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TERESA KULAK 

ZE STUDIÖW NAD STANOWISKIEM KOMUNISTYCZNEJ 

PARTII POLSKI WOBEC PRZEWROTU HITLEROWSKIEGO 

W NIEMCZECH I NAZIZMU W LATACH 1933-1935 

Pr6ba ukazania procesu krystalizowania sie; stnnowiska polskich ko
mu�1ist6w wobcc Hitlera i niemieckiego faszyzmu nastr�cza pewnc trnd
nosci. Powstajc! one oczywiscie nie dlatego, ze na lamach organ6\\. pra
sowych KPP, tj. w periodyku teoretycznym „Nowy Przeglqd" oraz 
w „Czerwonym Sztandarze" obliczonym na bardziej masowego od
biorce:, sprawy niemieckie nie znajdowaly swego odbicia. Informacje 

oraz oceny dzialalnosci Adolfa Hitlen1 i aktywnosci polityczncj ruchu, 
kt6remu przewodzil, pojawialy si� w wydawnictwach kapepowskich juz 
od 1928 r. Rozszerzaly si� one \V miar\! coraz bai·dziej widocznych suk
ces6w wyborczych NSDAP i wzrastajqcego jej znaczenia w kszt,lltowa
niu nastroj uw spoleczer'lst wa niemieckiego u schylk u republiki Wl imetr
skiej. Materialy te nie mogq jednak stac si� podsta\Vq do ukazania sta
nowiska wylqcznie KPP wobec tych ,nowych i istotnych element6w 
w politycznej i spolE:_cznej atmosferze wewnr,trzncj Niemiec. Byly bo
wiem one i szczeg6lnego rodzaju, i bezposrednim skutkiem 6wczesncj 
struktury organizacyjnej swiatowego ruchu komunistycznego, k1.orego 
partia polskich komunist6w stanowüa cz�sc skladow,1 od 1919 r. 

„Nowy Przeglqd" w latach 1930-1933, a wic:c w okresie najbardziej 
dynamicznej ofensywy politycznej hitleryzmu, przedrukowywat niemal 
wylc1cznie rezolucje i uchwaly Mic;dzynarod6wki Komunistycznej w spra
wie sytuacji w Niemczech. Publikowal ponadto artykuly i przemöwicnia 
jcj wladz, np. Dymitra Manuilskiego, jednego z sekretarzy Komitetu 
Wykonawczego MK, takze Ernsta Thaelrnanna, stojqcego na czele sek
cji niemieckicj w MK i jednoczesnie przyw6dcy liczqcej ponad 340 tys. 
czlonk6w Komunistycznej Partii Niemiec (KPD). Obok tego przedruko
wywal artykuly z radzieckiej „Prawdy" i „Izwiestij", z organu KPD 

,,Rote Fahne", czy tez z niemieckoj�zycznego periodyku MK pt. ,,In
ternationale Presse Korrespondenz". Owe przedruki w oficjalnym orga
nie KPP oznaczaly nie tylko pelm1, aprobat� dla ich tresci. ale byly 
r6wniez efektcm wspomnianych wyzej organizacyjnych i ideologicznych 
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zwic12k6w w ramach Mü�dzynarod6wki Komunistycznej. Wlasnc1 publi
cystykE; z tego zakresu „Nowy Przeglqd" zacza,l zamieszczac dopiero 
,v polowie 1933 r., a wi�c juz po rozbiciu przez Hitlera legalnego apa
raiu KPD i uwü�zieniu jcj przyw6dc6w. 

Nieco inaczej v,1yglqdalo zainteresowanie ruchem hitlerowskim na la
mach „Czcrwonego Sztandaru", organu KC KPP. Tu bowiem wspomnia
n:' oficjalne dokumenty i enuncjacje przedstawicieli Kominternu rzadziej 
byly druko,Nane in extenso, a stanowily podstawe; wlasnej publicysty
ki - styliwwanej jednak w agitacyjnej formie, cz�sto dosyc prymityv,r
ncj. Publicystyka ta dopiero od pocz4tku 1933 r. - eo warto tu odno
towac - nabiera nowej jakosdowo formy, istotnie zatem uzupelnia ar
tykuly teoretycznego organu KPP. 

Sygnalizowane tu ograniczenia uniemozliwiajci, w zasadzic zarysowa
nie dynamicznej i szerzej zakrojoncj biez[!ccj oceny KPP na temat po
litycznej dzialalnosci partii hitlerowskiej i jej wodza w latach 1930-
1933. Brak tcz na lamach obu periodyk6w jakiejs reflekcji nad ontolo
gicznymi zagadnieniami faszyzmu i analiz jego ideologii 1

. Artykuly „No
\Yego Przcglc1du", autorstwa znanych i wybitnych dzialaczy KPP, czlon
kcl\v KC, jak np. Julian Lenski-Lcszczynski, Julian Spis-Brun, Gustaw 
Hem·ykowski-Saul Amsterdam, Jerzy Ryng-Heryng, pisane byly juz po 
Machtübernahme i ,v przcwazajqcej mierze mialy chal'akter obrachun
kowy. Zasadniczo byly odbiciem stanowiska obowicizujqcego w MK, 
a konstatacje o genezie przewrotu hitlerowskiego i analizy 6wczesnej 
sytuacji podcjmowane byly ,v momencie drastycznych zmian politycz
nych i prawnych, jakich dokonal Hitler po obj�ciu urzE;du kanclerza 
Rzeszy Niemieckiej. Stosunek wodza NSDAP do komunizmu byl zna
ny, podobnie jak jego cele politycznc, juz od czasu opublikowania Mein

Kampf vv 1925 r. Analizujc1c przeto wyniki wybor6w do Reichstagu 
z 14 IX 1930 r., w kt6rych hitlerowcy uzyskali 180/o wszystkich odda
nych glos6w (KPD 13%), ,,Nowy Przeglqd'' z wielkim przekonaniem 
podkrcslal, iz zapowiadajq one bliskq i decyduj::ieq walk<;: ,,mi�dzy fa
szyzmcm a komunizmem" 2

. Ocen<;: zlozonej problematyki genezy prze
wrotu hi tlcrowskicgo w 1933 r. i faszysto,vskiej praktyki politycznej, 
obmviqZUjqcej w KPP az do 1935 r., tj. do VII Kongresu Kom1nternu, 
zamicrzam przedstawic w dv.•6ch przekrojach zagadnien: po pierwsze -
omawiajqc przeslanki i wydarzenia, kt6re wedlug komunistycznej prasy 
umozliwily Hitlerowi prze.i�cie wladzy, i po wt6re - podejmujqc pro
b� sformulowania odpowiedzi na pytanie, jakie perspektywy dalszego 
trwania hitlerowskiej dyktaktury w Niemczech dostrzegali przyw6dcy 

1 Zwracal u\vag� na 6w fakt J. Brun w nie opublikowanym artykule z 1936 r.
pt. Rasa i klasa, zob. J. Br u n, Wyb6r pism, Warszawa 1957, s. 579 i n. 

i M F, Wybory w Niemczech (Nowy Przeglqd (dalej: NP), 1930, nr 5, s. 52). 
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KPP w latach 1933-1935, a takze jakie przyczyny mialy zadecydowac 
o jcj ostatecznym upadku.

Öwczesna generalna interprctacja przyczyn, kture umozliwily Hitle
rmvi dojscie do wladzy, nicwiclc odbiega od znnnych dzisiaj ·naukowych 
analiz, upatrujqcych zr6dla jego politycznego sukcesu w skutkach wiel
kicgo kryzysu gospodarczego. Charakteryzowal siq on nie tylko ogol
nym zubozeniem mas, \viclomilionowq armiq bezrobotnych i wzrostem 
pn:cciwieiistw klasowych, alc przyniosl takze kryzys polityczny republi
ki weimarskiej: oslabienie pozycji tradycyjnych partii burzuazyjnych 
i uJZklad aparatu ,vladzy panstwowej. Lqczyl siq ponadto z niezadowo
knicm z po,vojennego europejskiego systcmu politycznego, z konse
k\Yt:,ncj i terytorialnych i ekonomicznych trakta tu ,versalskiego. Ten wie
lopbszczyznowy kryzys, ktöry dla komunist6w byl widocznym symp
tomon rozkladu kapitalizmu i demokracji burzuazyjnej, stanowil jcd.
nocze:snie podstmv� blc;-dnego zalozcnia KPD - doktrynalnego i tak
tyczncgo zarazem - a zaaprobo·wanego przcz Komintern, ii kryzys ow 
musi doprov..radzic do naglego politycznego i ekonomicznego za.lamania 
sie; Niemiec i w rezultacie przyspieszyc socjalistyczrn1 rewolucje,. St<1d 
tcz kolejnc uchwaly Biurn Wykonawczego MK od X Plenum w 1929 r. 
po XII wc \Vrzesniu 1932 r. nie-:o:miennic stwierdzaly, zc w Niemczech 
i w Europie „dokonuje siG wla.snie przejscie do nowej serii wielkich 
sü.11·C: mi�dzy klasami i mie,dzy paiistwami, do nowcj serii rewolucji 
i \VOjcn" 3

• Ocen� t� zmienil dopicro VII Kongres Kominternu w 1935 r. 
t\\-ol'Zqc jednocze.snie nowc1 strategi� ruchu komunistyczncgo. 

Kryr-y:'i „ jcdncj :'itl'ony zn\dyknlizo-w.ll khs9 rnbotnicz�, z drugil'j 
_icdnak zmobilizowal rownicz przedstawicieli widkiego kapitalu i drob
nomieszczanstwa. Postawe, tych ostatnich detcrminowal, gl6wnie ,vzrost 
,vplywö\v KPD, o ktor:ych swiadczyly kolejnc wybory w latach 1930-
1933 ornz dwukrotnc wybory prezydenta Rzcszy w dniach 13 marc;1 
i 10 kwietnia 1932 r., a takze brak mozliwosci wylonienia trwalej \ViG
kszosci, dajqcej pozqdanc1 dla nich stabilizacj� \.vladzy panstwowej. Ana
liza publicystyki KPP sklania do wniosku, ze partia rozrozniala kwe
stir; spoleczncgo oparcia ruchu hitlerowskiego, kt6re w rezultacie po
zwolilo jego wodzowi pokusic si� o przejc;cic wladzy, od elitarnego gro
na inicjatorow i sprawcow zlozcnia mu oferty objGcia urz�du kancler
skicgo w dniu 30 I 1933 r. 

