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OPINIA POLSKA W NIEMCZECH WOBEC IIITLERYZMU 1922-1939 * 

Mimo swiadomosci r6znic miqdzy takimi zjawiskami spoleczno-poli
tycznymi, jak hiileryzm, foszyzm i i,aroclowy socjalizm (nazizm), uwa
zam, iz w konkrctnej sytuacji zyciowcj Polak0w w Niemczech \V okrc
sie mie;dzywojennym, zwlaszcza po 1933 r., nrnzna potraktowac je za
miennic. J est tak tym bardziej, ze öwczcsna opinia polska w N ierncr.cch 
kojm·zyla je pcrsonalnie z Adolfern IIitkrem, przyv,r6dq Narndowuso-
cjalistyczncj l\icmil:ckiej Partii Robotnik6w, a politycznic z wladz,1 au
tokratyczn,i, posluguj,1cq si(;! strachcm i tcrrorcm wobec przeciwnikiJW 
politycznych. W przcciwicnstwie do opinii publicznej w Polsee poghdy 
Polaköw ,v Nicmc?.cch na tcmat hitleryzmu ksztaltowaly siG juz na 
dlugo pr7.C'd 1939 r., opierajqc sit: na bczposrcc!nim doswiadczcniu lege 
sposubu rzc1dzenia, a nie tylko na analizic zalozcn. doktrynalnych i pro
grnmnwych ruchu narodowosocjalistyczncp;o. Röwnoczesnie t wörca czy 
kolporter kazdcj ncgatywnej opinii o hitkryzmi2 w Niemczech, prop;rrt
mo\vo-cloktrynalnej czy aktualnie polityczneJ, byl narazony na uru
chomienic przc;,: rezim naroclowosocjalistyczny calej gamy reprcsji. Rzu
to·,\·a]o to nic,,·citplhvic, zwlaszcza od 1933 r., na po\Yscic1gliwosc glo
szonych publicznie sqd6w i pogl4dow. Znajdowaly one wyraz w prnsfc 
polskicj, ukazuj,.1cej siq w Niemczech do momentu wybuchu II wojny 
s\viatowcj, niclicznych wydawnictwach drukowanych ze zrozurnialych 
'.Vzglc;do\v \V Polsee pod pseudoninrnmi i w trudno uchwytnych wypo
wiedziach poszczeg6lnych Polak6w. 

Zaintereso,vnnic prasy polskiej w Niemczcch hitleryzmem na dlu-

' .-\rtykul oprncow,u10 przcde \\ ,zystk im na podsLn\"ic pras:, polskicj Sl,1,ka 
Opolskiego z lat 1922-1939, pomijaj:\c pozosta!.1 prasG polsk<J. w Niemczcch, ktur,1 
\\" przeciwid1stwic do prasy sh1skicj jcst w duzyrn. slopniu zdekomplct<Jwana . .Jc<l
nab.e enuncjacjc prasy sl;:iskiej odzwien:icdlaj,1 opinil) pobk,1 w calym pai'i:;t,,:ic, 
i to tym bardzilij, ze od 1927 r. prasa polska \V Rzcszy zo.,tala ujcdnolicona w ra

rnach Ccntrali Pr,1sowej ZP,vN. Por. zwlaszcza: L. S m o 1 k a, Oblicze icleov:o-po
!ityczne polskiej prasy socjalistyc::-rwj w Niemczech w lcitacli 1923-1937 (Studia 
i l\fatcrialy z Dziej6w Slqska, t. 12. 1973); t e n z e Stosimek prasy pol�kiej Slq
ska Opolskicgo tlo niemieckich partii polit ucznych 19:!2-1933 {Sob6tka, 1974, nr <l) 
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go przed 1933 r. bylo cz�scic! oglc1du reakcyjnych i nacjonalistycznych 
ugrupowan niemieckich. R6wnoczesnic jednak, w miar� zblizania si(I 
upadku republiki i wzrostu roli partii hitlerowskiej na niemieckiej sce-
11ic politycznej, zainteresowanic to roslo. Decydowaly o tym przede 
·wszystkim przewidywanc przcz opinic: polsk,1 konsekwencje narodowo
-polityczne ewentualnych rzc1döw partii hitlerowskicj dla ludnosci pol
skicj w Niemczech, ich ustroju republikanskiego i dla pokoju europej
skiego. Wlasnie obawa przed tymi konsekwencjami zadecyduwala o ne
gatywnym stosunku prasy polskiej roznych orientacji do ruchu hitle-
rowskiego, i to bezposrednio po ostatecznym wytyczcniu granicy pol
sko-ni�mieckiej po I wojnie swiatowcj.

Pierwsze bodaj opinic o ruchu hitlernwskim pochodzc1 z okresu ozy
wicnia tego ruchu w Bawarii na przclomie 1922/23 r. Umiarkowany or
gan Adama Napicralskiego „Katolik Codzienny'' w zwic1zku z zaburze-
niami w Bawarii wyrazil przekonanie, iz akcja nncjonalistow z Hitle
rem na czcle „moze miec groine nast�pstwa", przy czym szczeg<>lny 
nicpoköj pisma budzily publiczne wyst;.ipienia antyrepublikanskie naro
dowych socjalistow 1

. Wi�cej miejsca poswi�cil im ,v tym czasie, choc 
dopiero wiosnq 1923 r., i dosadniej je sformulowal, organ radykalnego 
pod wzglGdem narodow:vm ZwicFku P0Ic1k6w w Niemczech (ZPwN), .. No
winy Codziennc". Za rzqdowq pras4 !)awarsk,t krytykowal monarchi
stycz.nc zapedy mirodowych socj:11istöw, sugeruj�c, iz objc;;cic przez nich 
wladzy w Monachium doprowaclzi do wojny domo\\"ej w Nicmczccn 
i du wkroczcnia wojsk francuskich r6wnicz do Bawarii oraz do uaktyw
nicnia lewicy �. Zn prasq lewicy niemieckiej wskazywal: na wykorzy
sly\\"anic p1-.cez hitlerowcüw nacjonalislycznych i militarystycznych lcn·· 
dcncj i w Niemczech 01·nz na urz[!dzanie przez nich c'.:wiczeri wojsko
wych :J. Natomiast za „Dziennikicm Berlii'lskim'' ruch hitlerowski, utoz
samiany \\" tym czasie 7. ,,obozrm monarchistyczno-wywrotowym'·, byl 
w ujc:ciu „No,vin Codzicnnych" w takim samym stopniu, eo „najrady
kalniejsza lcwica" istotnym zagrozeniem republikanskiego ustroju w Niern
czech -1_ W rctrospektywncj ocenie og6lncj organizacji rnilitarnych i fa
szyslowskich w N icmczech przed 1924 r.. dokonanej przcz organ Polskiej 
Parlii Socjalistyczncj w Niemczech (,,Prnh'tariusz", p6zniej „Glos Ludu") 
na poczc1tku tegoz roku, zwr6cono uwag� na ich po\,·iqzanie z Reichs
v.rchn1 i zlekcewazcnie przcz ·wladze pa11stwowc oraz socjaldemokratycz-

1 Zntorg mi�clzy r::qclem bnv:nrskim n 1wl'j()1wlistc1mi (Katolik Cod;dcnny (da

lej: KC), 30 I 1923); Znowu zaklocenia spokoj,i publicznego przez narodowych W·· 
cjalistow (tamzc, 15 III 1923). 

2 Organ rzqclu batrnrskiego ostrz<!gc1 naroclo1cycli socja[istow (Nowiny Codzicn

ne (dalej: NC), 20 IV 1923). 
a Coraz jawniejszc poboe;;ue oraanizacjc wojskou.;e w Niemczech (tam:i:c, ?.-! 

