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Po zakończeniu IIWojny Światowej, niemieckie archiwa policyjne zostały przejet̨e przez
Amerykanów. Gdy zostały udostep̨nione naukowcom, okazało sie,̨ że niemiecki ruch oporu
w omawianym okresie był bardzo duży.

Od czasów Bismarcka po rzad̨y Hitlera istniał nadzwyczaj aktywny oraz wpływowy ruch
anarchistyczny, zakorzeniony w klasie pracujac̨ej.

Fakt ten zwykle ignorowany jest przez profesjonalnych historyków, z tego wzgled̨u, że
pracownicy, a także kobiety, generalnie rzecz biorac̨, istnieja ̨dla nich jedynie w relacji do
roszad w świecie wielkiej polityki i prad̨ów intelektualnych (oraz być może z tego powo-
du, że zmuszałoby ich to do przeprowadzenia rzetelnych badań źródłowych, a nie jedynie
przejrzenia ksiaż̨ek innych autorów).W tymmiejscumożemy jedynie dać kilkawskazówek
do dalszych badań.

Wiek̨szość starego ruchu anarchosyndykalistycznego, zorganizowanego w zwiaz̨ku
FAUD (który został później rozbity przez hitlerowców), koncentrowała sie ̨ w Nadrenii
oraz Zagłeb̨iu Ruhry. Baza członkowska rekrutowała sie ̨ z kopalń oraz przemysłu cież̨kie-
go i zbudowana została na bazie doświadczeń rad pracowniczych z 1918 r.
W Bawarii natomiast ruch pracowniczy był bardziej nieprzewidywalny. Bawarski nacjona-
lizm maskował kwestie klasowe. Ludzie masowo pojawili sie ̨ w Monachium, by opłakiwać
śmierć pomniejszego lokalnego władcy, ale już w ciag̨u kilku miesiec̨y ci sami ludzie
powstali przeciwko kapitalistom i klasom wyższym, choć być może niektórzy chcieliby
widzieć w tych wydarzeniach raczej powstanie przeciwko pruskiej dominacji. Zorganizo-
wana została wówczas lokalna Rada z udziałem kilku anarchistycznych intelektualistów,
by wkrótce zostać rozbita i zastap̨iona przez bezwzgled̨na ̨ mieszczańsko-chrześcijańska ̨
dyktature.̨ W swoim czasie nowa partia Hitlera powstała w wyniku tych wahań nastrojów.
Poczat̨kowo uważano ja ̨ za partie ̨ bawarskich monarchistów. Zorganizowane przez te ̨
partie ̨ żałosne powstanie z 1923 r. zostało powstrzymane przez ten sam rzad̨, który
doprowadził do masakry robotników w czasie Komuny Monachijskiej.

W niektórych regionach, jak np. wWirtemberdze, istniały w czasach Republiki Weimar-
skiej aktywne sekcje FAUD, działajac̨e głównie wśród pracowników kolei, którzy uciekli z
Monachium.

W Berlinie zaś anarchosyndykaliści stanowili cześ̨ć znacznie szerszego ruchu anarchi-
stycznego i działali w ramach specyficznej kultury socjalistycznej, w której funkcjonowa-
ły zawziet̨e podziały pomied̨zy ortodoksyjnymi socjalistami a komunistami, co zmniejsza-
ło wpływy anarchizmu. Tymczasem sukces partii hitlerowskiej wstrzas̨nał̨ i sparaliżował
ruch pracowniczy. Przez lata wielu sad̨ziło, nawet ci, którzy byli w opozycji do Partii Ko-
munistycznej, że jej Czerwony Front powinien dostarczyć zaplecza logistycznego do wal-
ki. Spodziewano sie,̨ że rozpocznie sie ̨ ona wraz z sukcesem partii, nie jej porażka.̨ To
stanowisko było reprezentatywne dla osób popierajac̨ych jednolity front socjalistyczno-
komunistyczny przeciwko nazizmowi. Organizacje klasy pracujac̨ej miały długa ̨ tradycje ̨
starć ulicznych z hitlerowcami i nikt nie przeczuwał, że walka zostanie poddana bez jed-
nego wystrzału.

W miastach, np. w Kolonii, na kilka miesiec̨y zanim Hitler przejał̨ władze,̨ anarchosyn-
dykaliści zorganizowali demonstracje ̨ przeciwko wizycie Goebbelsa, otrzymujac̨ poparcie
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ludzi w takim stopniu, że jak sam Goebbels później wspominał z żalem, „musiał uciekać
z rodzinnego miasta niczym jakiś przestep̨ca”. Zawiesiło to wysoko poprzeczke ̨ dla wiek̨-
szych ruchów politycznych. Z tego powodu ich uczestnicy poczuli sie ̨ zobligowani do zor-
ganizowania podobnych manifestacji, czyniac̨ nazistowskie tournee propagandowe w naj-
gorszym okresie Wielkiego Kryzysu (czyli w czasach, w których zdaniem „historyków” na-
ziści budowali sobie poparcie) skrajnie ryzykownym. Kierujac̨ sie ̨ minimalizacja ̨ ryzyka,
Hitler postanowił podróżować samolotem, mimo że wcześniej uważał to za bardzo niebez-
pieczne.

WBerliniemarsze nazistowskie były silnie chronione przez policje ̨(podobnie jakmarsze
faszystowskie w Wielkiej Brytanii). Isherwood, jako młody obserwator, notował na kilka
miesiec̨y przed zdobyciem przez nazistów władzy, jak wrogie tłumy w dzielnicy robotni-
czej Moabit wyśmiały starego i teg̨iego kapitana SS, który nie mogac̨ nadaż̨yć za marszem,
panicznie starał sie ̨ dogonić kordon ochronny policji. (Kilka miesiec̨y później ten sam ka-
pitan uzyskał zapewne władze ̨ życia i śmierci nad tymi, którzy wcześniej z niego drwili).