0 sukcesach wyborczych NSDAP decydowalo drobnomieszczaiistwo, 
ktc"we stracilo zaufanie do libcralno-demokratycznych form polityczno-

3 X Plenum Egzekutywu Mi�dzynnrodoicki Komlmistycznej (Czerwony Sztan
dar (dalcj: Cz.Szt.), 1929, nr 7); Tezy XI Plenum MK (NP, 1931, nr 4-5, s. 10-
24); por. E. Th a e 1 man n, Zaclania Komunistycznej Partii Niemiec tv u:alce 
pr:::eciw nacjonalfaszyzmo1ci i socjaffa8::y::mo1.d (tamze, nr 2, s. 46). 
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-ustrojowych pari.stwa. Wskutek kryzysu narazone zostalo bo\viem na
unicestwienie wynaturzeniami kapitalizmu i to zar6wno materialnie �

wobec panowania monopolistyczmych zwi11zk6w i korporacji w procesie

produkcji i dystrybucji d6br, jak tez spolecznie, z powodu obaw, iz nie
miecki „Mittelstand" zniszczy albo dalsza pauperyzacja, albo rewolu

cyjny ruch robotniczy. Komunisci polscy przyjmowali z aprobaiil oce

n� ,,Prawdy" o NSDAP jako „przystani dla wszystkich zywiokm; od
chodzqcych od dawnych partii burzuazyjnych". Za organem komunist6w

radzieckich wskazywali tez, ze Hitler rozszerzyl liczb� swoich z\volen
nik6vv" ,,drogc1 wci<1gania w s\ve szeregi mas chlopskich, po raz pierw

szy budzqcych si� do zycia polityczncgo, zubozalego i zrozpaczonego

drobnomieszczanstwa" oraz pewnej cz�sci bezrobotnych \ Analiza de

magogicznych hasel NSDAP sklonila „N owy Przeglqd" do wniosku, ze

przyw6dcy tej partii oszukiwali zdeklasowa,ne grupy niemicckiego spo
leczenstwa zapcwnieniami, iz „faszystowska forma panowania kapitalu
b�dzie rzekomo formq panowania calego narodu niemieckiego przeciw
»wybujalosciom« kapitalu, kartelom, trustom itd., przeciw zydo\\"skie
mu kapitalo\vi bankowemu, przeciw ruchowi rewolucyjnemu, grozqcc

mu wlasnosci prywatnej, wreszcie przeciw wrogom zewn�trznym. Fa
szyzm - podkreslal „Nowy Przeglqd" - m6wi o „rewolucji narndo

wej«, o )}dyktaturzc ,narodu«, kt6ra ten program przeprowadzi: zdusi
l·uch rewulucyjny i obali pot�g� pasuzyiniczego wielkiego kapitalu zy
dov,,skiego" 5

• I-Iistoriografia powojenna ujawnila zakres zaleznosci i po
wi4zari partii hitlcrowskiej z przcdstawicielami okreslonych grnp nie
mieckiego wielkicgo przemyslu i fimms6w. Juz owczesnic jednoznacz
nie stwierdzano, ze ,nominacja Hitlera „byla z polecenia rozstrzygajq
cych grup köl niemieckiego kapitalu finansowego" 6

• Mimo bowiem ra-·
dykalnej frazeologii i demagogii j ego mow i powolania partii, mieniqcej
si� Narodowo-Socjalistyczml Partiq Robotnik6w, gwarantowal im Hitlet·
stabilnosc ukladu spolecznego i usankcjonowanie wyzysku pracuj,1cych.

Kryzys systemu politycznego republiki weimarskiej wyrazal si� 
w nasilonej cz<;stotliwosci wyborow w latach 1930-1932 zaro\vno do 
Reichstagu, jak i parlament6w krajowych. Agitacja przedwyborcza roz
p�tywala w6wczas walk� polityczn,1 na nie znanq wczesnicj skal�. J ej 

4 Wybory rlo scjnw pruskiego (NP. 19:�2. nr 4, s. 34), por. Hitler, Briining,

Breitseheid (Cz. Szt., 1931, nr 12): ,,Za pieniqdze ,vielkiego kapitalu roz\\'ija si�
i rosnie partia krwawego zbira Hitlera. Droge\ nieslychanej bezczelnej demagogii 
narodowej i spolcczncj zdolal on pociqgmic :,:a sob<j 

czQsc ciemnego i zdezorien
towanego, blqkaj,1ccgo sii:; jak owce w lesie w obccnych warunkach spolccznycl1 
drobnomieszczanstwa, dotychczasowq klientelQ partii burzuazy jnych".

5 M F, Wybory w Niemczech, s. 53. 
o G. He n r y k o w s k i [S. Amsterdam], Przeu:r6t hitlerou:ski w Niemczecli

(NP, 1933, nr 5-6, s. 10), zob. tez F. R y s z k a, Noc i mgla. Niemcy w okresie
hitlerowskim, Wrocla,v 1962, s. 183. 
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haslem przewodnim stalo siG uwolnienie Niemiec od „jarzma Wersalu", 
a wyrazalo siG niebywalym wzrostem nacjonalizmu i rewizjonizmu, skie
rowanego przede wszystkim przeciw Polsee. ,,Fala szowinizmu ogarn�la 
nie tylko masy drobnomieszczanstwa - konstatowal czlonek KC KPD 
Fritz Heckert - ale i pe\VDE\ CZGSC proletariatu" '. Komunistyczna Par
tia Niemiec w tej swoistej „licytacji" hasel i postaw antywersalskich 
zajGla pozycjG r6wnorzGdnc>,, jakkolwiek motywy jej dzialan byly od
mienne. 

W mi�dzynarodowym ruchu rnbotniczym KPD odgrywala niezwyklc 
waznc1 rolE;, byla bowiem po WKPb najliczniejszq parthl Kominternu. 
Fakt ten w powiqzcrniu z tradycjami ruchu robotniczcgo w Niemczcch, 
wysokim wyrobieniem politycznym ,niemieckiej klasy robotniczej oraz 
'Z uwagi na powojennc1 sytuacj� politycznq i gospodarczq rcpubliki stwa
rzal nadzieje na bliskie obalenie na drodze rewolucyj ncj rzqdow bUl'
zuazji. Tym zludnym, jak sii:: okazalo, nadziejom podporzc1dkowanc by
lo stanowisko MK \V latach 1919-1921 w sprawie polskich ziem b. za
boru pruskiego, a w tym gl6wnie wobec Gornego Slqska 8

. Pod wplywem 
Stalina V Kongres Kominternu w 1924 r. przyj4l jako rewolucyjnq stra
tegi� swych dzialan lcninowskic pra\vo kazdcgo narodu do samookrcs
lenia az do oderwania sie:, nadajc1c mu \V pC\Ynym stopniu karykatural
Dcl formG i,_ Sugestie MK, by zastosowac to pra,vo w odniesic.1iu do Gur
nego Sle1ska, gdzie jakoby wi<;kszosc ludnosci miala byc nicmiecka, od
rzucil wöwczas Adolf Warski, a w roku nast<:�pnym III Zjazd KPP 10• 

Dopiero podzial partii na „wiGkszosc" i „mnicjszosc", ch<;c zadokumcn
towania internacjo11ctli:stycznej po�tawy i zwyc;i1,;stwo. jcj .nud „nacjnna
listycznym odchyleniem" spowodowaly, iz IV Zjazd Partii w 1927 r. 
uchwalil prawo samookreslenia Gomego Slqska i oderwania siG od Pol
ski. Wiqzal je z przekonaniem o bliskim momencie obalenia kapitaliz
mu w Polsee, w p6znicjszych latach - zgod:1ie z2 stanowiskiem MK -
gl6wnie w Niemczech. Dla wladz Kominternu perspcktywy rcwolucji 
w Niemczcch oznaczaly nie tylko mozliwosc st\vorzenia panstwa rad 
w srodku Europy; rownoczesnic stanowilyby one ,,przyklad i naukG" 
dla wszystkich zachodnich partii komunistycznych. Totez w dyskusji na 
forum MK cksponowano ten szczeg6lny walor KPD: ,,jcst partiq zmic
rzajqCcl do zdobycia wladzy, partic1 dzialajc1c�1 w kraju o wysokim roz
woju kapitalistycznym, w kraju najsilniejszej socjaldcmokracji i naj
lepiej \vyszkolonego reformizmu. Dlatego stosunki, w jakich walczy 
KPN, s,1 dla zachodnioeuropejskich partii komunistycznych bardziej ty-

7 F. H c c k er t, Co si� clzieje w Nicmczech (NP, 1933, nr 3-----4, s. 29).
s Zagadnienie to analizowal F. Ha w ran e k, fütch komunistyczny na Gor

nym Slqsku w latach 1918-1921, Wroclaw 1966. 
u J. K o w als k i, Losy programu KPP (Z pola walki, 1970, nr 5. s. 91). 
10 III Zjazcl Komunistycznej Partii Polski. Sprnwozdanie ::; obracl, Warszawa 

1925, s. 4!-JB, zob. tez wypowiedz T. Zarskiego (Czerwiet:) (tamze, s. 515-516). 
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pov:e, anizeli stosunki, w jakich znajdowala siq WKPb przed rewolucjq 
pazclziernikow,1 1917 roku" 11. 

Teza IvIK, przyje:;ta pod \Vplywem bl�clnej oceny sytuacji i nastro
j6w politycznych w Nicmczcch n�. XII zjezdzie KPD w 1929 r., \VÜ\Zq
co okreslala stanowisko polskich komunist6w. Domemt, w kt6rej „wal
cz�ic z imperializmem polskim" KPP mogla wspomagac dzialania ko
munist6w niemieckich. stal sie; problem polskiej granicy zachodniej, 
pO\\·szechnie atakowancj w Niemczech jako niesprawieclliwej i narzu
conej przez zwyciGskic pm'istwa zachodnie. Totez KC KPP wyrazaj,1c 
\V 1930 r. solidarnosc z za1ozeniami platformy programowej KPD za
pO\\"iadal sümowczo. iz w bliskiej rewolucji „z,vyciE;ski proletariat pol
ski zniszczy i uzna za nieistnicjqcy zbojecki traktat wersalski, kt6ry
zakul masy pracujcice Niemiec w laricuchy niewoli, ktory przeznaczyl 
impcrialistycznej Polsee: rolE;. zandarma Wcrsalu i planu Younga, kt6ry 
uczynil z Pulski wie;zie:nie mas pracu.i,1cych narndc)\v podbitych. Tylko
Polska Radziccka i Nicmcy Rachicckie - podkreslala uchwala KC 
KPP -- mogq w proktariackim porozumieniu rozwiqzac kwestiq Gor
nego Sh1ska i Koryta1·7.,\ i zapewnic gospodarczy i kulturalny rnzw6j 
mas pracuj,1cych obu kraj6w" 1�. 