IV 1923); Luc/enclorff, llitler i Spolka (tamze, 28 IV 1923). 
·1 Trzeiu:y glos (tamze, 12 VII 1923).
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nc ich niezgodnosci z traktatem wersalskim, a ponadto na antyrob:::t

niczy charakter tych organizacji 5• Ocena ta nie odbiegala w zasadzic 
od opinii na tcmat organizacji militarnych w Niemczech po I wojnic 

s,Yiatowej, formulowanych w pozostalcj prasie polskiej, choc ta nie pi
sala expressis verbis o organizacjach faszystowskich. Natomiast llka
zujqcy si� od polowy 1923 r. ,,Proletariusz" w biezc1cych ocenach 1'07.

woju sytuacji w Bawarii dostrzegal destruktywnc1 rolG dla powcrsalskiej 
rzeczywistosci ,v Nicmczcch, jakc1 odgrywaly p1·zede wszystkim elcmen
ty monarchis1.yczne i narodowosocjalistyczne ,;_ Szedl jednak da1ej od 
pozoslalej prasy polskicj i w z,Nictzku z monachijskim puczem faszy
stowskim Hitlera-Ludendorffa (8-9 XI 1923) ora-z grozbq dyktatury 
prnwico-wej w Niemczech, r6wniez w przyszlosci, nie zawahal si� przed 

1·:.-:uceniem hasla ubrnrzenia rzctdu socjalistycznego lub dyktatury lcwi
co,vej ;_ Alternatywny charakter proponowanych rozwic1zan byl podyk
to\,·any, jak s,1dz�, wzgl�dami propagandowymi i niewicdz;:i, w jakim 
ostatccznie kierunku rozwinie sü� sytuacja po1ityczna w Niemczech. 

Za1atwienie puczu fa::;zystowskicgo i zncutralizowanie ruchu narodo
wosocjalistycznego w Kiemczech rzutowalo na brak zainteresowania nim 
opinii polskiej w nast�pnych latach. Jedynie w zwictzku z proccsem 
o zdrad<; stanu przed sctdem ludowym w Monachium (26 II-1 IV 1924)
przcciwko inicjatorom puczu problem pojawil si� na lamach prasy pol
skiej w Nicmczcch. ,.Nowiny Codzienne·' podnosily kompromitujqcy cha
raktei· tego prncesu (,,.iest on wymiarn1 poglqdöw na sposoby urz4dza
nia znmachöw stanu, nie posuwajqc rozpoznania winy uczestnik6w na
wet o krok naprzöd") i zwrucaly uwag� na lagodne potraktowanie za
rnachowcöw '. ,,Pro1etariusz'' pisal, ze proccs „jcst niczym v.riE�cej, jak 
komecliq" i „urqgowiskiem zc sprawicdliwosci i republiki." 9

. Posrednio 
do sprawc<·>w puczu monachijskiego nawic1zy,val rowniez „Katolik Co
dzienny", upatrujqcy w zamachowcaeh i partii niemiecko-narodowcj 
oraz narod<)\vosocjalistycznej potencjalnych sprawcow wojny, przy czym 
,,Polacy w zadnym wypadku nie dadz4 sit; uzyc za narz�dzie oblc1ka
nych zamach6w, skc1dkolwiek by te zamachy byly inspirowane. Niech 

5 Kto stworzyl i papiern! oroanizacjc faszy8tow w Nicmczcch (Proletariusz 
(dalej: Prolet.), 15 I 1924). 

6 Walka o jeclnosc Niemiec (tamze, 15 X 1923). 
• Zamach monarchistow bawarskich na republikf; niemicckq (tamze, 15 XI

1923). 
8 S/rnnclcile w procesic Ilitlera (NC. 18 III 1924); Sensacyjny u;yrok (tamzc, 

3 IV 1924). Pismo wykorzystalo ten proccs do zwrocenia mvagi na stosowanie 
„dw6ch miar sprawiedl iwosci: jedncj dla Niemc6w, drugiej dla Polak6w" i :i:<1.dalo 
uwolnicnia aresztowanych wczesniej powsta11c6\v polskich na S!c1sku Opolskim. 

9 J>roces llitlera i Ludendorffa (Prolet., 15 III 1924); Dwa procesy polityczne
w Niemczech (tamz.c, 13 IV 1924). Podobnie jak „No,viny Codzienne", pismo Z\Vra
c,ilu tez. uwag<; na surow�zc wyroki sqd6w nicmicckich w innych sprawach, 
w tym wypadku skierowanych przcci,,·lrn socjalistom nicmicckim. 

12 - Sob6tka z 8� 
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o tym pami�taj;.1 pamowic Ludendorffowie, Hitkrowic i pomnieJs1 g1i
wiccy Lanclsbergowie marza,cy o rcstytucji Hohenzollcrnov,; !'' 10 

Opinia polska w Nicmczcch, interesujqc siG po 1924 r. ogolniejszc1c 
problcmatykq nacjonalistyczrni, powr6cila do zagadnieti. ruchu narodo
wosocjalistycznego dopiero w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego 
w polo,vie grudnia 1929 L, kicdy partia hi tlerowska po kilkuletnim okre
sie reorganizacji po.,ownic zacz�la szukac miejsca na og6lnonicmieckiej 
scenie politycznej, wykorzystujqc przy tym trudne polozenie gospodar

cze Rzeszy. W jednym czasie gazcty polskic zamiescily identyczny ar
tykul poswi�cony wplywom nacjonalistycznym i antyrepublikar'iskim, 
w tym narodowosocjalistycznym, wsr6d mlodziezy niemieckiej. Nie ule
ga writpliwosci, iz akcjq prasy kierowal ZPwN, dysponujqcy juz prak
tycznie „Kato1ikiem Codziennym'' i „Nowinami Codziennymi'' oraz 

wspolpracujqcy w obliczu trudnej sytuacji wewn�trznej w ruchu pol
.skim rowniez z polskimi socjaldemokratami. W artykule pt. Mloclzi?i 
niemiecka „Glos Ludu" i dwa pozostale pisma polskie zwracaly uwag� 
na fakt, iz „studenci niemieccy Sq cnvangardc1 narodowych socjalistovv' -
hitlerowc6w - stanowiqcych powazne niebezpieczenstwo nie tylko dla 
republikanskiego ustroju w Niemczech, ale dla pokoju w Europie" ll _ 

Nowym wc1tkiem w tej opinii bylo odzwierciedlenie faktu, iz ruch hit
lerowski byl ruchem ludzi mlodych, kt6rzy w dodatku wkrotce micli 
zajqc powazne stanov.riska w administracji i gospodarcc Rzeszy. Nie ule
ga wqtpliv.rosci, iz budzHo to obawy Polak6w - obywateli panstv.ra nie
mieckiego. W tej sytuacji prasa ZPwN zaliczyla Hitlera do .. kategorii 
zapaleti.cow, kt6rzy sobie wyobrazajq, ze spelniajq wielkq misjE; we 
wlasnym spoleczenstwie, a tymcza.sem mogq mu przyniesc nieobliczalne 
szkody przez swojq zapami�talosc i zupelny brak moralnej dyscypliny"_ 
Natomiast zwolcnnik6w· Hitlera nazwano „a\vangardq pogotowia wo_iu
jclcego nacjonalizmu niemieckiego" zmierzajqcego do wojny. Po raz pier
,vszy zwröcono röwnoczesnie uwagc;, iz ruch hitlerowski, dqzqc do oba
lenia republiki, nie musi bynajmniej doprowadzic do odrestaurowania 
mo11archii w Niemczech. J ego ideologic; okreslono jako nie,vyraznci: 
„Tak zwany »program«, to zlepek hasel stuprocentowego szowinizmu 
i radykalizmu socjalnego" 12

, przej�tych w wi�kszosci od nacjonalistow, 
a w cz�sci r6w1niez od socjalist6w. Przyczyn{; popularnosci partii na
rndowosocjalistycznej upatrywano ,,. dzialalnosci wsrod mlodego, za
niedbanego przez republikan6w pokolenia, a ponadto w gloszonych „ha
slach antyparlamentarnych, imtyzydov,:skich, przeci,vmasonskich oraz-

10 Straszne skntki icojny (KC, 26 JV 192c!J; ks. Defensor, L1idn g6rno

�·lqski polski' (tarni.e, 1 V 1924). 

i, ,,Glos Ludu" (dalej: GL), l:i XII !929; KC i NC, 20 XII 1929. �ie jcst 

jcdnak wykluczonc, i.c pras,1 ZPwN dokonala przcd1·uku z pisma socjaldemokra� 

tyczncgo. 
12 Pocl s,riatlo (KC i NC, 17 XII 1929).
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haslach walki z przewagq kapitalist<>w w zyciu panstwowym" i:t. Zain

teresowanie opi.nii polskiej w Niemczech przyczynami atrakcyjnosci na

rodowego socj alizmu poj awilo si� j uz po upadku osta tniego parlamcn
tarnego rzqdu rcpubliki weimarskiej H. Müllera (27 III 1930). Liczono 
si<; w tym czasie z dalszym w7.mocnieniem ruchu hitlerowskiego kosztcm 
nicmiecko-narodowych Alfreda von Hugenbe1·ga 1\ a przyczync; sukce
sow partii w wyborach do sejmu saskiego upatrywano wlasnie w „de
magogicznej agitacji niemiecko-narodowych, ktorzy zwü1zali sie; z hit

lernwcami w akcji przeciwko planowi Younga" 15. Natomiast ,v zwiqzku
z interpelacjami. hitlerowc6w w sejmie pruskim podnoszono tez anty

polski charakter programu ich polityki wcwn�trznej, negatywny stosu

nck do owczesncgo ustroju panstwowego Nicmiec, wyst�powanie „w imic; 
hasel imperialistycznych" i podburzanie „przeci wko wszystkim par'1-
stwom zainteresowanym w utrzymaniu Traktatu Wersalskiego". Wskazy
wano ponadto, ze wykorzystywanie hasel antykapitalistycznych, socja
listycznych i rasowych sluzy hitlerowcom do realizowania polityki rc
akcyjnej 1". 

