w" 21

. Partia uwazala, ze wybila doprawdy ostatnia godzina wolnosci 
i demokracji w Niemczcch. 

K. Czapinski, w jcdnym z artyku16w opublikowanych w .,Robotnl
ku", clokor,al analizy podstaw \dadzy dyktatorskicj Hitlera. Autor stwier
dzil, ze w Nicmczech wszystkim stal siP, partyjny hitlerowski rzqd. Wal
ka z tak krytykowanym przez Hitlera partyjniactwcm byla prowadzona 
w intel'esic jednej pnrtii - NSDAP. Dyktatorska wladza Hitlera opic
rala si� na nowej ustmvie z marca 1933 r. Ustawa ze stycznia 1934 r. 
pozwalala rzqdowi uchwalic nowc1 konstytucj<;. Usta\Vc\ z sierpnia 1934 r. 
urzqd kanclena poh1czono z urz�dem prezydenta. ,,Ewolucja niemal za-; 
konczona, lud zostaje calkowicie usuniP,ty od wplywow, j edna partia 
otrzymuje monopol rzqd6w, wszdlq wolnosc si� likwiduje" 22

. PPS 
stwierdza, ze w Nicmczech nie istnieje zadna konstytucja. Formalnie 
konstytucja weimarskci nie zostala zniesiona, ale „nie zostalo z niej nie, 
zostala oskubana z piör i zjedzona·'. Nowej konstytucji nie ma i nie 
,viadomo, czy b�dzic. Prav,rem jest to, eo „sluzy" narodowi, a o tym, 
eo sluzy, rozstrzyga Hitler. ,,Obccna konstytucja niemiccka ma tylko 
jeden artykul, kt6ry brzmi: Hitler'' �-i. Partia m,,.azala, ze w Niemczech 
istnieje czysta dyktatura jednostki. Niemcy sc1 par'1stwem totalnym i za
grazajq paöstwom Sqsicdnim, a takze miGdzynarodowemu ruchowi ro
botniczemu. 

Idcologia faszyzmu nie stanowila zwartego systemu swiatopoglc1do
wego. Bylo to polqczenie r6znych, czasem \vykluczajqcych si� elemen
t6w. Usilowala ona teoretycznic uzasadnic tcoriG o elitaryzmie i wyz
szosci rasowcj, narodzie wybranym do spelnienia „misji dziejowej ". 
Mit „misji dziejowej" - uzasadnial calkowitq instytucjonalizacj� zycia 
spolecznego oraz podporza,dkowanie jednostki panstwu. Propagowano 
r6wniez mit wroga - sprawcy wszelkiego zla, kt6rym mialy byc: ,,zgni
ly liberalizm", Zyd i komunizm. Mit ten uzasadnial panuja,cy terror 

21 B. d., Rzqdy opra u:co w (Rob., 12 V III 1933). 
22 K. C z a pi Ii. s k i, Wnlka o 1colnosc i wladz� (Rob., 6 III 1935).
is A. Ci o l k o s z, Faszyzm, sila i slabosc (Rob., 4 XII 1936).
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w panstwie faszystowskim. Faszyzm wyroznial si� r6wniez swq agre
sywna. politykq zagranicznq, da.za.ca. do zdobycia nowych terytori6w 21. 

Socjalisci polscy interpretowali faszyzm jako wytw6r spoleczenstwa 
kapitalistycznego i reakcji antyproletariackiej 25

• Interpretacja ta po
wstala w latach dwudziestych. PPS uwazala, ze faszyzm nalezy rozpatry
wac i wyjasniac w kontekscie struktw·y spolecznej i politycznej wsp6t
czesnego spoleczenstwa kapitalistycznego. Faszyzm mial byc forma. wal
ki z ruchem robotniczym. 