Stanowisko lVIK clotyczqcc samookreslcnia Görnego Sla_ska, a od 
1930 r. takzc Pomorza. z,nvieralo w sobie - za przykladtm ZSRR -
nie tylko nc�atywny stosunek calcgn ruchu komunistycznego clo trak
tatu wersalskicgo. Mialo zarazcm na wzglqdzic rozszerzenie i \vzmocnie
nic' antywersalskich hasd KPD, niezbP,clnych w wewnGtrznej wake pc,
lilycznej clla liczebnego wzrostu gros6w oddanych na Iisty komunistycz
ne:. Dla KPP wsp6lna walka z komunistami niemieckimi przeciw roz
strzygniec;ciom terytorialnym traktalu byla dowodem Z\vyciGstwa rewo
lucyjnych i internacjonalistycznych zasacl, wsp6lnej ofcnsywy przeciw 
,,kajclanom nalozonym przez syst<:m we1·salski". J ej \\·ste,pnym rezulta
tcm - jak przewiclywano - byloby „rozbicie imperialistycznego pan
stwa polskicgo" jako „zandarma tcgo systcmu na ,yschodzie Europy". 
Nastc;pnym natomiast aktem mialoby byc „zniesienie okupacji polskiej'" 
na terenie Ukrainy, Bialorusi, G<'irncgo. Sh1ska, korytarza pomorskiego 
i zicm „zamieszkalych p1·zez Litwinc'iw'' i:3_ 

KPP realizowala konsckwentnie wskazania Kominternu. Sledzqc na
tomiast poczynania komunistow niemieckich poprzez materialy zawarte 
na lamach „Nowego P1·zcglqdu" tl'udno sh; oprzec wrazcniu, iz podsta
wowym elementem ich „ideologicznej ofensywy" od poczqtku 1930 r. 

ll D. Man u i 1 s k i, \V spra1cie c1vskusji tc Komunistyc::nej Partii Niem.iec 
(przcclruk :,: ,.lnll'rnationale Presse Kurr,:,pondcnz") (NP, 19:?.9, nr 1, s. 95). 

'2 KC KPP o platformie progrnm.ou·d Kom.unistycznej Partii Nkmiec (Cz. Szt., 
1930, nr 9). 

13 J. L e 11 s k i, Wobec clojrzewanicL kryzysu rewolucyjnego (NP, 1931, nr 8, 
s. 7 i n.).
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stal si� atak na system wersalski i b�dclCc\ czqsc1q tego systemu „fa
szystowsk,1" Polsk�. Z pewnym zalem stwierdzal Heckert w 1933 r., iz 
partii nie udalo si� ,,zneutralizowac idea, internacjonalizmu" nacjonali
stycznej postawy cz�sci proletariatu niemieckiego 14• Wydaje sie:, ze par
tiom pnnvicowym, koncentrujqcym sie: w walc:e o wplywy i wyborc6w 
na „niesprawiedliwosciach" Wersalu, udalo si� narzucic KPD omalze tc 
same 1·eguly gry politycznej, odmienne o tyle, ze komunisci zmiany te-
1·ytorialnc zamierzali przeprowadzic rewolucyjnie. W przeddzier'i. Macht
übernahme, 29 I 1933 r., w niemieckiej cz�sci Gornego Slc1ska odbyl si� 
Kongrcs G,'.,rnosla,ski, zorganizowuny przez obic partie komunistyczne, 
choc nominalnie p1·zewodzil mu ponadpartyjny spccjalnie powolany Ro
botniczy Komitet Polsko-Niemiecki. Kongres zgromadzil 349 delegat6w, 
,,. tym 52 polskich komunist6w. Jego gl6wna uchwala skierowana zo
sta1a przeci,v „faszystowskiej" Polsc..:c. Natomiast. z calyrn zrnzurnieniern 
Kongrcs odniosl sie; do pO\vojcnnych los6w nicmieckicgo ludu pracu
j,icego na Gornym Stisku, kt6ry w latach 1918-1921 przeszedl „pieklo 
,, oj :1y iir1pcrialistyczncj, okupacjQ ,vojsk Ententy i rozbestwionego ter
rnru bojöwck powstanczych" i:;_ Jeszcze w cü1gu calego 1933 r. KPP 
niezmiennic podkreslala fakt wspölnej akcji z komunislami niemicckimi 
przeciw „polskiemu uciskowi narodowernu" na Pomorzu i na G6rnym 
Slqsku, gdzic - jej zdaniem - robotnicy i chlopi „ w masie swcj la
twic.i i chc;tnie.i czytajq i piszc1 po nicmiecku" Hi. 

Spolcczciistwo polskie prolestowalo przeciw niemieckicmu rewizjo
nizmov-:i i zakusom na calosc granic Rzeczypospolitej. Nie wykazywab 
tez zrozumienia dla internacjonalistyczncgo prngramu tcrytorialncgo 
KPP. Wcdlug „Nowcgo P1·zegh1du" artykuly prasowc i okoliczno.sciowc 
antyrewizjonistycznc manifestacjc organizow,1nc w Polsee w obronie 
Gorncgo Slc!ska, Pomorza i Gdanska dodatkowo komplikowaly sytuacjQ 
p0Iitycznc1 w Niemczcch. ,,Poprzez hec� antynicmieckq i zaborcze dq
zenia" wobec Gdanska i Gornego Slqska - stwierdzal G. Henrykow
ski - PPS i polska burzuazja wzmacnialy nastrojc s:wwinistyc:rne 
,v Nicmczech. Podobnie J. Lenski uwazal, zc antagonizm polsko-nic
miecki byl systematycznie podsycany „przez imperialistc'Hv polskich wy
ciqgaj4cych swe lapy po Gdansk" 17

. W occnic KPP Polska ponosi!a 

1·1 Hecker t, Co si? d:::ieje w Niemczech?, s. :30. 
15 G6rno.�/qski kongrc:; icalki pr:::edw hec!J 11<wjo1wli:;tycznej i wojnie impe

rta/iscycz11cj (Cz. Szt., 1933, nr 2), pur. art. Co cla/ej') (tamze, nr 3--4). 
:6 Tamzc. 1. c. 
17 G. H c n r y k o w s k i, Przewrot hi!lerowski w Niemczech, s. 16; J. L c 11-

s k i, 0 jednosc: klas11 robotniczej (NP, 1933, nr 5-6) Zob. te:i; List do Komuni
styc� nej Frakcji Posclskiej KPD w Pnrlnmencie R.zcszy Niemieckiej z 5 V 1929 r. 
,cystosowonv przez Komunistycznq Frnkcj� Poselskq w Sejmie RP (Cz. Szt., 1929, 
nr 5). G. Reicher (G. Rwal) twierdzil, i:i: nacjonalizm polski „spekulujc na nicwy
gaslych w masach wspomnieniach dlugotnvalego ucisku narodowego z okresu za
borow" - G. R w a l, Wzrost szowinizmu imperialistycznego (NP, 1933, nr 3-4, 
s. 46).
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w duzej mierze win� za wybujaly nacjonalizm, za zaborczy odwetowy 
program terytorialny partii nazistowskiej. 

Na tle podkreslanej tu realizacji przez KPP obowiqZUjc\cych uchwal 
Kominternu, przekonanego o rychlej rewolucyjnej walce o wladz� 
w Niemczech i podporzqdkowujqcego temu nadrz�dnemu celowi takty

k� KPP i stanowisko w sprawie ziem polskich b. zaboru pruskiego, na
suwa si� pytanie, czy komunisci zagrozenie swych politycznych pla

n6w - w postaci przej�cia wladzy przez Hitlera - odczuwali jako re-
alne i chronologicznie niezbyt odlegle. 

Analiza publicystyki „Czer1,vonego Sztandaru" i „Nowego Przeglqdu" 
nie daje w tym wzgle,dzic jednoznacznej odpowiedzi. Partia dostrzcgah 
rozw6j organizacyjny nazizmu, popularnosc i skutecznosc jego socjo
technicznych poczynan, opartych na agresywnym nacjonalizmie i de
magogü ideologicznych hasel. Jednak jeszcze w 1931 r. komunisci lek
cewazc1co traktowali „ buriczuczne oswiadczenia Hitlera o szybkim doj
sciu do ·wladzy, o krwawym rozpi-awieniu siG z klasq robotniczq", uzna
jqc, iz okazq sit; one „czcza, prze:chwalkq'' 1�. Za czlonkiem egzekutywy
Kominternu, Manuilskim, wskazywano, ze politycznym atutem KPD Scl. 
tak istotne elcmenty bolszewizacji partii, jak „masowosc i zdolnosc bo
jowa"; czynily z niej onc najsilniejszq i najwazniejszq po WKPb parti� 
MK. Nie stanowil przestrogi dla komunistow przyklad faszysto\vskich 
Wloch. Mussolini bowicm - zdaniem „Czerwonego Sztandaru" - ,,zdo
byl wladzG majqc jako przeciwnika rozbity i zdezorganizowany przez 
zdrad(; socjaldemokratöw proletariat oraz slabq, niemal nie istniejqcq 
partü; komunistycznq. Hitler ma naprzeciw siebie poti:;znq, zahartowami 
w bojach klasE; robotnicz,1, w ktc'>rej nie udalo mu si� zrobic wylomow, 
i rosm1cc\ w silE;, o duzej tradycji bojowej partiE; komunistyczm1" 19• Stqd 
tez glosy oddane na listy komunistyczne, powolanie ponadpartyjnej or
ganizacji w postaci „Akcji Antyfaszystowskiej ", tworzenie „czerwoncj 
samoobrony" - ,,czerwonego jednolitego frontu" KPD i dolowych or
ganitzacji partii socjaldemokratycznej - mialy byc etapami na „drodze 
do niemieckiego Pazdzicrnika". 

Na stanowisku komunisto\',- polskich i niemieckich ciqzyly tez inne 
doktrynalne mvarunkowania. XI Plenum MK z 1931 r. wysun�lo fal
szywq tcz� o dyktaturze faszystowskiej jako koniE::cznej i ostatniej fa
zie panowania burzuazj i, po ktörej nastc\pi juz tylko dyktatura prolc
tariatu. E. Thaelmann w „Internationale Presse Korrespondenz" otwar

cie napisal latem 1932 r., ze w zwü1zku z tq ocemi MK „w niektorych 
cz�sciach proletariatu, a zwlaszcza wsrod bezrobotnych pojawily si� na
dzieje, iz wraz z obj�ciem wladzy przez Hitlera rychlej nasta,pi katastro
fa i zaosfrzy siG sytuacja w Niemczech, a zatem utworzy siG mozliwosc 

Je Hitler, Brüning, Breit:;cheid (Cz. Szt., 1931, nr 11). 

i9 Tamze. 
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bezposredniej »rewolucji ludowej({" 20
• Nie doceniano zatem niebezpic

,czcnstw wynikajqcych z przej�ia wladzy przez nazist6w. Przeciwnie, 
wskutek tych teoretycznych stwierdzeri MK komunisci nie widzieli po

,vodu do obrony burzuazyjnej republiki, a walk� o jej funkcjonowanie 
traktowali jako swego rodzaju ideologicznq i praktycznq dywersj� w ich 
dr:ialalnosci rcwolucyjnej. Stanowisko to zaostrzylo si� od 1929 r., gdy 
demokracj� burzuazyjnq napi�tnowano na IX Plenum MK, ukazujqc jq 
w genetycznym i nieuchronnym zwic1zku z faszyzmem. Komunisci nie 
odbierali przeto zbyt dramatycznie s16w b. ka·nclerza Rzeszy Josepha 
Wirtha, ostrzegajqcego przed dyktatun1 faszystowskc1, kt6ra przyniesie 
,,konicc demokracji w Niemczech i w calej Eurnpie" 21. 