Jakkolwiek opinia polska w Niemczech byla przygotowana na dal
szc sukcesy narodowych socjalist6w (eo wiqzano z ich intensywnc1 agi
tacjq polityczn::1), wyniki wyborow parlamentarnych z 14 IX 1930 r. 

(wzrost glos6w hitlerowskich z 800 tys. do 6,5 mln) zaskoczyly bc:� 
wyjc1tku wszystkich, i to nie tylko w obozie polskim w Niemcz2ch. Sta
lo si� tak, mimo iz prasa ZPwN juz przcd wyborami zwracala uwagQ 

na dctznosc hit1orowcow do opanowania aparatu policyjne,go i „zapew
nienia sobic w panstwic silnej pozycji, by nastC;pnie przez swiadome 
prowadzenie wrogiej dla r2c1du polityki oraz doskonalenie wlasnych 
srodk6w wywolac rozklad wewnGtrzny w pari.stwie i tym sposobem przy
gotowac pewne zwyciQstwo planowanej przez partir; w najblizszym cza
sie rewolucji" 1;. Ostatnie okreslenie pozwala s<1dzic, iz opinia polska
w Niemczcch utwierdzila siG juz zdccydowanie ,v przekonaniu o ,vlas

nym, niemonarchicznym, programie narodowych socjalistow. Wszystkie 
trzy pisma polskie w artykule pt. Hitlerowcy 18 tlumaczyly wielki suk
ces wyborczy narodowych socjalist6w skrajnq propagandq antysemick,1 
i antykapitalistycznq (dziGki czemu pozyskano drobnomieszczanstwo), 
a przede wszystkim nacjonalistyczn4. Widzialy w nim zapowicdz nic
korzystnych zmian w niemieckiej polityce ,vewrn;trznej i zagranicznej. 

13 !Hlode pokolenic Niemicc (KC. 2 VII 1930).
1 4 Fiasko po/ityki Hugcnberga (NC, 16 IV 1930). 
15 Wra.::cnie zwyci�stwa hitlerowc6w w Saksonii (tamzc. 26 VI 1930). 
16 Chcq nas .:abic (tarnte. 8 V 1930); Naroclou:i socjali.fri. (KC. 1-1 V 1930).
17 Program wyborczy h1tlero1cc6w (KC i NC, 12 VIII 1930); O.:: ywiona clzial a l

nosc rewolucyjna hitlerowcow (tami.e, 26 VIII 1930); 1-Iitlcrowcy rlqzq clo wytco
lania krwmcego puczu (tamze, 9 IX 1930). 

,s Tamzc, 18 IX 1930; GL, 1 X 1930. 
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Z\\'racaly tez uwagG, ze „narodowy socjalizm czerpie swoje soki zy
,,·otne tak z biedy, jak i z poczucia krzywdy i pozqdania zemsty za 
kl�skc; wojcnn,!", ze „r6wnoczc.snie wysti;puje przeciw zyskom z kapi
talow i oswiadcza si<; jednym tchem za ut1-zymaniem wlasnosci prywat
ncj ", ze hitlernwcy „starajq sie; plym1e z masq i przclicytowae wszelkie 
irnw partie tak pod wzgl!;?dcm hasel socjalnych, jak i narodowych" 
(ZP,,·N), zc wykorzystuj4 „niezadowolenie warstw srcdoich uginajqcych 

sil� pod r.ic;zarPm kryzysu gospodarczego", ale nie tylko, ponicwaz glo
s0\,·,1li na nich r6wniez robotnicy, chlopi i urz�dnicy, oraz 2e zerujq 
na antymarksizmie i rzekomym - nie przcwiduja,cym uspolecznienia -
socjnlizmie (PPSwN) n,. W socjaldemokratyczno-komunistycznej niezgod
nosci „Glos Luclu" upatrywal przyczyn� trudnusci walki z faszyzmem. 

Opinia polska w Niemczech byla autcntycznie zaniepokojona wrzcs
nio,,;ym sukccsem wyborczym hitlerowcöw. Pismo socjaldemokratow 
stwi1:•rdzalo rn. in.: ,,0 dyk1.aturze, o rcwoluc:jL o wojnic m6wi sit; co
raz glosnicj. Hitlernwcy i komunisci nie spacyfikuj�1 sie;, w to trucho 
uwierzyc·' �0

• \Viel'Zono jcdnak jcszcze, i:e „Nicmcy, na szcz�scie, mimo 
silnc_c(o \Yzrnstu faszyzmu Sc! krajem demokratycznym, gdzie kazda par
tia moze swobodnie glosic swc zasady i zabiegac o zwulennikow", z0 

,.fala faszystowska w Niemczcch prc;dzej czy p6i:niej zalamie si� '', zc 
,,socjalizm nicm.iccki jcst. zbyl silny, zarownu matcriu1nic jak i morul
nie. by przejsciowe t ,\·ory w rodza.i u hitleryzmu mogly go przezwy
ci�zyt:"' 21

• Natomiast prasa ZPwN powröcila po wyborach do wczesmeJ
szego ,n1tku i ntcrp1·etacj i plarn:iw narodowych socjalistöw. Zmierzaly 
unc: wedlug nicj „du wyzyskania lcgalnych warunkow akcji parlamen
tarncj cekm zarnaskü\vania militarnych i politycznych przygotowan do 
przc\v1·otu" i „do systematycznego pot�gowania terroru wobec mas ro
botniczych, aby w ten spos6b ,vy,volac wojn� domow,1 i ulatwie zamach 
stanu

„ 
22, a ponad1.o do wojny 1'3. Rownoczesnie prasa ZPwN zwrocila 

,o (P.), Jeszcze polit11ka mn1e1szo�c:iowa (KC i NC, 2 XII 1930); (P.), Republika 
1 je j przeci 1rnicy (tanü:e, 1-1 Xll 1930); J'rogrnm go�podo rc:y foszyst6 ic niemiec-
1,ich \GL, l II 1931). 

20 Po wyborach 1c Niemc:::ech (GL, 1 X 1930). W artykule Kryzys finansotc;i 
v.· .Vil'mcZC!c/1 a plon You11g<1 (tamze, 15 X[ 1()30) zwracanu uwagE: r;a rcwizjoni
�t:yc„11L' i antywt�r�alskie aspckty dzialalnosci hitlcrowc6w.

21 Walket socjuii:mu :; fC1s:yzmem ic Siemczech i 1c Austrii (tam:i.c, 15 XII 
l\J30). 

z2 .Viebe::piec::ne p/crny llitlera i totrnr:;yszy (KC i NC, 21 IX 1930). Zob. tez: 
I/i:ll'rou:cy clq:;q clo 1q;1rnla11ict knrn11:ego p11cz11 (tamzc. 23 lX 1930); Proces lipski 
(t,imzc, 9 X 1930); Po otwnrcitt parlctmentu i /Jierwszy wyst�p hitlerowc6w (tam
ze. 19 x 1930). 