Czapiiiski przedstawil na pocza.tku r. 1932 cykl artykul6w w „Ro
botniku" na temat faszyzmu. Przeprowadzil analiz� podstaw ruchu fa
szystowskiego, sil kieruja.cych tym ruchem i popieraja.cych go, a takze 
jego program. Analiza ta zostala przeprowadzona na rok przed przej�
ciem wladzy przez Hitlera w Niemczech. Wiele jego uwag okazalo si� 
slusznych i potwierdzonych przez p6znicjsze wydarzenia. 

Czapinski uwazal, ze hitleryzm jcst · ,,owocem" kryzysu gospodar
czcgo, kt6ry niezwyklc silnie uderzyl w drobna. burzuazj� i chlopstwo. 
Warstwy te znalazly si� w obozie zwolennikow Hitlera. Publicysta de
finiuje faszyzm jako „unicestwienie przez burzuazj� [n�kq zbrojmi] dc
mokracji, kt6ra stala siG dla niej, tzn. burzuazji niebezpieczna., gdyz 
ulatwiala proletariatowi walk� klaso\Vcl o socjalizm, jest to ustanowie
nic dyktatury burzuazyjnej" 26• Demokracja ulatwiala proletariatowi wal
k� o reformy socjalne i socjalizm, chlopom zas walk� o reform� rolrnt. 
Czapinski s4dzil, ze nasta.pilo pol&czenie imperializmu i dyktatury w jed
rn1 calosc. Pierwiastek spoleczny i narodowy (nacjonalizm) polctczyly sii; 
w hitleryzmie w tzw. narodowy socjalizm. 

Analizujqc sily popieraj a.ce ruch faszysto,vski, Czapiii.ski dochodzil 
do \Vniosku, ze gl6wnct sil& jest burzuazja. Obok niej popiera faszyzm 
ziemianstwo, ktore przy demokracji znika niemal z zycia politycznego. 
Przy dyktaturze uzyskuje znaczenie i gwarancj� przed reform,1 rolrn1. 
Kapitalist6w i ziemian jest za malo, aby uczestniczyc w walkach ulicz
nych, zachowuj4 wi�c faktyczne kierownictwo i finansuj,1 ruch faszy
stowski. Do walki zas w szercgach zbrojnych rekrutuje si� drobna. bur
zuazj�. ,,Hitlero\vski program jest niemal calkowicie przygotowany ... 
do psychologii drobnego burzua. Drobny rzemieslnik i sklepikarz, urz�d
nik duszq si� w sieciach dlugow i konkurencji (czc;sto zydowskiej). Sta.d 
hasla hitlerowskie - walka z zydostwcm, obalenie procentu, likwi
dacja wielkich uniwersalnych domöw handlowych, jako niebezpiecz
nych konkurent6w" 27. Nast�pni sa. chlopi. Postawa chlopow wobec fa-

21 R. De Fe 1 i c e, Interpretacje faszyzm1!, Warszawa 1977, pc1ssim.
25 Analizuj<1c pogl<jdy PPS na faszyzm mozna dojsc do wniosku, ze socja

lisci polscy zgadzali siG z intcrpretacj<l faszyzrnu stworzonq przez komunist6w 
CZGsciowo popieran<) przez socjaldemokratow. De Fe 1 i c e, op. cit., s. 56-87. 

2o K. C z a pi 11 s k i, Faszyzm wsp6lczesny (Roh., 14 II 1932). 
27 K. C z a pi ü s k i, Fcrnzyzm wsp6lczesny (Rob., 15 II 1932) .. ,Obalenie procen

tu'' to walka z Zinsknechtschaft w programie hitlerowskim. 
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szyzmu jest rozna, zalezna od lokalnych ,.varunk6w i napi�cia stosun
k6w rolnych. Pod wplywem kryz:-,·su znaczna czt;sc chlopstwa poparla 
Hitlera. Udalo sie; tez hitleryzmo\vi pozyskac grupy robotnikow na sku
tek kryzysu i cfektywnej nacjonalistyczncj agitacji Hitlera. Sq to gni
py przcwaznie mniej u�wiadomione klasowo, zastraszone, zdcmoralizo
vvane lub zdeklasowanc. 