Dopiero z k011ccm lipca 1932 r., po odsuni�ciu SPD od wladzy w Pru
sach i sukcesie hitlcrnwc6w w ,vyborach z 31 VII do Reichstagu, w kto
rych otrzymali 370/u wszystkich oddanych glos6w (13,8 mln, KPD -
15 °/11, tj. 5,3 mln), uznano realnosc pochwycenia wladzy przez Hitlera. 
Nie wydawal si� im jednak 6w fakt bliski. Thaelmann we wspomnia
nym wyzej artykule podkreslal, zc jeszcze zmagaj;;1 si� ,,w lonie bur
zuazji przcciwieri.stwa w sprawie me:tod i tempa wprowadzenia dykta
tury faszystowskicj". Skomcntowal tQ sytuacj� ,,Czcrwony Sztandar", 
eksponujqc owq prcsj� cz�sci niemieckich k6l politycznych i gospodar
czych jako ich nacisk ,,w celu szybszego dopuszczenia Hitlera do rz,1-
dowego koryta" �2

• Zdaniem komunistycznej prasy przeszkodzic tej groz
bic mogla tylko masowa akcja protcstacyjna, lqczc1ca calosc niemieckic
gll proletariatu. Implikmvala ona jednak zmian� stanowiska komuni
stow do SPD, ti-aktowancj dot4d jako „najdalej wysuni�tcj placowki 
faszyzmu", a zarazem w og6le zmian� ocen „nacjonalsocjalizmu" lub 
inaczej „socjalfaszyzmu '', kt6rego doktrynalnq wykladni� stanowily 
uclnrnly V Kongrcsu MK i wypowiedzi Sialina z tego okresu. Nie
zmiennosc stanowiska Kominternu w tej kwcstii oraz sekciarshvo przy
wöclc6w KPD uniemozliwily globalne rozwi4zanie. Tyle, zc imperatyw 
\vynikaj4cy z hasla „bij faszyst�, gdzie go spotkasz", aprobowany jed
nak tylko przez cz�sc komunist6w, nie dotyczyl juz czlonk6w „dolowych 
organizacji reformistycznych" � wplywal bowiem ujemnie na ow4 nie
zbl;dn4 masowosc walki �3

• 

U schylku 1932 r. sytuacja polityczna w Nicmczech wydawala si� 
KPP bardziej optymistyczna. St<1,d mozna przyjc1c, iz wydarzenia w kon
cu stycznia 1933 r. byly dla nich kompletnym zaskoczeniem. Kolejne 

20 E. Th a e 1 man n, Nowa Jaza bolszewizacji Komunistycznej Partii Niemiec 
(Jl:P, 1932, nr 7-8, s. 67 - art. z „Rote Fahne"). 

21 Kryzys gospoclarczy i kryzys faszyzmtt, (tamle, nr 2, �- 4).
22 Niemiecki proletariat w walce z dyktaturq faszystowskq (Cz. Szt., 1932,

nr 7-8); por. Brnnatna ksi�ga, Warszawa )934, s. 28. 
23 Th a e 1 man n, ,You:a faza, s. 67; Kryzus rzqdowu w Nicmczech (NP,

1932, nr 5-6, s. 59 - przcdruk z „Prawdy" z 3 VI 1932). 
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bowiem wybory do Reichstagu w listopadzie 1932 r. przyniosly komu
nistom wzrost glos6w o 600 tys., dwumilionowq natomiast strat� NSDAP 
i 700-tysi�cznq SPD. Dla komunistow polskich oznaczalo to proces \'.-i
doczncgo kurczenia siG politycznych wplyw6w socjaldemokracji i roz
kladu hitleryzmu. W tcj sytuacji bez zastrzeze11 sformulowano pr7.eko
nanie, iz jedynie KPD jest zdolna ut\rnrzyc jednolity front antyfas:;:y
stowski - ,,czerwonc1 ofcnsywc; klasy robotniczej", i w bliskiej przy
szlosci doprowadzic do zwyci�skiego „zbrojnego powstania robotnik6w, 
chlop1'>w i zolnierzy" 21• 

Owczesne dokumenty proweniencji komunistycznej, a w slad za nimi 
powojennc opracowania dotyczqce ruchu robotniczego, omal ca!q winq. 
za dojscie Hitlera do wladzy obci;,izaj1:i SPD, podkreslaj<1c jej „ugodowc1 
taktyk(:·' wobec nazizmu na przelomie lat 1932.133 �3. 

U podstaw tych opinii tkwi fakt odrzucenia przez SPD kolejnych pro
pozycji strajku powszechnego, jakie czynila KPD pocz4wszy od 20 VII 
1932 r. po przcwrocie w Prusach ornz po 30 I 1933 r. Strnjk generalny 
przeciw \Vladzy Hitlera - z przekonaniem pisal w czerwcu 1933 r. 
G. Henrykowski - ,,rozkolysalby masy, przeci<l_grnilby drobnomieszczan
stwo miejskie i wiejskic" na stronG przeciwnik6w faszyzmu 21•. WiGkszosc
proletariatu jednakze znajdowala siG pod wplywami SPD, a ta partia
i podporzc1dkowane jej zwiqzki zawodowe (ADGB) odrzucily mozliwosc
wspölncgo wystcwienia. W powojcnnych dziejach Niemiec nie istnialy
tradycjc wsp6lnych akcji politycznych SPD i KPD, totez socjaldcmo
kracja proponowala wstGpnie zawarcie ukladu w rodzaju „paktu o nie
agresji". KPD nie spelnila tego warunku, przeto rewolucyjny i skutecz
ny wzorzec rosyjski nie m6gl miec W(iwczas zastosowania. ,,Powstanie
zbrojnc - czytamy w tym samym artykule Henrykov,rskiego - nie doj
rzalo w chwili przewrotu, istnialo tylko w stanie zacza,tkowym; nie mo
gla awangarda proletariacka tego dokonac, j c�li nie chciala popasc
w a1.vanturnictwo'' 27• 

Sprawy przyczyn przyjGcia przcz SPD okreslonej taktyki w momen
cie przewrotu i w pierwszych miesiqcach rzqd6w hitlerowskich wykra
czajq poza ramy niniejszego artykulu. Racjr:;: niewqtpliwie mial autor 
artykulu zamieszczonego w „Czcrwonym Sztandarze", w kt6rym deza
wuowal „iluzje parlamentarne i legalistyczne" socjaldemokratycznych 
przyw6dc6w i deklarowanci przez nich chc:c wspölpracy z nowym rczy-

24 Po icyborach w Niemczech (Cz. Szt., 1932, nr 5-6); por. Niemiecki prole�
tariat w walce z dyktaturq faszystowskq (tamze, nr 7-8). 

25 Hecker t, Co ci� dzieje, s. 24; L e n s k i, o jednosc, s. 3; zob. tez

W. Pie c k, Reden und Aufsätze. Auswahl aus den Jahren 1908-1950, t. I, Ber
lin 1951, s. 183, por. Hum. z niem. Zarys historii niemieckiego ruchu robotniczego,
Warszawa 1965, s. 156-157, 163 i n. 

2a Henry k o w s k i, Przewr6t hitlerowski, s. 11-12. 
21 Tamze, s. 11. 
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mem. Pozwalalo to KPP na lamach „Nowego Przegh1du'' z duma, pod
kreslac:, iz w Niemczech hitlerowskich „jedynie KPD nie zostala rzu
cona na kolana·' 25

. Wydajc sie;, ze o trndnosciach sL\rnrzenia wspölnego 
frontu antyhitlcrowskicgo decydowaly jedn,ik gl<'Jwnic nawarstwionc od 
po1owy lat d\\·udziestych, ,vzmiankowane tu, okrcslone oceny ruchu re-' 
formistycznego i demokracji burzuazyjncj. Pmn>duwaly one, ze SPD 
traktowana byla przez komunist6w jako wTog bardziej niebezpicczny 
niz nazizm. S0cjalden1okracja widziana byla ,,· swietle sk>w Stulina 
z 1924 r. jako „obicktywnic umiarkowanc skrzydlo faszyzmu", a na
st�pnic uznana zostala za ,.tnmsmisjc; faszyzmu" do mas robotniczych. 
W stosunku do rev,mlucyjnych cel6w komunistc'.nv stanowila wsrod t:,:ch
ze rnas ideologiczrn1 i organizacyjn�1 „socjalfaszystowska, dy,\·e1·sjq .. � 11• 

\V KPP, podzielonej na „v,,i�kszosc'' i „mniejszosc:", stanowisko MK 
- jak mozna Scj,dzic - nie bylo przyjmowane bczkrytycnüe. S\\·iad
czylyby o tym uchwaly VI Zjazdu Partii z pa.zdziernika 1932 r., ,v kto
rych s tanowczo odrzucano ,:z gruntu falszywc1 tcori<; o rzckomej prze
ciwstawno�ci faszyzmu i demokracji bur:zuazyjncj. jako o d,voch od
r�bnych i zwalczajc\Cych sie; systemach" ·30

• Mysl o odmiennym trnkto
\vaniu nacj1malistyczno-reakcyjnego rczymu hitlerowskiego i wakqcych
w obronie dcmokracji socjaldemokratc'rw napiGtnowano jako „kostrze
wizm" i ,;wybielanic" socjalfaszyzmu. BlE;dna teoria socjalfaszyzmu, nie
docenianie burzuazyjncj demokracji i jej zagrozcnia zc strony naziz
mu, w z,vüizku z falszywym przesv.:iadczcnicm. iz Niemcy stojc\ w p1·ze
dedniu rewolucji socjalistycznej, determinowaly postawG KPD i jej nie
chc;c do wsp<ilprncy „ SPD. Wyj1:1tek stanowily „doly" tej partii, w h1cz
nosci z ktorymi MK od polowy 1932 r. zalccala komunistom utworzyc:
„komitety ,valki z reakcj,i faszystowskc1", wedlug popularyzowancgo
wöwczas hasla: ,,j ednolity front dolöw" 31

• 

U przcdzenia czy wr�cz wrogosc: oraz ciosy wynika1y z codzicnnej 
walki politycznej i niewc1tpliwie musialy byc: obustronne. St<1d tez ude
rzaj,ica jednostronnosc historiograficznych ocen obu niemieckich partii 
robotniczych wymaga - jak sit; wydaje - pe,vnych korektur w to
ku dalszych szczeg6lov.;ych bada11. Tu pozwol� sobie ,vyrazic: supozycj�, 
iz komunistom chyba znacznie trudniej bylo wyjsc z ideowego i takty
czncgo „zaklGtego krqgu" - jak go opisowo nazwal J6zcf Kowalski 32

. 