2'3 Franc:liskie cchC1 o wyl>orach niemiec:kfrh (tamzc, 7 X 1930). W artykule 
tym polemizuwano z twicrdzeniami Bnanda u koniccznosc:i podniesicnia dobro
bytu Niemicc celcm ich zaspokojcnia, zarzucajqc mu nie\\"iart: w „ch�c „odwetu« 
jako takiego". Zob. tci:: Ilitlerou:cy i ich program (tamzc, 9 X 1930). 



Opinia polska w Niemczcch wobec hitleryzmu (1922-1939) :tn 

uwagE; r6wniez na innci, wyrazmie polskc\, przyczynG zaniepokojenia 
wzrostem znaczcnia narodowych socjalistöw ,v zyciu politycznym Nie
miec. Zabiega1i oni bowiem w kampanii wyborczej za pomocq j(;zyka 
polskiego i terroru o glosy polskie oraz ,,rozbijali nasze polskie przed
stawicnia tcatralne i ·w Opolu napadali na artystöw oraz widzow·· � 1

. 

W zwüp-:ku z ,vnioskic-m frakcji narodo,vosocjalisiycznej z 17 X 1930 r. 
w sprawie zagwarantowania Niemcom zagranicznym, obywatclom in
nych paii.stw, l"cprezcntacji parlamentarncj ,v Niemczech, prasa ZPwN 
na podstawie ,.Chronik del" Menschheit" (z 8 XI 1930 r.) oskarzyla hit
lcrowcöw o uprnwianie nicodpowiedzialncj polityki, i to tym bardzieJ, 
zc w stosunku do mniejszosci narndo,Yych w Niemczcch dqzyli ,.juz 
nie tylko do oslabienia tych mniejszosci, ale na,vet do ich calkowiLego 
zniszczenia" 25

. Antymniejszoscio\\-e aspekty poczyni1r't hitlct·owcöw jcsz
czc przed 1933 l'. byly nicwc1tpliwie wynikiem ideologii narocl<w.rego sci
cjalizmu, ok1·cslanej przcz pras� ZPwN jak'.! ,,nicdorzcczn,� filnwfic 
i jeszcze bardziej nicdorzcczfäl »germansk,1 rdigit; krwi«'' 2

(i. Poclobnic 
jak ,.Glos Ludu''. prasa ZPwN jeszcze w koncu 1930 1·. by1a przek:;:1n
na o przcjsciowym charakterze wzrostu znaczenia narodowych socja
listc)\\·. chociaz ,nzesniowy sukccs wyborczy nie byl wedlug 1lie.i .. osta
tccznym k 1 ·csem ich tymczaso,vcgo powodzeni,1" �7

. Lolrnlne "1.\\·ycit:st,\·a 
hitlcr<m-c6w ,v poszczcgölnych krajach nicmieckich musi,tly bDwiem c.d
dzialy\vac na wcwn<;trzn,1 politykq calej Rzeszy. StanO\dsko lo n·,znilo 
sie; \Vit;c nieco od opinii prasy socjddemokratyczncj, ufnej w si1l: nic
mieckiej clcmokracjL zwlaszcza partii socjaldcmokr«tyc1,nej. 

Pmvyzsze si anowisko polskicj prasy socj aldemokrat �·czm .i ewol uu
walo ,v cüigu 1!J31 r. ku opinii, iz .icdyn,i siLi zdoln-1 przcciw::;tawk si� 
hitlel'yzmo,\·i jest klasa rnbotnicza. Artykulcm Kazimicrza Cz,ipinskieg:J 
wiosrn1 tegoz roku zwrocono uwagl;, iz cdcm 1-uchu nanJCl(J\Vosocjali
stycznego i padii ,.organizuj;_icej drobn,i burzuaz.i</ za pieni,iclzc \\·iel
kiej" jest .. zabmanic dcmoki·acji i walki klasowcj prolct:wi,llu dla in
ler-esu btirzuazji i w imic� wojny'·. W Hitlerzc widziano powaznc nic
bczpiecze11stwo ,,tak dla pokoju w Europic, jak dla demokracji nicmiec
kiej i nawct d]a cakgo politycznego ukladu w Europic srodkowc.i ·· 1". 

Korzystajqc z dokument6w niemieckiej socjaldemokracji „Glos Ludu" 

2, W6dz 11c1roriotcych socjct1ist611: (tamzc, 19 IX 1930); ZjClZcl clcleaat6w l'o[sko
-Katolickicj Partii Luclou:ej w Opolu itamze, 2:l X 1910). 

2s (P.), Jeszczc polityka mniejszosciowa (tamze, 2 XII 1930). Pismo powoly
walo si� na projekt ustawy w sprawie uniemozliwicnia mniejszosciom narodowyn, 
i Niemcom zatrudniajqcym rohotnik6w polskich nabywania gospodarstw rolnych, 
ogrodniczych i lcsnych organizov.ranych w ramach prowincjonalnych towarzystw 
ziemskich. 

20 Potcr6t da pogaitstwa w Niemczech (tamze, 30 X 1930). 
27 Wzrost nacjonalizmu (tam:i:e, 27 XI 1930). 
2a K. C z a pi n s k i, Rozlam wsr6d hitlerowc6w (GL, 15 IV 1931). 
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\\. polowie czenHa 1931 r. nie lic:zyl juz na rychly spadek fali hitle
ryzmu, zakludal dlugq z nim waJk� i potrzcb� skoncentrowania wysil
kü\\" na nicdopuszczeniu Hitlera clo wlaclzy na drodze legalnej. Pokona
nie hitleryzmu uzaleznial od oclcjscia mlodziczy nicmieckiej od ruchu 
narodowosoc:jalistycznego �!, i nadal wiHzyl w silt;; socjalizmu nicmiec
kicgo :w. 

Oszalamiaj,1cy pochod hitleryzmu „Glos Ludu" uznal: ,v koncu 1931 r. 
za zjawisko nienormalne, chorobliwc. Nie tlumaczono go (podobnic jak 

wzrostu glosöw na komunist6w) autcntycznyrni przekonaniami wybor
cuw do ruchu narodowosocjalislycznego, lecz „nastrojami wywolanym; 
c:ic;zkim kryzysem gospodarczym··. Rö\,·noczesnie zaznaczono, ze ,.choc 
nastroje s,1 n:eczq przcmijajqccJ, nie trzeba siE; jednak ludzic, by fala 

hitleryzmu opadla ". Zdawaco sobie spraw�. ze hitlernwcy „w miejsco
,,-osciach, gdzie sprawujq wladzi.; lub majq silniejszc wplywy, urzqdza
:i .. :. sobie mancwry wojennc, robiq proby »stanu wojennego«, obsadzaj.:i 

czc;sci miasta, rewiduj& micszkania, terroryzujq i bijc1 mieszkancow, mor
dujc1 komunistciw i czlonkow republikanskiego »Reichsbanneru«. Gdzic 
majq wladzc; w n:ku, »ichi na calego,,, kpiqc sobie z praw i konstytucji 
Rzeszy". W takiej sytuac:ji „Glos Ludu" pokladal nad-ziej� juz tylko 
w Prusach, najwi�kszym kraju nicmieckim, ktory dot<1d skutecznie prze
ciwstawial si� hitlcrowcom, poniewaz „bez zwyci�stwa w Prusicch ni•.• 
ma zwyci�stwa w Rzeszy" :H_ Pismo idcntyfikowalo sie; w koncu 1931 r. 
z opini,l socjnldemokrncji niernieckiej o potrzcbie sojuszu z komunista
rni, jesli rzc1d nie podejmie skutecznych srodkow walki z hitlerowc:ami. 
Podnosilo tcz, ze „Hitler pozorami legalizmu stara si� odwr6cic uwag(;'. 
spoleczenstwa i wladz od swych istotnych zamiar6w przewrotowych"', 
n straszqc grozb,i rewolucji komunistycznej, usprnwiedliwial wlasnq 
kontrrcwolucj<; i nadawal jej znamiona aktu patriotycznego. Wzor6w 
programu hitlero,vskiego upatrywano \V faszyzmie ,vloskim i komuniz
mie wojennym. Program ten sprowadzono do mordowania przeciwni
k6w: ,,niszczenie jest srodkiem i celem. Ma siE; wrazenie, ze w hitle
ryzmie zesrodkowal si� wszystek zawöd Niemiec junkierskich z powo
du przcgrancj woj ny, wszystka zlosc, nienawis(: i zawzi�tosc, dzika Zq
dza zcmsty na wszystkim i na wszystkich, eo stojq na przeszkodzic po
c:hodu hitleryzmu". Wyrazano tez przypuszczenie, iz zwyci�stwo Hitlera 
w Niemczcch doprm,vadzi ponadto do puczu faszystowskiego w Austrii 
i da „wskrzcszcnia tronu llabsburgow na WE:grzech" ��- Ewentualny suk
ces hitlc-ryzmu w calych Niemczech uzalezniano w koncu 1931 r. od· 