Faszyzm byl ,vi�c finansowany przcz kapitalist6w i ziemim'istwo. 
Masy popierajqce ten ruch rckrutowaly sit; przcwaznic z drobnej bur
zuazji, cz�isciowo ch1opstwa i bczrobotnych rnbotnikow. Faszyzm byl 
ruchcm mas drnbnomieszczan.stkich pod kontrolq kapitalu. ,,Psychika 

drobnej burzuazji zawszc sklonna jest opierac siG na nastroju i ,Yierzc 
w osoby". I Hitler zrc;cznie to wykorzystal. Nie byl on zwyklym przy
w6dccl swych oddzial6w szturmo,vych i partii, lccz wybawcq, opatrz
nosci,1, i jakims „Chrystusem". ,,Wicht jest jeszczc takich, dla ktörych 
nie program decydujc lccz osoba-symbol" 2�. 

PPS zwracala uwagc: r.a nicbczpieczcnstwo. faszyzmu dla sytuacji 
mi�dzynarodO\vcj. Faszyzm ciqzy nad losem klasy robotniczej nie tylko 
w Niemc:zech, alc r6wniez w innych krajach. Partia uwazala, :ze faszyzm 
w „koncowych stadiach rozwoju kapitalistycznego stal �iG ostatniq po
lityczn,1 deskq ratunku d]a burzuazji" 2�. Burzuazja szuka ratunku db
swojej klasy i znajduje go w ruchu faszystowskim. 

i.V cdlug oceny polskich socj a]istovv, faszyzm poczqtkowo ma ton lu
dowy, radykalny, nawet rewolucyjny. Potrzebny mu on jest do zdobyci<1 
poparcia mas. Program zapo\viadal stworzenie silnego stanu sredniego 
i inne radykalnc posuniP,cia w politycc wcwnc:trznej. Czapinski uwaza1, 
ze jest to utopia, oc7.ywisty nonsens, jczeli w rzeczywistosci faszyzm 
zachowc1l ustr6j kapitc1listyczny. Zwraca uwag�, ze wolr;osc obywatcl
ska i prawo wyborczc przy dyktaturze ,nie zostarn! zachowane. Hitlc
ryzm twierdzi. ze „trzeba oswobodzic nar6d niemiecki od zarazy mar
ksizmu i parlamentaryzmu. Tylko dyktatorskie post�powanie, bezwzgl�d
na rola wladzy mogq wycüicg�qc Niemcy z bagna" 30

. Calosc programu 
faszystowskicgo, zdaniem PPS, ma charakter burzuazyjnej dyktatury, 
skierowanej przeciwko demokracj i i klasowej walce proletaria tu. 

Po r. 1933, gdy do ,vladzy w Niemczech doszedl hitleryzm, prak
tyczna obserwacja faszyzmu niemieckiego wykazala prawidfowosc do
tychczasowych ocen ruchu hitlerowskiego dokonanych przez PPS. 

PPS rozpatrujqc mechanizmy polityczne, dzit;ki kt6rym faszyzm ro-z
winql si� jako ruch masowy, doszla do wniosku, ze dla hitleryzmu pod
stawq byla wojna i powojenne kryzysy gospodarcze. Wojna wywada 
ogromny wplyw na ludzi-zolnierzy, kt6rzy porzuciwszy cywilne zycic 

28 K. C z a pi n s k i, Ideologia faszyzmu (Rob., 17 II 1932). 
29 K. C z a p i i'1 s k i, Faszyzm wspolczesny (Rob., 14 II 1932).
so K. C z a pi 11 s k i, Program hitleryzmu (Rob., 22 II 1932).