2a A. Karo 1 s k i, Plebiscyt faszystowski w Niemczech (NP 1933, nr 10, �- 10). 
20 Przykladowo wymicniam: Najniebezpieczniejszy irroa - socj(llfaszyzm (Cz. 

Szt., 192D, nt 6); Wybory do sejmu prnskiego - art. z „Prawdy" (NP, 1932, nr ,1, 
s. 36).

to Niemiecki proletariat w walce z dyktaillrq faszystowskq {Cz. Szt., 1932, 
nr 7-8). 

81 Tamze, zob. tez E. Th a e 1 man n, Akcja antyfas:::ysto1cska w Niemczech 
(NP, 1932, nr 5-6, s. 90 - przcdruk z „Internationale Presse Korrespondenz"). 

a2 J. K o w als k i, Komunistyczna Partia Polslci lil35-1938. Stndium hisio

ryczne, Warszawa 1975, s. 104. 
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Bl�dnosc wczcsniejszych analiz i opartych na nich wniosk6w wydawala 
si� oczyv.;ista juz w picrwszych tygodniach rzqdow hitlerowskich. Tym
czasem KPD pozostawala na swych poprzednich pozycjach, byc moze 
pod cü1zeniem rutynowych nawykow, a moze dlatego, iz wi,p:aly j& nie
zrnienione dyrektywy MK. Komintern bowiem mimo oferty Biura So
cjalistycznej 1Vfütdzynarod6wki Robotniczej z 19 II 1933 r. proponujqcej 
pod.i�cic uklad6w w sprnwie ,vsp6lnej walki z faszyzmem - faktycznie 
uchylil si� od takich rokowan (podobnic jak wc�esniej KPD) :i:i_ ZmianQ 

tego stanowiska przyni6sl dopiero VII Kongres MK. Podsumowaniem 
dzialalnosci kornunistow niemicckich i wytyczeniem nowych dr6g dzia
lania po VII Kongresic stala si� tzw. konfcrencja brukselska (faktycz
nie odbyla siq pod 1\/Ioskw.::t) w dniach 3-15 X 1935 r., uznana nastqp
nic za XIII Zjazd Partii. Sekretai·z generalny KPD, Wilhelm Pieck, po
wolany na to stanowisko po aresztowaniu i osadzcniu w obozie koncen
tracyjnyrn Thaelmanna, stwierdzil w6wczas, iz „blqd strategiczny, jaki 
KPD popelnila w ostatnich dwoch latach przed \vprowadzeniem dykta
tury hitlerowskiej, polcgal na tym, ze wysun�la ona jako cel bezposred
ni 1·c\volucj� socjalistycznq, chociaz w6wczas nie zaistnialy jcszcze od

pmvicdnie ku temu przeslanki, natomiast jej blqd taktyczny polegal na 

r6wnorz�dnym traktowaniu walki przeciw socjaldemokracji i ,valki prze
ciw narodowym socjalistom. Az do czerwca 1932 r. - podkreslal Pieck -
kiernwnictwo KPD bylo przeciwnc jakimkolwiek porozumieniom z przy
w6dcami socjaldernokratycznymi i kazdq w tym kierunku pr6b� poszcze
golnych dzialaczy lub organizacji partyjnych oceniano jako bhid opor
tunistyczny" :11. Tak.ze i pözniej mimo koniecznosci wspoldzialania z SPD 
partia „nie zdolala stworzyc odpowiedniej atmosfery dla bczposrednich 
rozm6w z przyw6dcami socjaldemokratycznyrni, gdyz nadal dzialala 
z pozyc.i i teorii socj alfaszyzmu" 3\ 

Komunisci polscy w rnomencic powolania gabinetu Hitlera 30 I 1933 r. 
ujawniali to samo zludzcnie, jak og61 partii politycznych w )Jiemczech, 
\VidZ,!C w nim jcdynie rczultat 'Nspolrzqd6w skrajncj prawicy i NSDAP. 
Oceniali, iz i·z4d ten utworzono dla ratowania pozycji kapitalu oraz 
,,rozp0,tania prcwencyjncj wojny domowcj przeciw narastajqcej rewo-

s:1 Zoh. szerzcj J. K o w <1 l s k i, Trw1ne lntn. Problemy rozwojn polskiego rn
clw robotniczego 1929-1935, Warszawa 1966, s. 372-373; F. K a 1 i c k a, Proble
my jednolitego frontiL w mir.;clzynnroclotq;m ruchtL robotniczym (1933-1935), War
sza"·a 1962, s. 81-84. Stanowisko SPD przcd,tawia: H. Sc h u I t c, Anpassuna

ocler Widerstand? Aus clen Akten rles Parteirontcwds rler r/cutsclwn Sozialdemo
kratie 1932/1933, Bonn-Bad Godesberg 1975, s. XXVIII-XXX. 

3·1 \V. Pi c c k, Der neue Weg z1rni gemein�amen Kampf für clcn Sturz cler 
Hit[ercliktatur. Referat und Sch!ussu;ort auf cler Briisseler Parteikonferenz cler 
KPD, Oktober 1935, Berlin 1954, s. 22-2�. 

ss F. K a I i c k a, z :::ngaclnien jednolitego frontii KPP i PPS w lntach 1933-
W34, Warszawa 1967, s. G8-G9. 
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lucji", by zdlawil w „krwi i torturach niemiccki ruch robotniczy" 30. 

Poza1· Reichstagu potraktowano jako sprokurowany przez nazist6w wsti:;p 
do zdobycia „monopolu NSDAP" w zyciu politycznym kraju i w apa·
racie panstwowym. Mimo terroru boj6wek SA i represji wladz komu
nisci \V wyborach z 5 III uzyskali 4850 tys. glos6w, eo dla KPP oznacza
lo, zc partia komunistyczna w Niemc;�ech pozoslala moralnym i idea
wym autorytetem, skupiajc1cym zwolenniköw pod „sztandarem bezkom
prnmisowej walki z faszyzmem" :i •. Unie,vaznienic 9 III mandatöw po
slöw komunistycznych i aresztmvanic przyw6dcöw KPD spowoclm.valo, 
ze partia znalazla siq w podziemiu. W1adomo dzis, ze komunisci polscy 
slale mieszkajqcy w Berlinie, w tym J. Lenski-Leszczynski, doswiadczc
ni w wielolctniej dzialalnosci niclegalnej, przyszli z pomocc1 w przysto
sowaniu siq KPD do warunk6w nielegalnosci, tajnego wyd:1\vania .. Rote 
Fahne" i przcciwclzialnniu nastrojom „lik\vidatorskim" :i�. 

Pytanie „eo dalej ?'' nurtowalo caly ruch komunistyczny i ujawnia
lo siq nie tylko w tytulach artykul6w kapepov.rskich periodyk6w. W ich 
occnic rzqdy Hitlera l4czyly „najbardziej wyuzdanq frazeologi� z dema
gogic)_ socjalnq i nacjonalistycznq z najbrutalniejszym terrorem, ale KPP 
nie rnkowala im dluzszych politycznych perspektyw. Jej zdaniem, Hit
ler mial poti:;znych przeciwnik6w: kryzys gospodarczy, fall;! rewolucyj
nq kicrowan4 przez KPD i niepomyslrn1 dla Niemiec sytuacj� mii:;dzy
mirodowci. Wspomniane problemy w sumic stymulowac mialy „szybkie 
tempo rozwoju Niemiec ku rewolucji proletariackiej" 39, gdyz przewi
dywane zalamanie rezymu mialo nastripic z powodu katastrofy gospo
darc;wi i nQdzy mas, ogölnego rozczarowania ;:: powodu nie zrcalizowa
nych obietnic, np. w sprawach tcrytorialnycb. 

Hitler doszedl do wladzy w czwartyrn rnku glQbokiego kryzysu gos
podarczego, komunisci przcwidywali zatem, iz nie uda siQ mu opano
,rnc jego skutkow i rewolucja stanie siQ faktcm. Projekto,vany rzqdo
wy plan gospodarczy traktowali jako „burzuazyjna, utopii:;", a poslugu
jric sie; zdaniem z „Prawdy" udowadniali nadto, ze w kapitalizmie „nie
jest mozliwa jakakolwiek gospodarka planowa" 10. Z kolei propagowa-
---- --

36 Siech :::vjc bohaterski proletcmat :-.·icmicc. Oclez,ca KC KPP (NP, 1933,
nr 3-4. s. 121); por. Dyktatura Hit!cra-Papena a klasa robotnicza (tamzc, nr 1-2, 
�- 86 - przcdruk z „Rote Fahne·'}. 

3, .J. S pi s [J. Brun], Proces !ipski (NP, 193'1, nr 1, s. 52-62); Hecker t, 
Co si� clzieje, s. 31. 

is S. S. Ni c i e ja, Jtdicm Leszczynski-Le1iski, Warszawa 1979, s. 278; zob.
tez Ze wsp6lnych walk niemieckiego i polskiego rcwolucyjncgo nidrn robotnic;;;c

go w latach 1918-1939. Doku menty i materialy, Opolc-Bcrlin 1976, s. 27 i n. 
ü nastrojach „likwidatorskich" w KPD wzmiankuje Heck c r t, Co si� dzieje,

s. '13.
39 IIitlerou:skie icybory (Cz. Szt., 1933, nr 2); Henry k o \Vs k i, Przewr6t

hitlerowski, s. 15. 
40 Dyktatura I1itlera-Papcna, s. 86; por. przedruk z „lzwiestij" Niemcy. Ku 

katastrofie ekonomiczncj (NP, 193:l, nr 4, s. 62-63). 