2g ßy nie ciopusck do rzqcl<itc fCTsz1:st.01rskich (tami.t>, 15 vr 1931). 
30 l'ocltocl hiUcryznw u; Niemczech (tami.c, l X 19:H ). 
si Okres pr.::domotqJ tc :Vicmc::ech (tamze. 1 XII 1931). 
82 Knrntce p/nny ltit/erottT6tc (tamze, J l 1932). Zob. tez artykul: Dia ,/obrri 

Nicmic:c hirlero,ccy bf/dq si:; p!ntl'il' H;e krwi (tamz.c). Artykul ten jui. 10 XII 
1931 r. opublikowaly ,.Nowiny Codzienno..:". 
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rozwoju sytuacji w Prusach, "' Z\vlaszcza od stanowiska klasy robotni
czej. Socjaldemokraci polscy w Kiemczcch juz nie wierzyli \V skutecz
nG:sc akcji antyfaszystowskie j niemieckiego mieszczar1stwa. 

Rosnqce znaczenie hitlcryzmu w Nicmczech na przesti·zeni 1931 r. 
wzmoglo zaintcresowania prasy ZPv,:N \Ve\vnt;trznymi i zwlaszcza zcwnr:;
trznymi repcrkusjami tego ruchu. Wskazywano na przewrotn4 taktykc; 
narodov.:ych socjalistöw w zwicizku z demonstracyjnym opuszczcnicm 
parlamcntu na poczqtku 1931 r. na znak protestu p1·zcciwko narusze
niom konstytucj i przez partic rz,1dowc - , ,wrogowie wic;c dcmokrntycz
ncj i republika11skiej konstytucji wcimarskicj nagle wystöipili w jej 
obronie" :i:i. Nie spodziewano sie; wprawdzic w zv,rü1zku z tym natych
miastowego zamachu stanu, lecz jcdynie krzykliwcj agitacji i röwno
Ci".csnego terroru w tcrc;1ie, a naste;pnie powrotu hitlerowcöw do par
lamentu. Podkreslono natomiast mistrzowstwo hitlerowcow ,,,v sztuce 
agitowania i u1·zqdzania zgromadzen'· :ii oraz prowokacji :i;;_ Juz w polo
wie 1931 r. opinia polska zyla obaw4 utv.-or-zenia „rzqdu nacjonalistycz
nego z Hugenbergiem wzgl�dnie Hitlerem'' :rn, o ile soejaldemokracj::1 
r:iemiecka przc.1sc1em do opozycji spowodowalaby upadek gabinctu 

H. Brüninga. W przcciwienstwie do dcmokratyczncj prasy berlinskie}
prasa ZPw N nie przyv.rü1zywala zbytniej ,vagi da r6znic miE;dzy gru
pami zjednoczonego frontu opozycji nacjonalistyczncj (tzw. frontu harz
burskiego z 11 X 1931), je.sli chodzi o ambicje osobiste, polityczne i tak
tyczne. Byly one ,vedlug niej nieistotne, ponicwaz „tylko Hitler jest 
pr:pularny i za nim stoi masa. On nadajc ton, ponie,vaz ma za sob4 
glosy wyborcc'iw. Podzial sil jest wü:c takL ze Hugenberg ma pieni4-
dzc, Hitler zas populai·nosc" :i._ Ta trzezwa obscrwacja pozv,rnlila opinii 
polskiej widzicc najwiE�kszc niebczpicczenst,vo rzqd6w hitlerO\vskich 
wlasnic w tym koalicyjnym dö\Zeniu Hitlera do wladzy. 

Rzc1döw tych oba,viano si� nie tylko zc wzgle;du na uwstecznienic 
systemu politycznego w Nicmczech, al� i z punktu widzcnia rcpcrkusji 
miE=;dzynarodowych, i to tym bardziej, ze hitleryzm byl oparty na ideo-
1ogii nicrowno.sci ras i nicmicckiego nacjonalizmu :i,_ Analizuj<1c kon
ccpcje polityki zagranicznej ruchu hitlerowskicgo w drugiej polowic 
1931 r., prasa ZPwN mvypuklala ich antykomunizm we\'me;trzny i 22-
wn�trzny oraz ckspansjonizm. wyrazajqcy sit: w tzw. ,,polityce przyszlo
sci � politycc zdobywania ziemi" i ,v programach wysicdhmia calcj 
ludnosci Europy wschodniej cclem umozliwicnia nicmieckiej kolonizacji . 
.Jakkolwick uznano je za przejaw fantazji, to n'iwnoczcsnic zaznaczo� 

33 Co clo!ej: (KC i NC, 15 H 19:H). 
st Rzc1cly ni<'obecnycli (tamzc. 8 III 19:Jl). 
ss Be:::czel na prowokrtcja (tarni.(\ 7 V 19:31 ).
se I'o krytyc:11ych clniach w Niemc:er"h (tamz(·. 23 VI 1931). 
a, ]/Ilgenberg - pie1,iacl::e, lli1/cr - /Jrl/Jti:amoi,' CKC. 22 X 1931). 
:is Trzecie kn;/cstu:o (tamzc, 23 X 19Jl). 
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no, iz „fantazje te, przenikaj:-1ce do duszy niemieckiej, tlumaczq nam 
czasem polityk� niemieck:-{ 39

. Przcwiduj4c zmiany w polityce mü:dzy
narodowej w wypadku obj�cia wladzy w Niemczech przez hitlerowc6w, 
prasa ZPwN cksponowala antyfrancuski i antyrosyjski, a nie tylko anty
radziecki, charakte1· ich koncepcji, a ponadto spodziewanc zblizenie po
lityki niemieckiej do Wloch. Prognozujc1c zas francusk,1 politykQ faszy
st6w nicmieckich uwazala, ze bGdcl „zape,vne zmierzac: do paktowama 
i politykowania", alc r6wnoczesnie „najtajniejsze i najistotniejsze sprr,
zyny polityki hitlerowskiej, to sq jednak uczucia i przeswiadczenia anty
francuskic" 10. Trafnc wnioski ,vyciqgni�to tez ze zdecydowanego anty
semityzmu ruchu hitlerowskiego w wypadku obj!;!cia prze;:en ,vladzy -
zaciqzy on „w sposöb bardzo widoczny na polozeniu Zyd6v,· w calym 
s,Yiecie'' 11, a nie tylko w Niemczech. 

Tymczascrn w Niemczech wiosn,1 1932 r. przcprnwaclzono wybory 
prezydenckie. Opinia polska, podobnie jak przewazaj4ca cz�sc: Nicrn
c6w, opowiedziala si(.; przeciw Hitlcl'owi, a za Hindcnburgiem, ponie
waz: ,.hitlerowicc jcst clla rn1s av.:anturnikicrn w zyciu politycznym, 
kt6ry z rncji swego szowinizmu najbardziej nienawidzi 11as Polak(>w" 
(ZPwN): ,,gdyby hitlcrnwcy zclobyli urz,id prczydenta, tu by tak ,,,,·�·
intcrpretowali« konstytucjr: wcirnarskq, zc ich prezydcnt clrogq l,kgal
nc)« utornwalby im clrogQ clo wladzy": , ,wyb6r hitlerowca na p1·czydenta 
bylby najv,,iE;kszym ich ,-ilutem do ,;i(•gania pn wbdz<y, bylby m,mik
stac,i,1 przcd .swiatem, ze Niemcv s,r ,,zhitlcryzowane". Tolcz walka o fo
tel prezydencki ma obccnic c.:harakter rozgrywki miE�dzy demokrac.:jq 
a faszyzmcm w Nicmczcch", p1·zy c.:zym z\vycir�st\\'o Hindenburga bc;
dzic . ,klc;sk,t hi tlero\\'c(nY, ale nie br,clzie jeszczc zwyci�si. wem demokra
cj i '' 1� (PPS\vN). Swiadomusc tcgo faktu odzwiercicdlala dramatycznv
charaktcr 6wczesnej sytuacj i Polakr'>w w Niemczech. \V takich wanm
kach dzieri. 13 IV 1932 r.. w ki<'n·ym doraznym dekrctem prezydenckim 
rozwiqzano oclclzialy sztw·mo,.,·c partii narodo,\·osocj alistycznej, opinb 
polska w Niemczech uznala za dzieri. kl<;ski hitlerowc6w 4:1_ Dlatego tcz
zdcc�·dowane zwyciQstwo Hitlcra w wybornch do scjmu pruskiego (24 
IV 1932) bylo dla nicj zaskoczcniem. ,, Glos Ludu", odzwierciedlajqc na
stroje spolecznc, pisal o nastaniu decydujc1cych chwil dla rcpubliki 
i o mozliwosci wybuchu ci�zkiej i krwawej wojny domowej w Niem
czech, poniewaz „jczcli Hitler nie bE;dzie dopuszczony do wladzy, to 
si�gnie on po ni& drogq zamachu" ,ii_ Natomiast prasa ZPwN, wykorzy-. 