Stost11wk PPS do Hitlera i narodowcgo socjalizmu 313 

poszli walczyc. Jako kombatanci z przekonaniami mii:itarystycz1:ymi 
i antydemokratycznymi nie mogli przystosowac si� do norrn,1lnego, cy
\Yihego zycia. Hitleryzm powstal na g1·uncic nacjonalistycznego urani 
Niemiec, rozbitych po wojnic swiatowcj, ch0,ci odwetu Zä. porazk<;. Kry
zysy natomiast doprowadzil.Y do rn;dzy, zawiudly i rozj,1ti'zyly 1Ttc1sy 
drobnomieszczariskic i chlopstwo. Jednoezesnic ogrnniczaly zyski kapi
talistow, ktorzy chc,ic odzyskac utraconc pozycje, zwiGkszyli wyzysk 
klasy robotniczej, eo spotkalo sir: z przeciwdzialaniem rnbotnikow. 

Faszyzm bazownl na nastrojach, dqzyl za pomocq typowo drobno
micszczai'lskiej fra7.cologii, skiermyancj zaröwno prz2ciw widkiemu k<l
pita1owi, jak i p1·zcciwko prolctarlato\\-i, do pozyskania mas clla rudrn . 
. J ednoczcsnic uzyski wal on wzrastaj,ice poparcie od burzuazj i, ktore za
decydowalo. ze ruch faszystc Ywski, b�dqcy pocuitkowo masnwym ruchc1n
drobnomieszczanstwzi, chlopow, cze;sci intcligcncji doszedl do wladzy 
clopiero wtccly, kiedy kapitalisci zdccydowali si� posluzyc nim w echt 
rnzbicia kbsy robotniczej, zagrazaj<1cej ich pozycjom. 

Socj alisci polscy podki·cslali, zc historyczna fu �kcja foszyzmu j c,:;·c 
podw6jna. Po picrwsze, zniszczenie organizacji klasy robotniczej doko
nanej w intcrcsie drobnomieszczaristwa i ,varstw zdcklasowanych, alc 
w rzeczywistosci w intercsic ·wielkicgo kapitalu i przemyslu. , .. Hitlc
ryzm � pisal „Robotnik" � odgrywa rnlf;' obroncy s,viata kapitalisty:..:z
ncgo ... nikt nie :t.aprzeczy, ze picniqdze bank6w, ciqzkiego przemyslu, 
czP,sciowo wielkiej ,vlasnosci rolncj z Prus Wschodnich" :H dopomngly 
mu w przcj�ciu wladzy. Po drugic, jest to funkcja polegaj,1ca na zm·ga
nizowaniu narodu: psychicznie, prz0z intensywrn=i propaganclc;. i prnk
tycznie, przez przygotowania ,vojskowe i cl:-,•klatorskic panowanic, aby 
podjc1c zaborczc1 wojn� w celu zdobycia :10wych tc1·ytoriöw. ,,Faszyzm 
dqzy do walki z tzw. partyjniactwem - pisal Borski - ct1zy do wy
korzenienia polityki w spolcczenstwie i do zmonopoli.zow:mia je_i w n:
kach wlasnych. Polityka staje siG on�zem klas posiaclajqcych i or(;z(im 
do ujarzmienia k]as pracujricych ... Faszyzm buduje swq pot�gq na nic
nawisci i wojnie" :i�. PPS uwazala, zc cala doktryna hitleryzmu zawic
ra w sobic niesk011czenie wiele · pienviastkow ataku, zaborczosci, ofen
sywy. 

A. Ciolkosz twierdzil, ze „faszyzm nie jest niczym innym, jak Sc\mq
nage'\ silc1 fizyczrn1, przemocc1, gwaltem skierowanym przeciwko urzc1dze
niom wolnosciowym" 33

. Faszyzm odgrywa istotnq rnl e; historyczmi, kto
ra polega na sztucznym powstrzymywaniu „agonii" kapitalizmu. Jest si
lc1 wystGpUjqCq przeciwko rewolucji spolecznej. Ma zabezpieczyc klasy 
posiadajricc przed atakiem mas robotniczych. ,,Faszyzm reperuje sta1·y 

si Socjologia hitlcryzmu (Rob., 28 III 1933). 
s2 Rob., 2 VIII 1933. 
as Ci o l k o s z, op. cit. 
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budynek i przeciwstawia si� wszelkiej mysli budowy nowego gmachu" 31• 

Rola faszyzmu polegala w pierwszym rz�dzie na „sp�dzeniu ze sceny" 
rewolucj i ad dolu. 