-1 � Sob6tka 2 8� 
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llq samowystarczalnosc ekonomiczrni Rzeszy nazwano na lamach ,.No
wcgo Przeghidu" proj ektem „ niedorzecznym ", kt6ry przynicsie panst wu 
dalsze pogorszcnie koniunktury. Wplynic 0:1 bowiem na zachwianie nie
mieckiej marki, ograniczenie rynku wewn�trznego i eksportu, niemoz
no.sc splat pozyczek zagrnnicznych i brak nowych kredyt6w. Spowodu
je wü;c bankructwo Nicmiec, rozczaro,va:iic mas i w rezultacie ich ocl

choclzcnie od faszyzmu. Oznaki zalamania gospodarczego byly widoc1.

ne: zmniejszenie wydobycia wi:;gla, spadek og6lnej produkcji prz2m:,·

slowcj, ujemny bilans ha,idlu zagran.icznego oraz zmniejszanie si� za
pasöw zlota. W polovv·ie 1934 r. sytuacj a pogorszy la si� tak dalece, zc

Hj almar Schacht, minister gospodarki Rzeszy, oglosil niewyplacalno�C· 
Niemiec. Analiza hitlerowskiej ekonomiki dokonywana na lamach pel'io
dyköw KPP sprowadzala si� do wniosku, iz „rzqdowa polityka prO\',adzi 

ku ka tastrofie gospodarczej, ku straszliwe_j n�dzy najszerszych mas l u
dowych. Militaryzacja Niemiec, gl�boki kryzys finansowy, pogl�biajqc�' 
si� dalej kryzys gospodarczy, zaostrzq ucisk podatkowy mas - pod
kreslal G. Hcmykowski w „Nowym Przeglc1dzie" - spotc;guj4 wysilki. 
burzuazji do przerzucenia ciP,zaröw kryzysu na masy pracujqcc. Zagra-

niczna polityka Hitlera, zwlaszcza wobec Wersalu, prowadzi niew;_itpli
wie do rozczarowania mas drobnomieszczanstwa. Spotc;guj c sie;: nie\\·qt
pliwie odpol' mas przcciwko faszyzmowi. Mimo knvawego terroru -
konkludowal - stoimy przed nowym wznicsieniem rcwolucyjnym" ·11. 

Podobnc nadzieje na zaostrzenif.' walki klasowej budzila polityka so
cjalna hitlerowc6w oraz ich stosunek do wczesniejszych uprawnien i rnu
zhwosci dzialania niemicckiej klasy robotniczej. Kryzys i bezrobocü: 
spowodowaly obnizenie stopy zyciowej robotnik6w. Znane i widocznc 
powic1zania przyv.r6dc6w NSDAP z wielkim kapitalem stawarzaly poclsta
wy, by Sqdzic, ze wszystkie przedsie;:wzic;-cia zwiq-zanc z ratmvrrnicm 
gospodarki i wychodzeniem z kryzysu zostarni zepchnic;-te na barki k]a
sy robotniczej. Hitlerowskie decyzje o „upar'lstvrnwieniu" swic;-ta 1 rnc,
ja, o likwidacji um6w zbiorowych o zatrudnieniu i zasilko\v dla b L.'Z
robotnych wydawaly sie; komunistorn otwierac pewne mozliwo.sci zor
ganizowanego protestu w kraju potQzncgo 1·uchu zwi4zkowcgo, grupu
jc1cego ok. 7 mln pracuj,icych, w tym ok. 4,5 mln podporn\dkowanycb 

SPD. ,, Hitler napotka trudnosci w dolowych ogniwach zwiqzkowych'' -
konstatowal z nadziejq „Czenvony Sztandnr" wiosn,1 1933 r. Calko\\"ile 
zalamanic rezymu mialo zalezec wyl4cznie od KPD i od tego, czy -,.zdo

la ,vytworzyc mocny trzon opozycyjny w reformistycznym ruchu n
\vodowym, czy zdola ujawnic inicjatywy w codzicnnych walkach pro
letariatu i w tcn sposöb rozbudowac klasowy ruch zawodowy w Nicm
czech" 42• KC KPP occniajqc bitlcrowskic ustawodawstwo wyrnierzonc.-

1 1 He 11 r y k o w s k i, l'rzr icrot hitlcro,cski. s. 15. 
12 Co clalej? (Cz. Szt., 1033, nr 3--4).
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przeciw robotnikom i solidaryzujqc si� z komunistami niemieckimi opu
blikowa1 w6wczas odezw� pt. Niech zu.ie bohaterski proletariat Niemicc. 
,,Rzqd szajki zböjeckicj organizuje atak na wszystkie zdobycze socjali
stycznego proletariatu - podkreslala odezwa - szykuje nowy rnbunck 
plac robotniczych, szykuje likwidacjc; wszystkich zasilkow dla bezrobot
nych ''. Komentujqc zas obowic1zek udzialu mlodziczy w Sluzbic Pracy 
(Arbeitsdienst) wskazywano, iz rzc1d „chce mlodzicz zapt;dzic do katorz
niczej pracy" 4·1. Odezwa ponadto zapowiadala dalszc1 wsp<"ilnq ofensyw� 
niemieckiej i polskiej klasy robotniczcj przeciw .,faszyzrnowi Hitlera 
i Pilsudskiego". 

Oceny i prognozy wydarzen w Niemczech po Machtübernahme, for
mulowane na lamach „Nowcgo Przeglqdu'' i „Czcrwonegl) Szümdaru'', 
nasuwajc1 spostrzezcnic, iz komunisci - podobnie jak pozostale partie 
dzialajqce w czasach rcpubliki weimarskiej - nie rozumieli istoty sy
stemu faszystowskiego, jego mozU-wosci administracyjnego nacisku i do
ra7.nosci aktow prawnych. Nie snuli wprawdzic jak tarnte partie planöw 
wykorzystania w walcc z Hitkrem rcgul gry parlamentarnej, mieli j ed
nak zJudzenia w odnicsieniu do mozliwosci unichomienia mechanizm1·)\v 
zwicizkowcgo robotniczcgo oporu. Uwzgl�dniali zatcm znany tryb dzia
lania opozycyjnego, uksztaltowany w czasaeh rzqdc'iw dcmokratycznych. 
Likwidacja 2 V 1933 r. Og6lnoniemicckicgo Z,viqzku Zwiqzköw Za\\'<l
dowych (ADGB) i konfiskata jego nrnjc1tku byla powaznym cioscm dla 
tej krystalizujc1cej siG strategii. Komunisci swiadomi byli niezad1nrnlc
nia klasy robotniczej z powodu terroru policyjno-wü;zicnnego, ograni
czania praw socjalnych i likwidacji organizacji zwiEJ,zkO\-.·ych. Tcn :i:y
wiolo\vy i wsp6lny calej klasie nasiröj niech�ci - jak sc1dzil Lcnski -
„przy umiej�tnym pokicrowaniu mozc i po\:vinicn obnicic siG przcciw 
zdradzieckim ,vodzom socjaldemokracji, rozwalic mur miGdzy robotni
kami socjaldemokratycznymi a kornunistycznymi, ulah,·ic powstanie jcd
nolitegn frontu milionowych mas pod przcwodem komunistow i w ten 
sposob przyspicszyc zdobycie wit;kszosci klasy robotniczcj dla decydu
jqcej walki o wladze;" H_ Wybory „me;z6w zaufania'' do rad zaklado
wych w 1934 r .. pü\volanych na podstawie ustawy z 1 V 1933 r. .. 0 ustro
ju narodowej pracy'', staly siE; okazjq do zademonstrowania antyhitlc
rowskicj postawy. Przcciw kandydatom z ·jcdyncj urzt;dowej listy padlo 
2h gios6w, eo KPP odnoto-wala jako sukces nicmicckich konrnnistlJ\v i ich 
odclzialywnnia na masy 15. 

4S Zob. p:·zyp. 36. 
44 L e 11 s k i, 0 jedrw.�(, klasu robotniczej, s. 3. 
45 Kryzys dyktatury faszystowskiej w Niemczech (Cz. Szt., 1934, m 4); por. 

F i eck, Reden uncl Aufsätze, t. I, s. 199. \V 1935 r. znie,iono L! wybory, ,.aby 
przeszkodzic wyborom socjaldemokratow i komunistow'' - zob. J. Ku c z y 1'< s k i, 
Poloi:enie robotnik6w w Niemczcch. Oll 1800 c!o czas6w clzisicjszych, War3zawa 
1952, s. 417. 
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Kapepowskie prognozy swiadczyly o pewnej uproszczoncj ,v1zJ1 wy
darzc11 w Niemczech, a nawet o niewyciqganiu wniosk6w, jakie dawala 

im znajomosc; marksistowskiej teorii rozwoju spolecznego. Uwaga ta do

tyczy kwestii ich oceny sytuacji gospodarczej w Niemczech - pomija
niC' cykliczno.sci kryzys6w w swiccie kapitalistycznym i pewnego auto
malyzmu wychodzenia z nich. Hitler doszed! do wladzy w okresie sza
k.i:1cc go kryzysu, ale wki·6tce swiat znalazl si� na drndze poprawy sy
tuacj i ekonomicznej i 6w mechanizm objc1l takze Niemcy. Rozbudowa 

p: !.L'myslu ci�zkicgo z mysh1 o przysz:lych podbojach oraz rozpocz�cie 
na szerokq skalq rob6t publicznych w uznaniu, iz lcpiej rozwiqzq sy
tuc1.cjc; niz zasilki dla bczrobotnych, spowodowaly w III Rzeszy szybkie 
zmni0jszenie siQ ich liczby z ok. 6 mln w 1932 l'. do ok. 2 mln w 1934. 
Fakt ten zawazyl \V duzej mil!rzc na nastrojach wsr6d niemieckiej kla·
sy rnbotniczej. 

Zcpchnit;cie KPD do politycznego podziemia, aresztowania oraz wy
roki smierci na czolowych dzialaczy komunistycznych, rozwicizanie dü 
lipca 1933 r. wszyslkich partii politycznych dzialaj,wych w czasach re
publikanskich, a przede wszystkim rozbudowa pot�zncgo aparatu ucisku 
i policyjncgo nadzoru, czynily nicmozliwq zorganizowanc\. na szerszc1 ska-

. k:' i s trukturalnie rnzbudowarn! dzialalnosc opozycyj n,1 na terenie Rze

szy :,;_ Pla:1y MK powolywania vvielostopniowcj sieci Komitet6w Anty
ici.vystowskich, kturc organizowa!yby robotnik6w w skali kraju i przy
goto\\'aly ich do „zwycü;skiej walki o wladz�'', pochlanialy zbyt wiele 
ofiar. XIII Plenum Komitetu Wykonawczego Kominlernu oceniajqc 
·w maju 1934 r. sytuacjq mi�dzynarodo\Vq w uch,valonej rezolucji po
tw ierdzilo swe \Yczcsniejsze stanowisko, uznalo bowicm, iz „swiat ka
pilalistyczny zbliza si� do nowej fazy rewolucji i woje-n". Artykul wst�p
ny .. Czcrwonego Sztandaru", komentujqcy t� uchwal�, zatytulowany zo
stal znamicnnie: Na droclze do 1calk clecydujqcych, i mial na uwadze
bliski wybuch rewolucji w Polsee i Niemczech 47

• Sekretarz generalny
KPP, J. Lcnski .. ieszczc w marcu 1935 r. stanowczo ,vypowiadal si�
o widocznym dojrzewaniu w faszystowskich Niemczech kryzysu rewo
lucyjnego.