3i Polityka zagraniczna hitleroiuc6w (tc1mze, 22 VII 1931).

40 Koniecznosci zyciowe b�dq lagodzily polityk� llitlera (tamzc, 29 XI 19311.

u 1-Iitleroiccy a ku:estia :!:ydowska (tamze, 19 XII 1931).

42 Wobec wybor6w prezyclenta Rzeszy (tamze, 8 IV 1932); Nowy wyb6r pre
zydenta w Niemczech (GL, 1 III 1932). 

41 Republika wymierza sprawiedliwosc (NC, 15 IV 1932).

44 Wynik wybor6w w Prnsach (GL, 15 V 1932).
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stujqc przyjazd Hitlera w ramach kampanii wyborczej do Bytomia 
(gdzie w wyborach prczydenckich uzyskal stosu.nkowo niski proccnt glo
sow), demaskowala oszukanczy charakter idcologii hitlerowskiej wobec 
luclnosci polskiej Slc\ska. Stwierdzala, iz nie prz�widziano \\" nicj miej
sca wlasnie dla ludnosci polskiej jako nicc;,:ystej pod wzglE:dem n1so
wym 45

• W z,viqzku z wyborami do sejmu pruskiego zachO\valy si(; tez 
opinie o hitlerowcach formulowane przez Polaköw $lqska Opolskiego. 
Arkadiusz Bozek, posel na sejmik prowincjonalny, przybylych na wiec 
Polsko-Katolickic,i Partii Ludowej boj6wkarzy hitlerowskich nazwal 
,,landkncchtami \Vielki<.:h fabrykant6w i Hohcm:ollerna'' oraz pisal o „ za-· 
razie hitleryzmu na ziemi piastowskicj" ·11;. Pawol Kwoczek, adwokat, 
charakt.eryzowal hitlcrnwc6w jako skrajnych szowinist6w i rasis1.o\\·, wi
dzial \V nich ludzi antyreligijnych, ulcgle i sluzalczo odnoszqcych si� d,) 
iabryknnt<">w '17

. 

Prasa polska, zwlaszcza codzienna, odnotowujqc skrz�tnie i pot<.;pia
.i<\C licznc fakty tenoni hitlcrowskiego j uz przed 1933 r. rc"J\\rniez ,vobcc 
ludnosci polskiej, nazywala ich „wyrzutkami spoleczenstwa, najemny
mi zbirami i szadatanami"". Ich brutalnosc - pisal ,,Glus Ludu·· -·
„powinna ol\vorzyc nczy tym, ktörzy 24-go kwidnia oddali za nimi 
glos::)"' 1'. \Vzywal tez komunislu\V do polqczcnia z socjaldemokrac.i,i nic
micck1, a socjaldemokrnt6w do wi�kszego uwzgls;dniania intereso\\. kb
sowych. Powyborczc zebranic Polsko-Katolickiej Partii Ludo\vej ,v Do
mu Polskim w Opolu (22 V 1932) uchwalilo m. in. rczoluc.iE: pot�pia
j,1cQ tcnor wobcc Polako\v w toku kampanii ,,·yborczcj i opublikmYan,1 
w prasic' ZPwN rn_ Vv zwiqzku z tenorem hiUerowskim wobec ludnosci 
polskie.i ,,· okrcsic ,\·yborow z 6 XI 1932 L prnsa ta p1sala o hitlcrmv
cach clopuszczajqcych .si� ,,bydl�cych -wyoryköw .. , ,,hitlernwcach pi_j;>
nych clo utraty przytomnosci", ,,pijanych hm·dach hitlerowc6w", zbojach 
i banclytach, kU)rzy „na kazclc1 ofian; rzucali sie;, jak tygrys na upatrzo
n<� zdobycz, dadi suknie i nakrycia glowy. Ksic1zki do nabozcnstwa rzu
cali do blota i darli lrnrtki" �0

. R6wniez niektöre tytuly notatek w pra
sie ZPwN dosadnie charakleryzuj<\ stosunck opinii polskicj \\. Niem
czech do ruchu hitlerowskiego zaröwno przed obje;ciem p1·zcze11 wladzy 
(np. Orgie hiilerowcow w noc sylwestrowq), jak i bezposrcdnio po jej 

45 Nie klacl:: palca mi�dzy clr.::wi ... Z 1iobyt1L IIitlern w BytomitL (NC, 21 IV 
!932). 

46 Spada maska ob/H(/y z centro1cc61r, gdy muu:i poset Arka Bozek. Poskro

mienie hitlero1cc6n, (tamü\ 22 IV 1932); A. B [o z e] k. Zarn::a hit1cru::m.ti na 

Ziemi Piastowskiej (tamze. 7 V 1932). 
47 Polak6w nie zu:iodq zadne stronnict wa niemieckie (tami.e, 22 IV 1932). 
48 Hitlerou·cy w Brunswiku i Wyb6r prezyclium i krwau:e 1calki w sejmie 

pruskim (GL, 1 VI 1932). 
49 Powiatowc zebranie PKPL. Delegaci z opolskiego pot�piajq terror przecl-

1cyborczy (NC, 24 V 1932). 
so Krwawa przygryu·ka do wybor6w (tamzc, 8 XI 1932). 
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przej�ciu (np. Hillerowska nienawisc clo Polaköw clochodzi juz granic 
ob/f?c/U) :;i. 

Nirn jednak P.astqpil upadck systemu republikanskiego w Niemczech, 
prasa ZPwN, przewidujc:\C mozliwosc dojscia hitlerowcov,, do wladzy, 
spoclziewala siq w zwiqzku z tym zaostrzenia polityki wobcc ludno�ci 
polskicj w Nicmczech i dalszego zaognicnia sytuacji miedzynarodow('j 
oraz wcwn�trzncj. Mialo to doprowadzic do u traty zwolenniköw przez 
ruch hitlero\vski, tym bardziej ze nie byl on zdolny, wedlug niej, d:1 
naprawicnia sytuacji gospodarczej Rz,,szy. Niemniej mocno podkreslc•
nu, iz „dla ludu polskiego wybila godzina takicj zdecydowancj obrony 
narndowej, ktörn pod wzgl�dcm zacü;tosci, mocy i wytrwalosci musi 
stac: si� bezprzykladn,1" "�. Z niezadowoleniem przyjGla opinia polska 
uchylenic zakazu istnienia bojöwck hitlerov.rskich i zalegalizowanie no
szcnia mundurow hitlcrowskich w calej Rzeszy w polowie 1932 r., do
sti·zegaj,Jc \\' tym ir6dlo niepokoju w przyszlosci 53

. Najwi<;kszy sukccc; 
hitlerowcöw w wyborach parlamcntarnych z 31 VII 1932 r. nie ozna
cza1 jednak uzyskania przewag.i w parlamencie i wedlug prasy ZPwN 
hitlei·o\\TY „stan�li na martv.-ym punkcic" 5�. Jednakze w zwü{zku z od
rzucenicm zc1dan Hitlera w sprawic powierzcnia mu urze;du kancler
skicgo, prasa ZPwN nie podzielala tych opinii, w kt6rych stwicrdzano 
w:-:jasnienie sytuacji politycznej w Nicrnczech, i pytala: ,,Czyz hitlc
ryzm miafüy dojsc do rozscidku w imiQ dobra nnrodu i calcgo kraju ?" "" 
Przyczyn� zachwiania dotychczasowych sukcesöw hitlcrowskich upatry
\\·ano przede wszystkim w dzialnlnosci komunist6w. Zwracano tez uwa.:. 