Hitleryzm to rzqdy autorytet6w, zaprzeczaj�ce dqzeniu mas do praw
dziwej wolnosci i r6wnosci. Czapinski, pisza,c o panstwie Hitlera, stwier
dzal: ,,Totalnosc w pojmowaniu panstwa przez faszyst6w jest naczelnq 
zasadq faszyzmu i prowadzi do calkowitego ujednolicenia nie tylko my
sli, ale takze woli i nastroj6w mieszkanc6w" 35• Publicysta uwazal, ze 
pa11stwo faszystowskie uj ednolica wszystkie dziedziny zycia duchowe
go spoleczenstwa. Prasa, szkola, teatr, literatura itp. wszystko musi byc 
kierowane przez sfery rzqdzqce panstwem. PPS podkreslala, ze hitle
ryzm j est narzc;dziem takiego panstwa, kt6re jest rza.dzone bez udzialu 
spoleczenstwa przez biurokracjG cywilna, i wojskow<1,, pod kierownic
twem {ukrytym) bankierow, fabrykantow i przemyslovvc6w. Partia uwa
zala, ze Hitler gloszony przez siebie prograr11: gospodarczy, socjalny, 
zastosowal tylko do celöw propagandowych. Program taki potrzebny byl 
dla zdobycia tlumu. 

Istotnq cechc1 ideologii hitleryzmu jest wojna. Przygotowania Nie
miec w imiQ intcres6w kapitalistow do wojny zaborczej niepokoily pol
skich socjalist6w. Doktryna faszysto,vska propaguje wojn� (np. we Wlo
szech). Ale w zadnym panstwie wojna i odwct nie opanowaly tak da
lccc culcj polityki i ideologii, jak w III Rzeszy. Charakterystycznq ce
chq faszyzmu niemieckiego jest zaborczosc. Rasizm, ,,teoria" o wybra
nej rasie germanskiej, bylo to wzmocnienie wiary w wojenne poslan
nictwo Niemiec wobec „nizszych" narodöw slowianskich i romanskich. 
Hitler m6wil, ze Niemcy sc1 wyjqtkowym narodem bez terenow ekspan
sji. Nalezy wi(';c znalezc takie tereny. ,,Faszyzm niemiecki to wojna -
pisal Czapinski - ideologia hitleryzmu wraz z praktykq przygotowaü 
wojennych stanowi jedno. Wszystko dla wojny" 3G_ 

Bardzo ciekaw<1 analizG spolccznych podstaw faszyzmu przeprowa
dzil A. Pr6chnik. Uwazal on, ze faszyzm jako ruch masowy oparl sit; 
na dw6ch podstawach: na radykalizmie spolecznym i na nacjonalistycz
nych przekonaniach wielu Niemc6w. Hitler znakomicie zrozumial, jakie 
potrzeby odczuwa nar6d niemiecki, ,:zagral" na dw6ch uczuciach: na 
dqzeniu do sprawiedliwosci spolecznej i na poczuciu godnosci narodo
wej. Hitler obiecal masom chlcb i slawQ. Faszyzm niemiecki ni6sl ze 
sobq grozb� dw6ch wojen. Radykalizm spoleczny parl do wojny domo
wej, nacjonalizm do wojny zewnc;trznej, zaborczej. Celem faszyzmu by
la jednak wladza. RozpQtanie walk spolecznych prowadzilo spoleczen
stwo ku wolnosci spoleczncj i politycznej, bylo wi�c dla faszyzmu zbyt 
niebezpieczne, grozilo upadkiem. Dlatego tez, po zdobyciu ,vladzy, hit-

3·1 A. Pr 6 c h n i k, Ohciccony faszyzm (Rob., 13 I 1934).
ss K. C z a pi il 8 k i, Bog falszowany {Rob., 7 XI 1933).