Wydarzcnia 30 VI 1934 r., zwane „noca, dlugich nozy", mialy po

twicrclzac wczesnicjsze rnzpoznanie i osqd KPP, iz „sprawy dyktatury 
stoj,i zle, zc w6z jcj toczyc si� zaczyna ostro w d6l" 48

. Nalezy przyznac, 
ze opinia „Czenvonego Sztandaru" o antecedencjach i reperkusjach roz-

�n Dzialalnusc ograniczala si� do poszczcgolnych osrodk6w - por. 0. W in

z er, Der illegale l{a.,npf c/cr Kommunistischen Pnrtei Deutschlands im Urteii 

i/1 res ärgsten Feinclcs (Zur Geschichte der deutschen antifaschistischen Wider

standsbewegung 1933--1945, Berlin 1958, s. 60-72). 

47 Cz. Szt., 1934, nr 3. 
48 J. Rad a, Nicmicckn dyktattira fnszystou:ska trzeszczy w posadach (NP, 

1934, nr 4, s. 37-44). 
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prawy Hitlera z szefem SA Ernstem Röhmem brzmi niczwykle cieka
wie i cclnie. ,,Wczorajsi glosicie1e >>rewolucji narodowcj «, odnowiciele 
ducha niemieckiego i niemieckiej rasy, kwiat narodu nicmieckiego -
ironizowal organ KC KPP - okazali siP, nagle w rnzkazie swego \\·odza 
Hitlera band,1 zboczenc6w, z1odziej6w, zdrajc6w i lxmdyt6w. Tych S3.
mych ludzi, ktorych stawial na piedcstal, kt6rym dawal nieogranic7.0nc 
prawo mor.:,lne zn�cania sie; nad masami robotniczymi w imi� rcprczcn
towanych przcz nich "idei«, rzckomo wielkicl1 i szczytnych - tych sa
mych ludzi wytlukl jak psy, oblcwaj,1c ich kublami cudrnqcych po
myj" .rn. Jakkolwiek analiza przyczyn „drugicj rcwolucji'' w Nicmuech 
i tarc w obn;bie <:lity ruchu hiikrowskiego na tlc walki o wladz(?. jej 
zakres i charakte1· byly zadziwiajqco trafne, to formu1owane \n:ioski 
nie pozostawaly z nü1 w logicznym zwi4zku. Ten sarn „Czcnvony Sztan
dar" podkreslal bowiem, ze wypadki w Nicmczcc:h potwierdzo.j,1 raz 
jeszcze sluszno:;c occny Mi(;'dzynarodowki Komunistyczncj, ze „zyjcmy 
\V okrcsie wielkich wstrzqsöw. nag1ych zwl'otöw w walkach klasowych; 
w okrcsie wiclkich tarc i wojen mir;dzy klasami \\. skali narndmvcj 
i mi�dzynarodow"'j, charaktcrystycznych dla okrcsu impcri:üizmu i doj
rzewajc1cej rcwolucji proletariackiej" 50

• Oczclüwaniami 11,1 kryzys w lo
nic NSDAP, na potwierdzcnie uprag:1ionego rnzkladu hitle1'0\nkil,gn :i.p:1-
ratu wladzy, ktory mial stworzyc mozliwosc dokon,rnia rcwulucji w Niem
czech, charnkteryzuje siG publicystyka KPP w sprawach nicmicckich az 
do VII Kongrcsu MK. ,,Komunisci --- podkresla znany badacz rnchu 
robotniczcgo - z rcwolucyjnym uporem podtrzymy\vali '-V klasic robot
niczej silc;- mo1·,ünq i wiani w zwyci<;slwo. \Vpadli .itidnakzL· w inn,1 skt·aj
nosc: mimo klc;ski proletariatu liczyli nadal na szybki wybuch kryzysu 
rcwolucyjncgo w Nicmczech" "1

. Ich stanowisko opicralo sic;, na p1·zcko
naniu, iz taki musi byc final krwawcgo tcrroru narnclowosocjalist�T?:rtcj 
dyktatury, a rozczarowanie spoleczeiistwa do poliiyki hitlcro\\'skiL'.i, rnz
wic1zanie SPD i wyzwalanie si<;> mas spod jej wplywo\v - przyspiesz;:1 
zainicjowany przcz KPD rewolucyjny przcwr6t. 

Polityka zagraniczna byla kole.i n,1 dzicdzi ncl, w ktorej komunisci spo
dziewali si� powaznych trudnosci dla hitlernwskich rzc1düw. Magncsem 
przyciqgajqcym nazizmmvi licznych zwolcnnik6w byly .z[!dania rC\\·izj i 
traktatu wersalskiego, hasla nowego podzialu swiata, tym razem z udzia
lem hitlerowskicj III Rzeszy. Czolowi przyw6dcy KPP - Leii.ski, Hen
rykowski, Ryng - slusznie dowodzili, ze 6wczcsna sytuacja polityczna 
i militarna Niemiec nie shvarzala mozliwosci ich natychmiastowej reali
zacji. Totez spekulowanie hitlerowc6w na nastrojach „rewanzu za Wer-

49 Kryzys dyktatury faszystowskiej w Niemczech (Cz. Szt., 1934, nr 4). 
50 Tamze; por. Z oswiadczenia komunist6w Zagl�bia Saary (NP, 1934, nr 4,

S, 65-67). 
51 K a 1 i c k a, Z zagaclnien jednolitego frontu, s. 69. 
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sal i Genew�" moglo przyniesc w efekcie og6lne rozczarowanie i znie
chc;ccnie do nowej wladzy. Hitler „nie uwolni Rzeszy Niemicckiej ocl 
wersalskicgo jarzma" - pisal F. Heckert w marcu 1933 r. - ale w prze
ciwiuist\\'il� do czlonkcJ\v KC KPP przcwidujqco dodawal, ze \V tej kwe
stii od panshv wchodnich jcdnak „otrzyma pewne ustP,pslwa" 5�. Po
hvir:'rclzily te pn:cwidywania juz najblizsze miesü.icc: powstal projekt 
P,ik,t� Cztcrech zc wst<�prn1 zgoclq Wloch, Wielkiej Brytanii i Francji na 
mo;i.liwosc dokonania rewizji polskicj granicy zachodniej. Natarczywc 
ic1cbnia „przestrzeni zyciov,rej" dla Niemiec oraz hitlc�rowskic plany pod
bo�u Europy pozostawaly jednakzc w razqcej dysproporcji clo ewcntual
nycll ustttpstw panstw zachodnich i podporzqdkowanych im instytucji 
mit/cli:ynarocloffych. Hitkr zatc,in dla Lm·olnienia sie; od nich, a przedc 
ws:�ystkim z uwagi na sytuacjc: wcwnqtrzrni Rzcszy i skrnjnie nacjona
listycznc nastrnjc' zdccydowal, iz Nicmcy dcmonstracyjnic upuscily 14 
X 1933 1·. konfercncj� rozbrojcnio\Vcl, a w 5 clni p6zniej Lig� Narod6,v. 
Ponowne \\" 1933 L wyb{lry do Hcichslc1gu 12 XI poh1czot,C zostaly z plc
biscytem nacl tymi aktarni ,,,voli narndu nicmieckicgo". Jak stwierclza! 
,,J\\l'.':y Pr:�cglc1d" pomimu terroru i falszerstw „3 miliony bohater6w po
wicdzialy :,nie«" 5:1. 0 postmvic og6lu spolecY.cnshva Vv' pcwnym stopniu 
jcdncik moze .s,viadczyc 38 mln glos6\v aprobuj,icych antywe:rsalskc1 po
lity1((; rzo1du. chucinz oznaczala o:rn izolacjG Nicmie:c na m-cnie mic;dzy
na1·oclmvej. 

Komunisci ncl po:.:zc1tku lat trzydziestych zwracali uwag� na fakt, 22 
,, Z\':ycic;,sb·:o Hitlera oznacza zao:;trzenie si� p1"Zeciwie11stw" miE;:dzy Pol
slq a Niemcami, bylo takze zapcmricdzi,i „nicbczpieczct'lst\va wojny i na
p�:�ci na ZSRR" " 1• St3,d 1.cz 1\',Y\':iady ncl\vego kanclcrza dla prasy bry
iyjskiej i zawarty \V nich atak na traktat wersalski i jego rozstrzygni�
cia terytorialnc, glownic w „korytarzu'' pomorskin1, w powü1zaniu ze 
zn;mymi jego \\·ynurzeniami w hlcin Kampf w spra,vie przyszlego po
chnclu na W:schöd oraz aniykomunizrncm slusznie odbicrano jako rcalne 
zagrnzenic dla pokoju swiato,\·cgo .. ,Nie:mcy Hitlera d,1z6\ do wojny -
jedi,nznacznie stwierclzala ulotka KPP, kolporlowana zimQ 1933/34 -
kV)]':i ma cloprowndzic do no\vcgo irnperialisiycznego podzialu swiata, 
tym razem na korzysc Niemicc, kt6ry zasLwi jeden impcrialistyczny 
traktat wersalski drugim grabiezczym Wcrsakm" 55

• Napi<';cic w stosun-

52 Heck c r t, Co si� dzicje, s. :;5, 
53 A. Karo l s k i, Plcbiscyt faszystov;ski w Niemczcch (NP, 1933, nr 10,

$. 3-13); zob. te:i. uwagi F. Ryszki na tcmat spokcznego poparcia faszyzmu:
F. R y s z k .1, U ::r6c/c1 s1tkccs1t i ldr;ski. S::kicc z c/:icj6w hitlcryznw. \Varszawa
l!J72. s. 68, i n.

5
·
1 M F, Wybory w Nicmczech, s. 5-:J:; W obliczu nac/chod.::qcej reu:alucji J)YD

Zctn riackiej (Cz. Szt., 1930, lll' 9); J. L c t't, k i, 1V klcszczach impcrialistyc:;;nycli 
pr::cci,L"ie11stn· (NP, 1933, nr 7, s. 3-lOJ.

55 Wr6g we wlasnum kraju (Cz. Szt., 1934, nr 1). 
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kach polsko-nicmieckich, skomplikowane dodatkowo znanymi wydarze
niami w Wolnym Micscie Gdansku w lutym-marcu 1933 r., w ktorych 

· tuku Polska w sp2ktakularny sposöb wzmocnila ubsadG zalogi \V woj
skm,:cj bazie przdadunkowej na vVcstcrplattc, KPP ocenila zclccyclowa
ni,:: :wgatywnie. W jej uj�ciu bowiem dzialania tc byly ,viduc7.nym ob
jawcm polskiego „impcrializmu" i zaborczosci, nadto ich skutki Hitler 
potrilfil zdyskontowac w swcj polityce ,vewnqtrzncj. Publicystyka ka
pc powska sklaniala sie;: do ,vniosku, iz hitkrn\vcy ,vyolbrzymiaj,1c zagrn
zc·11 ic ze strony Polski spotf,,gowali w NicmczEch nie tylko almosfen? 