gc; na tracenie kontroli partii hitlerowskiej nad wlasnymi bojc:1wkami ,i; 

i stosowanie przez nÜ! szpiegostwa i denuncjacji 57
, a ponadto na nie

,zgodnosc nawct antysemickich nspekt6w ideologii hitlerowskiej z prak
tyk,J politycznq, choc podane przyklady nie s11, zwlaszcza po doswiad
cz<:niach lat 1933-1945, najszczc;sliwszc :,s. Wskazujq jcdnak na oszu
kanczy i przewrotny charaktc1· tcj ideologii. Dla powolujqcej sie; na 
jedmi z komunistycznych instrukcji wyborczych prasy ZPwN byla ona 

51 Tamze, 3 I 19:JJ i 2 II 1933. 
Ef Przecl nowymi zmirrnami (t,rn1:i.e, 20 V 1932); 0 wyt�.:cmie tvszystkich sit 

11<1ro!lowych (tam:i.e, 19 VI rn:J2). 
5� Nieoficjalna tcoj1w clomou:a (tamze. 2 VII 1932). 
�. Zacinriril sie; zu;ycic;ski pochcicl (lam:i.e, 7 VIII 1932). 
55 Po „czarnym dnitt" llitlera (tamzc, 17 VIII 1932). 

56 Nie mogqc idi utrzynwc w karbach. Z rqk przyw6c/c6w partii liitlerowskicj 
rrymyka sir: u:lad:a nacl boj6tclwmi (t.amze, 11 VIII 1932). 

6• llad,enkreuzlcroicskie metody (hunze, 1-1 VIII 19:32). 
ss Pismo ujawnilo fakt �pr�rn:owania fu11kcji powiatowego przywodey partii 

hillcrowskic!j w Neltsladt (Hol,ztyn) przcz Zyda i drukO\\·ania \\" prasic llitlerow
skit:j J)O\\'ic.�ci aulora zyc!o\\",kiego . .l(1k icya1qrla czystu rasci partii 1wroc/ou:oso
cjalistyc::ncj (tam:i.0. 17 IX 1932); llitlcrou:<'/1 p!tb1ikujq na tumach swych gazet 
poiriesc :::11clowskicgo autora (tam:i.e, 25 IX 1932). 
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,,bolszewizmem w typowo niemieckicj nacjonalistycznej odmianie" 5n_ 
Oclwoluj<\C si<; do doswiadczen kilku miesi<;cy rzc:1d6w hitlcro\vskich 
w Oldenburgu, prasa ta pl'zestrzcgala przed hitleryzmem jako systemem 

politycznym. Wskazywala na bczwzglc;dnose metod sprawowania wla
d1.y i usuwania przeciwniköw polityczoych - ,,hitlcrowska polityka pcr
sonalna ... jcst typowq politykq korytka" 00. 

Ponad dwumilionowy spadek glosöw na narndowych socj alistow ( do 
11.7 mln) w wyborach parlamentarnych z 6 XI 1932 r. opinia polska 

w Niemczech uznala za dowod .,stalego upadku hitleryzmu", choc prze
strzega1a przcd zbytnim bagatelizowaniem niebczpieczenstwa rzqdc'l\v 

IIitlera. Za najbardziej nicbezpieczne uwazala „jego wczwanie do bcz
wzgl�dnej walki o \vladzE

f 
·, i to tym bardzic.i, ze dysponowal drapiczn:: 

armiq „za wodowych sztu1·mowet'>w" lit. Mimo t o z widoc11nego w koncu 
1932 r. szybkiego spadku popularnosci hitkrowcöw prasa polska wy
cüignt:la wniosek, ze „hitleryzm juz sit zestarzal, bo w zupelnosci za
wi6dl pokladane \\. nim nadzieje wyratowania Niemiec z kli;ski gospo
darczej" 1

'�. Röwniez prasa PPS,vN byla \V tym czasie przekonana, iz

,.skonczyla siG psychoza »Trzeciej Rzeszy« i legalna droga do \vladzy 
dla Hitlera przez osi;:ignic:cie w drodze wyborow zostala zamkni(:ta·· 1' 3• 

Jezcli ostatnia opinia mogla sugcrowac ewentualnosc hitlerowskiego za
rnachu stanu, to s1.anowisko prasy ZPwN za\•.:ieralo, byc moze, ch�c wy
wolania wrazenia fiaska hitleryzmu . .Jednoczesnie prasa ZPwN juz po 
obj<;ciu przez Hitlera urz�du kanclerskiego, ale przed wyborami do 
Rcichstagu z 5 III 1933 r., U\vazala, iz „naiwni jednak tylko s,iclzic mo
g,1. ze hitlerowcy zdob�d,1 wi(;'kszosc mandat6w w nowym parlamcncie, 
na eo na pcwno oni sami nie licz:q". Nie spodzicwano si� po tych wy
borach „decyduj.:1cych rozstrzygni(;c" c;i, lecz jeszcze wi�kszego zagmatwa
nia sytuacji og6lnopolitycznej. Rzeczywisto�c okazala si<� jednak tym 
n,zem inna i hitlernwski system totalitarny \V Niemczech stal si<; na 
przestrzcni kilkunastu lat faktem, z kt6rego wynikaly przcwidywane 
wczcsniej przcz opini� polskq negatywne konsekwcncje narodowo-poli
tyczne dla ludnosci polskiej w Niemczech, og6lncj sytuacji wewnc;trz
ncj w 1.ym pa11stwic i stosunk6w mir;dzynarodowych. Stalo sie; tak, mi

mo iz jeszcze w przcddzieii. objGcia przez Hitlera 30 I 1933 r. urzc;du 
kanclerza Rzeszy prasa ZPwN, podobnie jak og6l opinii publicznej, za-

59 Hillayzm - oclmicrnq l>olsze1cizmu. ZnamicJ1na in.,tnckcja wyborcza komu-

1,i.qow (lamze, 2J X 1932). 
oo Tragedia cztcrech miesit;cy (tamze, 27 X 1932). 
01 J. L[angowski]. Nie ustaircu:· w pracy m1rodotccj \lami:e, 9 XI 1932); 

:ViC'pewna syt1wcja polityczna (lami:e, 11 xr 1932). 
62 W szalonym tempic kurczy siq hitleryzm (tamze, 8 XII 1932). 
63 Po ,cyborach 1c Niemczrch i Sytuc1cjr1 polityczna w :Viemczech (GL, 8 XII

1932). 
c� Nie b1;dzie 1L·ielkicl1 zmian 1c 11klarlzir si! (N'C. 10 II 1933). 
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liczyla takc! cwentualnosc da „niespelnionych sn6w i marzen". Nato
miast bezposrednio po jej spelnieniu zy1a ona jeszcze nadziejq, iz 
,,w obecnym okresie zamieszania wewn�trzno-polityczncgo i gospodar
czego jeszcze zaden kanclerz nie zagrzal swego fotelu" "3

. UkazujflCY si,i 
od konca 1932 r. ,,Katolik Tl'zyrazov.ry", polskie pismo opozycyjne wo-t 
bec ZPwN, nawicp:uj,we do „Katolika·· Napieralskiego, traktowalo do.1-
scie Hitlern do wladzy :jak przewn'>t polityczny, misternie przygotowany 
i mozliwy dlatcgo, ze „przewrotowi od g6ry odpowiadal scisle z nim 
zlctczony przewr6t od dolu". Dla „Nowin Codziennych'' byl to wynik 
,,normalncgo procesu socjalno-polityczncgo" w republice weimarskiej. 
Gabinet Hitlera opinia polska okl'cslala jako rz,1d. kt<'lry zni,veczyl za
sady demokratycznc (,,Katolik Trzyrazowy") i byl „najskrajniej pra
'Nicowy"' (,,Nowiny Coclzicnnc") oraz „najbardziej reakcyjn:/' (Glos Lu
du") uu.