3-0 K. C z a pi n s k i, A. Hitler zbroi si� ... Przcciw komu? (Rob., 26 X 1934).
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leryzm zerwal z radykalizmem spolecznym i stal si� prokapitalistyczny 
w spos6b otwarty. Faszyzm, kt6ry chcialby faktycznie spelnic swe obiet
nice radykalnych przeobrazen spolecznych, obietnice dane w okresie 
walki o wladz�, wzmocnilby tylko tendencje spoleczenstwa zdqzaj4cego 
do bezposredniego decydowania o swych sprawach i spowodowalby swoj 
szybki upadek. Masy zostaly oszukane, wielkie problemy spoleczne nie 
zostaly przez hitleryzm rozwiqzane. 

Faszyzm jest obronca, przed nowymi prqdami spolecznymi, podej
muj e si� roli zachowawczej, broni ustroju kapitalistycznego. ,,JecLna 
z dw6ch kolumn, na kt6rych opieralo si� zaufanie mas - pisal Pr6ch
nik - zawalila siE;. Tym silniej zatem oparlo siE; ono na drugiej kolum
nie: na oczekiwaniu zrealizowania obiecanej slawy. Zamilkla struna re
wolucji spolecznej, tym mocniej musiala dzwi�czec struna nacjonaliz
mu. Zaniechanie wojny spolecznej skierowalo tym silniej uwag� na obic
can4 wojnc; narodowq, woj,n� zewn�trznq. To byla zresztq racja istnie
nia faszyzmu" 37

• Zdaniem polskich socjalist6w wojna jako ucieczka od 
trudnosci wewn�trznych to nieuchronna droga kazdej dyktatury. Uwa
zano, ze hitleryzm moze ustclpic ze sceny politycznej w dw6ch wypad
kach: na skutek zwyci�skiej rewolucji spolecznej przeprowadzonej pr·zez 
klas� robotniczq i wskutek przegranej wojny zewn�trznej. 

Pr6chnik uwazal, ze hitleryzm to forma rzc1d6w jednostki, dyktatu
ra burzuazji kierowana przez wodza. Nie oznacza to jednak, podkreslal 
publicysta, w odr6znieniu od innych dzialaczy PPS, ze hitleryzm po
wstal w cclu ratowania upadajqcego ustroju kapitalistycznego. Faszyzm 
nie jest wyrazicielem (wicdy gdy walczy o wladz<,) intercsow klas pn
siadajqcych, nie jest ,narze;dziem przemyslowcöw i ziemian. Naczelnym 
zadaniem i gl6wnym celem hitleryzmu bylo zdobycie wladzy, utrzyma
nie i jej utrwalenie. 

Partia wskazywala na czynnik ekonomiczny, kt6ry byl gl6wnq pod
stawq rozvmju ruchu faszysto,vskiego. Wlasnie kryzys ekonomiczny kon
ca lat dwudziestych i poczqtku trzydziestych doprowadzil do szybkie
go wzrostu liczby czlonk6w partii hitlerowskiej i jej boj6wek. Zagro
zona przez kryzys drobna burzuazja, mlodziez, kombatanci Sq bardzo 
podatni na propagandE;! hitlerowskq, kt6ra obiecuje im wiele. Obiecuj'e 
popraw� ich bytu, poslugujqc si� antysemick& propagandq wskazuje na 
ich „wrog6w" - komunizm i Zyd6w. To oni Sq wszystkiemu winni. Hit
leryzm staje si� wowczas antykapitalistyczny, ,,grzmi przeciwko kapi
talowi i obiecuje cuda" {zwlaszcza w pocz&tkach swego rozwoju). ,,Trze
ba dac tym milionowym rzeszom ludzkim ideal i nadziejE;!, przydzial 
i pewnosc jutra, wiar� w siebie i poczucie wlas,nej hv6rczej wartosci 
w zyciu" 38

