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Książka opracowana przez dr hab. Karola
Sacewicza- Antykomunizm socjalistów. Polska
Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii
Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski
(1918-1938). Wypisy z prasy i dokumentów.

O czym jest ta książka - o dążeniu Polaków do utrwalenia niepodległego i suwerennego
bytu, o walce z komunizmem, jako instrumentem imperialnej polityki ZSRS... To 135
wypisów z prasy i dokumentów międzywojennej Polskiej Partii Socjalistycznej ukazujących
jej antykomunizm, jej postawę wobec sekcji Kominternu działającej na rozkaz Kremla na
terytorium II Rzeczypospolitej, przeciwko tejże Rzeczypospolitej.

W Polsce międzywojennej miał miejsce ważny i nadzwyczaj ostry konflikt pomiędzy
środowiskami propaństwowymi a organizacjami komunistycznymi, który rozgrywał się w
łonie ówczesnej lewicy. Po jednej stronie stała Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – podmiot
polityczny zorientowany na utrwalenie niepodległościowego bytu państwa polskiego,
opowiadający się za reformami społeczno-gospodarczymi przeprowadzanymi w ramach
istniejącego systemu parlamentarnego. Po drugiej stronie przysłowiowej barykady
znajdowała się Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP), późniejsza Komunistyczna
Partia Polski (KPP). Była to formacja polityczna porządkowana czynnikom sowieckim, nie
tylko negująca, ale i zwalczająca ideę niepodległej oraz suwerennej Polski, zmierzająca
przy tym wszelkimi sposobami do urealnienia idei dyktatury proletariatu. Tarcia te
przybrały formę niewypowiedzianej wojny politycznej, w której komuniści uznali socjalistów
za swoich największych wrogów, ci z kolei stali się jednym z filarów polskiego
antykomunizmu.

Rywalizacja socjalistów i esdeków, a następnie komunistów trwała od przełomu XIX i XX
wieku. Powstanie niepodległego państwa polskiego nie wygasiło sporu, wręcz przeciwnie,
przybrał on na sile. Było to naturalną konsekwencją wynikającą z faktu, że to właśnie
zagadnienie odtworzenia i funkcjonowania Rzeczypospolitej, a przez to i stosunku do
rewolucji bolszewickiej w Rosji oraz w ogóle do polityki prowadzonej przez Moskwę,
stanowiło oś  konfrontacji socjalistów z komunistami. Walkę zatem prowadzono na wielu
płaszczyznach: od słownych przepychanek, połajanek i działań programowo-politycznych
toczonych na łamach prasy i w partyjnej publicystyce, aż po krwawe i zbierające śmiertelne
żniwo siłowe starcia rozgrywające się na ulicach polskich miast. Były to następstwa
programowo-politycznych sprzeczności istniejących pomiędzy PPS a KPRP/KPP, a nie ich
siła sprawcza. Tą ostatnią, zarówno w przypadku socjalistów, jak i komunistów, były
decyzje podejmowane na kolejnych zjazdach i kongresach partyjnych. To na nich w
znacznej mierze kształtowano myśl programową i polityczną polskich socjalistów,



wyznaczano kurs i tematyczne obszary zainteresowania partyjnej publicystki, a podjęte na
nich uchwały i rezolucje stanowiły najistotniejszy drogowskaz dla szeregowych działaczy i
sympatyków socjalistycznej formacji. I to tam właśnie antykomunizm PPS był dekretowany i
wdrażany w partyjne życie, co uzależnione było od wielu czynników, w tym od
wewnątrzpartyjnych nastrojów i dominacji w danym okresie prawego lub lewego skrzydła
PPS. Niemniej jednak to partyjne kongresy były ważnym kluczem do poznania i
zrozumienia mechanizmów kształtowania się oraz rozwoju postaw przeciwkomunistycznych
w partii socjalistycznej, mimo całej złożoności czynników warunkujących formowanie się w
międzywojennych realiach myśli politycznej PPS.
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