Wprowadzcnie terrorystycznych rzc1d6w partii hitlerowskiej i tota
litarnego systemu prasowego w III Rzcszy uniemozliwialo prasie pol. 
skicj po 1933 r. otwartc wypowiadanie si� na Lemat hitleryzmu. choc 
poruszala ona nadcr cz1;sto problem sprzecznosci mi�d,:y narodowosocj a
listyczn,1 cloktrymi panst wo-w,1 a Polakami, obywatelami III Rzeszy, czy 
tez kontrowersji miqdzy nimi a oficjalnymi zapo,,viedziami i dcklaracja
mi oraz praktyczm\ polityk.:\ wladz hitlerowskich (np. sprawa gNmani
zacj i czy stosowania prmva narodowosocj alistyczneg:o wobec ludnosci 
polskiej). Opinie Po1ak6w o hitler:nmic byly zresztq dobrzc znane ·wla
dzom III Rzeszy juz przed 1933 r. Natomiast w warunkach narodowo
socjalistycznego ,.pa11stwa stanu wyjc1tkowego", ktorc przewartosciowa
lo dotychczasowe poj�cia narodowo-polityczne, problemcm zasadniczyrn 
dla mieszkajqccj ,v nim ludnosci polskicj bylo znalczienie jakiegos ,\·yj
scia z sytuacji bez wyjscia. Zasadniczo bowiem „nacjonalsocjalizm nig
dy nie usilowal byc czyms innym, jnk swiatopoglqdem Niemcöw" •i7• 

Jego prawodawstwo panstwowe zasadniczo nie moglo dotyczyc Pola
kow, chociaz faktycznie ich obowi,1zywalo. R6wnoczesnie prasa polska, 
zwlaszcza socjaldcmokratyczna i chrzescijansko-demokratyczna (,,Glos 
Ludu" i „Katolik Trzyrazowy''), kl'ytykujqc mnicj lub bardziej bezpo
srednio system ustrojowo-polityczny III Rzeszy lub poruszajqc aluzy.i
nie problemy dyktatury i demokracji, stala si� szczegolnym obiektcm 
zainteresowaü narodowosocjalistycznych wladz panstwowych, ktore po
zbawily juz w polowie lat trzydziestych redaktor6w tej prasy praw wy
konywania zawodu dziennikarskiego. Wspomniane kontrowersje i sprze-

85 Hitler zagryzl sii: w swych nadziejach (tamze, 29 I 1933); Hitler doszedl 
clo wladzy! (tamze, 1 II 1933). 

86 Stalo si� (tamze, 2 II 1933); Rzqd Hitlera jest najbardziej reakcyjny w ca
lej Europie (GL, 15 II 1933); Reforma R:::eszy (,,Katolik Trzyrazowy", 20 IV 1933). 

67 Cyt. za: E. Kur o 11 s k i [E. Kaczmarek], Polozenie prawne 1-u,dnosci pol
skiej w Trzeciej Rzeszy, Katowicc 1938, s. 8. 
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cznosci, zwü1zane ze stosowanicm usla\vodawst\va narodowosocjalistycz
nego wobec Judnosci polskiej w Niemczech, znalazly przed 1939 r. od
bicie m. in. w cytowancj wyzej ksiE1zce E. Kaczmal'ka, ktöra pod pseu

donimum ukazala si� w Polsee, a ponadto w prasie polskiej w Niem
czech okresu hitlernwskicgo. Sprawy tc zajmu.i,l tcz odpowiednie micj
sce w historiograiii r6znych przejawow polskicgo rnchu narodoweg0 
w Nicmczech i opracowaniach prawno-historycznych dolyc2c1cych pra

wodawstwa III Rzcszy. Rezygnuj�c w tym miejscu z rozstrzqsania prak
tyczno-politycznych konflikt6w mi�dzy Polalrnmi w Niemczech a hitk
ryzmem przcd 1939 r., zwroc� .i cdynic j eszczc uwag(;) na to, ,v jaki spo
!:iÖb zostaly uj�te w encyklopedycznej dokumentacji ZPwN pod nazw<l 
Lcksylwn Polactv.:a w Niemczech, kt<'>rego potajemny druk w opolskim 
wydawnictwie polskim „Nowiny" przei-waly wladzc hitlcrowskic w mo
mencic wybuchu II wojny swiatowej tiH. 

\V Leksylconie stwierdzono, iz nmodowy socjalizm „jest swialopoglq
dem narndowo-nicmieckim. Polacy w Niemczcch, chociaz obywatele nic
micccy, nie sc1 nacjonalsocjalistami, bowiern swiatopoglqd narodowo-nie
miecki nie moze byc dla Polaka swiatopogh1dem narodowo-polskim. Ta 
prosta prawda jest niezmiernic wazna. Zapoznanie jej bO\,viem oznacza
loby dla Polak6w ,v Niemczech poddanie si� germanizacji. z tego tcz 
powodu Polacy w Nicmczech pi-otestowali niejcdnokrolnie przeciwko 
\'."fc\Cz,rniu ich do organizacji narodowosocjalistycznych, jak Front Pracy, 
Sluzba Pracy, SA, Hitler-Jugend, jak r6wniez przeciwko stosowaniu do 
Polakow ustawy prasowej, czy o zagrodach dziedzicznych" G!>. Uzasadnia
jqc powyzsz� opinii::, w Lek$ykonie zm:ytuwano wypowicdz !Iitlera na 
kongrcsie partyjnym w Norymberdzc w 1936 r. i obszerne iragmenty 
artykulu wst�pnego pt. Nazinlern oficjalncgo organu prasowego kierow

nict\\"a SS, tygodnika „Das Schwarze Korps" z 7 X 1937 r. Staly sie, 
one podstawq do ostatccznego stwierdzenia w Lcksykonie, iz „Polacy 
w Xiunczcch nie mog9 byc nacjonalsocjalistami, bo sq Polakami i majq 
wlasny swiatopoglqd narodowo-polski" 70. 

DIE POLNISCHE MEINUNG IN DEUTSCHLAND ZUM HITLERISMUS 

1922-1939 

Hitlerismus, Faschismus und Nationnlsoz-ialismu�; (Nazismus) wurden in diesem 
.-\rtikel als Synonyme beh,mdclt, indem man die konkrete Lebenssituation der 
Polen in Zwischenkriegsdeutschland und die Tat;;achc der Gleichsetzung dieser 
differenzierten ge�cllschal'tlich-politischen Erscheinungen im täglichen Leben uncl 
deren personelle Assoziation mit A. Hillc:r, politisch it'doch mit autokratischer 

'8 Leksykon Polnctu;a w Niemczech, wyd. fototypiczne, Warszawa-Wroc!aw 
1973. 

ig Tam:i:e, s. 521. 
;o Tamie, s. 522-523. 
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Herrschaft, die mit Einschüchterung und Terror arbeitet, berücksichtigte. Das 

von Anfang an entschieden negative Verhältnis zum Hitlerismus der politisch 
differenzierten polnischen IV1einung in Deutschland w,ir das Ergebnis der Erfa

hrungen mit dem Naziregierungssystem lange \·or 1939. Das schon vor 1933 be

deutende Interesse an dieser politischen Richtung WLIChs mit dem Näherkommen 

des Untergangs der Republik und dem Anwachsen der Bedeutung der Hitk:·

partei im Leben Deutschlands. Dies war das Ergebnis der Befürchtungen vor den 

national-politischen Konsequenzen für die polnische Bevölkerung in Deutschland 

bei einer eventuellen :.Vlaclltergreifung der Hitlerpartci und darüber hinaus \"O:' 

den Folgen eines solchen Ereignisses für das republikanische System Deubch

lands und den europäischen Frieden. Die Entwicklung der polnischen Meinung 

zum Hillerismus zeigend, hob man gleichzeitig die Ähnlichkeiten und Unter

schiede zwischen der gemässigt nationalen (Napieralski), der radikalen (Bu:1d 

der Polen in Dcutschhrnd) und der :;ozialdemokratischen Presse in der republi

kanischen Zeit und der Oppositionspresse während des III. Reichs hervo:r. Den 

Artikel schliesst die Vorzeigung der grundlegenden Ansicht des Bunds der Polen 

in Deutschland zum Thema Widerspruch zwischen der nationalsozialistischen 

Staatsdoktrin und den polnischen Staatsbürgern des III. Reichs. 