• Hitler ze swojq ideologiq szowinizmu z socjalnym odcie-

s1 A. Pr 6 c h n i k, Wybor publicystyki, Warszawa 1971, s. 110.
38 M. Nie d z i a l k o w s k i, U ir6det faszyzmu (Rob., 10 II 1937).
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niem dajc im taki ideal, kt6ry spelnia ich nadzieje. Dawal tym war
st\,·om posrednim, rnlodziezy, bezrobotnemu proletariatowi jakies spo
lecz:1c pcrspekt:ywy. Hitleryzm rzekomo mial bronic interes6w tych grup 
spulccznych. Klasy posiadaj�1ce zajmujq r6wniez stanowisko pozytywne 
vv stosunku do ruchow faszystowskich. ,,Mogq si<� znalezc pod sztanda
rem Iaszyzmu sfery drobnomicszczariskie i kapitalistyczne, mog4 si� 
znalczc w jednym obozie, ale oboz tcn nie mozc, bo nie jest w stanie, 
rcprczentowac szczcrze i z pomy.slnym skutkiem interes6w obu tych 
\\ et: st\v" :;u_ Faszyzm nie mog,1cy pogodzic obrony warstw posrednich 
i obrony kapitalu musi ,vybicrac. I \vybiera zgodnie z instynktcm sa
muz:1e.;howawczym obnmL� interesuw klasy kapitalistycznej. 

Pr6chnik probuje wytlumaczyc przyczyny puparcia udziclanego Hit
lcl'O\';i przez \Yarstwy posred,1ie. Ogrnmnq ,vi�kszosc tzw. warshv po
srecinich stanowü1 zdcklasowar,e i podlegajcl_ce proceSO\Vi paupcl'yzacji 
grnpy ludnosci. Warstwy te znajdujq si� pomh�dzy zalamujqcym siG sta .. 
rym ustrnjern a maj„1cym dopiern nadejsc nov.,ym porzc1dkiem spolecz
nym. One to ponosz,1 cic;zar okresu przejsciowego. NQdza, ,v jak.i0j zna
la:d�- sir.; tc wielkie grupy spoleczne w okresie kryzysu, tlumaczy ich 
obecno.sc \\' obozi.c Hitlera. ,,Ne::dza 1·zuca w objQcia najblizsze. A naj
bliz::;zc sq obj�cia faszyzmu". Faszyzm nie zafrzyma post�pujc1cego roz

kbciu ustroju kapitalistycznego. Nast<;puje powolny prnces uswiadomie
nic, \Vtll"slw posrednich. ,,A zaw6d sprnwiony przez faszyzm otwicra co
raz szerzej ludziom oczy i dlatego nicunikniony jcst moment, kicdy fa
szyzm straci swq pozorrni bazC;! spoleczm1 i zostanie ograniczony do s,vej 
pnr,\"Ctziwej podstawy spolecznej. Wtcdy poza sojuszem ze sferami kapi
talistycznymi nie nie pozostanie·· 10• 

PPS stala na stanowisku, ze glownym celem hitleryzmu jcst rato
wanic upadajqcego uslroju kapitalistycznego. Wobec tego hitleryzm mu
si zlamac ,valk� klasowq proletariatu przez unicestwienie demokracji. 
Faszyzm niemiecki wykorzystuje finansowe zasoby paristwa dla rato
\Van:a przedsi�biorstw kapitalistycznych. Propaguje wojn� jako �rodek 
do zdubycia nowych tcrcn6w, rynk6w zbytu, zr6del surowc6w. 

Tcoria rasowa, wedlug ocen polskich socjalist6w, byla przystosowa
na du cel6\v wojny. Nicmcy s4 „najlcpsz,/' nordyckq raset, powinni wi�c 
pano\Yac nad Europ,[. Jcdna z cech hitlero\vskiego panstwa to totalita
ryzm - ujednolicenie wszelkich przejaw6w zycia spolecznego i kultu
ralnego. ,,Zadna niezalezna, indywidualna mysl nie moze si� rozwinqc. 
Gazcta, ksi::izka, nauka, radio, kino, teatr - to tylko megafon dla wcic1z 
tej samej ideologii hitlero,vskiej" 41

• Innc1 z cech paristwa hitlerowskie
go bylo panujqce w nim okrucieristwo. Wynika ono z psychiki wzmo-

3� Pr 6 c h n i k, WylH,r pnblicystyki, s. 129.