:-::co,·.-inizmu i rcwanzu wobec wschodniego sqsiada. Jednoczesnie udalo 
im �iq wytworzyc pewn;1 konsolidacjc; spolcczenstwa wokol nowej wb
dzy, a to z kolci umozliwialn clalszc posm,ic;cia w milit,uy1.:acji wc,vnc;
t,·t:ll<:.i kraju i osta�ecznq ro?.prawq z przcci\\·:-.ik1mi politycznymi. To
LL':' ;.;_pp pil;lnowala polslq „hcc(� pogromow:1 przcciw Ni(•mcom'' w oba
\1:il. :z ,\.\\';olanc niq nastrojc w obu krajetch mog:i :�uL:innc „frnnt ,Y,il-
1-; i k lasowcj p1·zcciwstawiajc1c rnu front "jcdnosci narodowej "·, :;.; . 

\\Tidocznq aktywizacje. polskiej dyplornacji w stosunku do ZSRH przyj
:1:,>·. ·::li komuni�ci ze skrajnq podcjrzliwosciq. Przem<'iwicnic J"ozcfa 
fü d;;1 w sejmowcj komisji spr2w zagranic:mych 13 II 1933 r. jGdi10-
7.n:1,·znie bowicm zinkrpretowali jako ofcrtt; pod adn·scm Hitlcra. Ich 
zd:u•icm, pakt o nieagrcsji z 1932 r. zostal na Polsee ,,\\·ymusz,Ey·' jc
dyni� ,,stnl,1, konse1C\.vcntnq, upartc1 polityk,1 pokojow4 Z,viqzku Tiadzicc
kic;.;o"', a pozory przyja:i.ni z ZSRR byly uwczcsnic Pol.sec niczbc;clnc clo 
,./a�,:achowa.nia swegn impcrialislycznego sqsiada z Zachodu·'. Totez 
p:·1.•. \Yidywnli, Zl' Polskn wycnfo sif; z paktu, gdy uzyska okrci;lone efok-
1:: \'; kontaktach dyplumatycznych z Nicmcami "'. \V odc,:uciu KPP dc
kbracja o nie�igresji z 26 I 1934 r. byla zapov,:icdzü1 bliskicj \VOjny 
Nicrniec i Polski przcciw ZSRR. dowoclem wspoldzialania obu panstw 
irnpd·ialistycznych, Polska, w ich ocenie, ulatwila hitlerowskim .Niem-
com wyjscie z politycznej izolacji, skorzystala p1 zy tym jednoczesnic 
z ich trudnej s:>'tuacji, ,,by wytargo\\·a<� od nich jak najcln.�udniejsz,� 
\\·c1runki zgody przeciwradzieckiej". Komunisci przypuszczali, iz zapc\v
nila sobic przyszle konystne dla Polski tcrytor·ialnc rozstrzygni�cia na 
YVschodzie, w politycznic newralgicznych obszarach - stanowü1ce: rcjo
ny jcj politycznych zaintercsowan � tj. w obszarzc baltyckim i czar
nornorskim 59

• Zblizenie polsko-niemieckie, storpedow2.nie pi·zez oba pan
stwa idei paktu wschodniego, brak nast�pnie polskiego protestu wiosnc1 

s, KPP. Uchwaly i rezolucje, t. III, Warsza,va 19:i6, ,. 4G:i; por. G. R w a 1, 
v:zrost s.::ou;inizmu imperialistycznego, s. GO i n. 

ö7 R w a 1, op. cit., s. 62; zob. tcz ulotke;: \Vrog we 1::lasnym kraju. w opraco
\\'aniach podkresla si�. zc poµrawa stosunko\v z ZSSil spowodowana byla nega
t:·\\'nym stosunkicm Polski do Paktu Cztcrcch. poc M. \V o j c i c c h o \\" � k i, Sto

wnki polsko-niemieckie 1!)33 - 1!)38, Poznai"i 1965, ,. 61 i n. 
58 Na drodze clo tcalk clecycl.ijqcych (Cz. Szt., 1931, ,ir ,1). 
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1935 r. wobec wypowiedzenia przez Hitlera V cz�sci traktatu wersal
skiego i utworzenia Wehrmachtu w publicystyce KPP bylo przedmio
tem stalego i ostrego ataku. Trafnie bowiem oceniano narastanie za
grozenia nicpodleglosci Polski i pokoju w Europie, wskazywano na krot
kowzrocznosc wladz sanacyjnych i niezrozumienic rzeczywistych, za
borczych cel6w nazizmu. W obawie, by ludnosc G6rnego Slqska i Po
morza nie podzielila lüSU niemicckich mas pracuj<1cych, zmienil Sif,! sto
SUnck komunist6w do prubkmu polskicj granicy zachodnicj. Od polowy. 
lat trzydzicstych komunisci polscy stali siQ bacznymi obserwatornmi 
i komcntatorami niemieckich zakus6w w odniesieniu do polskich zicm 
zachodnich, a takzc systcmatycznego lamania statusu Wolnego Miasta 
Gdanska ze strony jego zhitleryzowanych wladz 59

• 

VII Kongres Kominternu, przezwycif,!zajqc wiele z istotnych ideolo
gicznych i taktycznych slabosci ruchu komunistycznego, stworzyl jedno
czesnic teoretycznc podstawy do uformmvania siG jednolitcgo frontu 
klasy robotniczej. W jednolitym froncic antyfaszystowskim zar6wno ko-
munisci polscy, jak i nicmieccy \vidzieli jedyrn1, mo:füwosc uniccstwie
nia hitleryzmu i przept·o,•:adzenia ,v Niemczcch „dcmoknttycznej rewo
lucji" i;o_ Wsp6ldzialunie KPD, socjaldcmokl'ato,,,, lewicy intelcktualncj 
i niekt6rych liberalno-dcmokratycznych politykow przyjE;lo realny ksztal1. 
w grudniu 1936 r. Powstal wöwczas pod przewodnictwem HcinriclB 
lVIanna, slawnego pisarza i publicysty, lrnmitct paygoto\vc1 wc-zy niemiec
kiego frontu ludowego. I<\vestia ta, podobnic jak i inne praktyczne po
sunic;:cia komunist6w na terenie Rzeszy, np. wlt1czanie sir:: w dzialalnosc 
hitlerowskich zwiqzk6w zawodowych DAF (Niemiecki Front Pracy) 
,,. cc1u odpowiednicgo ksztaltowania :rnstroj6w robotniköw - znajdo
waly istotne miejscc w prnsie KPP. Tak:;,;e prowadzorn1 od marca 1933 l'. 

bataliq o uwolnicnic E. Thaelmanna z obozu koncentracyjnego w Bu
chenwaldzic rozszerzono na ogul mviqzionych niemieckich lewicov,rych 
i poste,powych dzialaczy politycznych, intelektualist6w i pisarzy, mobi-
1izujc1c w ich obronie cah! postqpowc1 opini� publiczn::i 61• 

59 Np. J. L e n s k i, Barr/ziej 11i::: kiecl !lkol wiek jec/nolity front (l\IP, 193:i,

11r 3, s. 222 - 226); J. Br u n. iValkri clookota paktll 1cschoclniego (tamze, nr -1,

s. 3-10 i n.); por. t c n z e, Pisma, s. 300 - 314. ZmianG stano,viska KPP ujawniaj,i:

Rezolucja KC l{PP w sprawie G6ruego Slqska, kwieciel'i 1934 (NP, 1934, nr :}_

s. 84); Dokumcnty Komunistyc::nej Partii Polski 1935-1938, Warsznwa 1968, dok.

nr 31, 55, 61, a takze J. R y n g, Walka o pok6j - obronq Po1ski (Przeglqd (La

Revue), 1936, nr 1, s. 21). 
60 Resolution der Berner Konferenz der Kommunistischen Partei Deutschlands, 

30. Januar bis 1. November 1939 (Zur Geschichte der deutschen antifaschistischen

Widerstandsbewegung, s. 159 i n.: por. Wyb6r tekst6w do niemieckiego rnchu ro
botnicznego 1848-1945, oprac. E. Makowski, Poznan 1982, s. 130-135, 150-156.

81 J. L e 21 s k i, Wyncijmy Thaelmanna ze szpon6w faszystowskich (NP, 193-!,

nr 3, s. 3-7); tamze rezolucja KC KPP, s. 7, por. tez Odezwa Mir:dzyncirodowego
Komitetu Walki o uwolnienie Thaelmanna i ws::ystkich antyfaszyst6w (tamze,

1935, nr 6, �- 626).
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Der Artikel stützt sich auf die kommunistisclwn Zeibchriften ,,Nowy Prze:gl;1d'' 

und „Czerwony Sztandar" und analysiert die U,·�achcn, die Hitler die :\.Iacht

übernahme ermöglichten und analysiert auch die dairnii igen Perspektiveinschätzun
gl'n der weiteren Dauer der Nazidiktatur in Deut.-chlancl. 

Die Hitlcrbe\vcgung entsprang aus der grossl'n \\'irtschaftskrise, zu der in 
Deutschland eine tiefe politische Krise und die Unzufriedenheit mit dem vcr

sailler System hinzukamen. Di<' Publizistik der KPP zeigte, dass die Radikalität 

der Massen und ein deutliches Anwachsen des Einflusses der KPD bewirkten, 

dass das Grosskapital Hitler unterstützte u:1d ihm den Zugang zum Kanzleramt 
ermöglichte. Die polnischen Kommunisten schätzten nach dem Beispiel der Par

teien der Komintern die damalige politisc.:hL' Situation und die gesellschaftlicher, 

Stimmungen falsch ein, denn sie glaubten, dass die Krise zur Re\colution in 

Deutschland führen müsse. Deshalb wurd<· bis 1932 die Gefahr der Hitlerregie
rung in Deutschhmd und auch die .\1otwe11digkeit der Vcrtcidigui1g der republi

kanischen Regierungsform, wofür sich die SPD aussprach, unterschätzt. Nach dl:r 

l\1achtübernal:me gab die KPl' der Naziregierung kcii1L� poEtischen Perspektiven. 
Sie sollte durch eine gesellschaftlich breite! und poliLsci1 differenzierte, unter 
der Führung der KPD errichtete ;:u1lifao'chi.,tischc Front aui'gchobl·n werdet. 