40 Tamzc, s. 131.
41 K C z a pi n s k i, Kultura faszyzmu (Rob., 24 XII 1936).
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zonej walki i zemsty klasowej klas posiadajqcych. Okrucicii.stwo stajc 
si<; zasadq zycia .. 

PPS sqdzila, zc faszyzm nie jest cofaniem si� w rozwoju spoleczenstw. 

Jcst on koniecznym, choc ujemnym okresem rozwoju spolecznego. Dyk
tatura faszystowska nie powstrzyma upadku starego swiata, kt6rym jcst 
kapitalizm. Faszyzm nie przyni6sl i nie przyniesie stabilizacji. Proccs 
sit; rozwija. Faszyzm upadnie i zapanuje socjalizm. ,,Rok 1933, rok Hit

kra - pisal Borski - przyni6sl klasie robotniczcj wielkci kl�skP,. Ale 
wrnz z tq kl�skq zamknql kolo zwycü�stw hitlerowskich i otwiera sie� 

droga do odwetu zc strony klasy robotniczej ... Staii.my wszyscy jak 
jeden mc1z pod szandarem socjalizmu! Uczy11my ,vszystko, eo w naszej 
mocy, by juz nadchodzqcc lata staly si� poczqtkicm kl�ski faszyzmu, 
a ,,:ic-lkiego zwycic;stwa pochodu socjalizmu" 1�. 

D:\S VERHÄLTNIS DER PPS ZU HITLER UND DEM NATIO�L\LSOZIALISMUS 

Die Polni,che Sozialistische Partei ündcrte im besprochenen Zeitraum ihre 
Grundvoraussetzungen zur Aussenpo!itik. Vor 193:l ,var sie eine der am cleutsch
frcL;ndliehst eigestellten Gruppierungen in Polen. Nach der Machtübernahme 
dtc:·d; Hitler wurde sie unter den polnischen politischen Parteien zum grössten 
G,,gne:· Hitleß und des III. Reichs. Anstelle \'On Entgegenkommen und Zusammen
ai-lwit. wie das während der Weimarer Republik war, postulierten die Sozialisten 
die I,olierung Deutschlands vom Rest Europas sowie den politischen, wirtscha[tli
c:llen ;.md moralischen Boji-:ott Hitlers und !'eines Systems. 

Die PPS hielt ci,·n I<'aschismus für ein Produkt des L\lltergchenclen Kapitalis
mus. Die., G,·undlagc de� Faschismus ,v:iren der verlorene Krieg u11d wirtsc:haft-
1:<.:hen �achkriegskriescn. Eine geschickte, demagogische Propaganda erlaubte es 
Hitlc·r �md ,einer Partei. die kleinbürgerlichen :\'lassen und deklassierte ElemL"nl,) 
L1m ihr Programm zu schaaren. Andererseits erhielt der Hitlerismus die Unter
stützung der Bourgeoisie. 

D�e polnischen Sozialisten kritisierten die Hilleri1crrschaft scharf. Die P,1rtc!, 
diC" c1?1fäng!ich die Rolle und Kräfte des HiUerismus und auch ,eine1· Führer 
unterscl;ätzte, änderte, die sich in Deutsc:hI,md abspielenden Ereignisse beobachtend, 
ihre :\Ieinungen schnell. 

D:e Partei glaubte, dass der Fa.schismus unabänderlich Krieg bedeute. Das 
Am,·aci1scn der militärischen l\facht des III. Reichs beobachtend, glaubte man, 
dass cier Hitlerismus auf zweierlei Weise untergehen kann: im Ergebnis einer 
inneren Revolution, oder auf dem Weg eines verlorenen Eroberungskriegs. 

42 J. M. Bors k i, Na pr:::elomie cl:::iej,jw (Rob., 1 I 1934).