Gangi nazistowskie atakowały z zaskoczenia pojedyncze osoby (w stylu dzisiejszych ata-
ków na gejów), ale lek̨ały sie ̨ spotkać z przeciwnikiem w otwartej konfrontacji. Jeden gang
co prawda, ten do którego należał Horst Wessel, spróbował tego rodzaju otwartego spo-
tkania, co skończyło sie ̨ tak, że Horst został nazistowskim mec̨zennikiem. Nim hitlerowcy
zdobyli władze,̨ ich akcje antyżydowskie skupiały sie ̨ na pojedynczych wykonawcach wol-
nych zawodów lub pisarzach, czes̨to przebywajac̨ych w kawiarniach, czy małych sklepach.
Nigdy natomiast nie odważyli sie ̨atakować ludzi np. w dzielnicach robotniczych, ponieważ
tam natychmiast zostaliby wyizolowani. Po przejec̨iu przez Hitlera władzy – która zosta-
ła przekazana mu przez prezydenta Hindenburga, przy cichej zgodzie wiek̨szości partii –
władza SS gwałtownie wzrosła.

Niemal z dnia na dzieńnajwiek̨sze organizacje robotnicze rozpadły sie ̨wwyniku areszto-
wań, zupełnie nielegalnych zreszta,̨ ich kierownictwa. Najbardziej żałosnym przykładem
upadku była sytuacja Czerwonego Frontu – który jednego dnia paradował na ulicach z wy-
szkolonymi w Moskwie generałami na czele, a nastep̨nego gnił już w dziurach i piwnicach
napred̨ce zorganizowanych obozów koncentracyjnych (poczat̨kowo powstajac̨ych np. w
byłych magazynach) bez żadnej znaczac̨ej próby kontrataku (austriaccy socjaldemokra-
ci, którymi członkowie Frontu tak pogardzali, przynajmniej walczyli do końca przeciwko
dyktaturze Dolfussa).

Partia Komunistyczna została zdelegalizowana. Socjaliści i ruch zwiaz̨kowy próbował
jakoś ułożyć sie ̨ z reżimem i znaleźć dla siebie nisze,̨ ale również i on został krok po kro-
ku zdelegalizowany – wmomencie, gdy socjaldemokraci nie mieli nic już do zaoferowania.
Liderzy zwiaz̨ków zawodowych starali sie ̨ przetransferować fundusze na rzecz organiza-
cji kombatanckich (co spowodowało, że naziści z przyczyn ideologicznych nie mogli ich
skonfiskować, ale i tak mieli je pod kontrola)̨. Klasa pracujac̨a, jako całość, znalazła sie ̨ w
cież̨kim szoku w świetle faktu, że wszystkie linie obronne, które zbudowała wokół siebie,
rozpadły sie ̨ jak domki z kart.

Z wyjat̨kiem Nadrenii, dotkneł̨o to także niemiecki ruch anarchistyczny, który prze-
kształcił sie ̨ w niewielki ruch oporu, nie majac̨y możliwości propagowania swoich idei, a
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tym samym wzrostu. Robotnicy Nadrenii wolniej akceptowali nowa ̨ sytuacje,̨ co prawda
poczat̨kowo naziści nie prowokowali ich do podjec̨ia akcji bezpośredniej, ale wraz z zanika-
niemkontaktóworganizacyjnych i propagandy, również i oni ulegli, choć nigdy całkowicie.
W czasie dwunastu lat nazistowskiej dyktatury, pozostało aktywnych kilka odizolowanych
od siebie grup, zwłaszcza w regionach przemysłowych. Choć żadna skoordynowana akcja
nie była wówczas możliwa, w Madrycie podczas wojny domowej ludzie stali w kolejce, by
zobaczyć w oknie wystawowym dużego sklepu niemiecki pocisk z napisem: „Towarzysze!
Pociski które produkuje ̨ nie wybuchaja”̨ (mogło to wskazywać na sabotaż, który bez wat̨-
pienia miał miejsce w Niemczech, lub mogła być to jedynie hiszpańska propaganda, w tym
konkretnym przypadku. Dziś nie jesteśmy już tego w stanie sprawdzić).

Tam gdzie niemieccy anarchiści oraz zwolennicy komunizmu rad (w czasie nazistow-
skiej dyktatury oba nurty przekroczyły wzajemne różnice, które wszak nigdy nie były zbyt
duże) stawili opór, zawsze były to działania raczej indywidualne. Ironia ̨ losu, choć przytra-
fia sie ̨ to czes̨to, był fakt, że za jedynym wspominanym dziś zamachem na Hitlera stała,
pochodzac̨a z wyższej klasy generalicja, która popierała działania wojenne do momentu,
gdy Niemcy zaczeł̨y przegrywać.

Nikt nie sad̨ził, że zamordowanie Hitlera pociag̨nie za soba ̨ automatycznie kles̨ke ̨ nazi-
zmu. Niemniej jednak w świetle tak ogromnego kultu Fuhrera, jego śmierć zdestabilizowa-
łaby cała ̨ partie ̨ nazistowska ̨ i dodała pewności siebie antynazistowskiej wiek̨szości.

Co prawda nie przeprowadzono tak wielu prób zamachu na Hitlera, jak w przypadku
zamachów włoskich anarchistów na Mussoliniego, ale znacznie wiec̨ej niż można by sa-̨
dzić. Wymieńmy jedynie kilka, nie poruszajac̨ kwestii innych form oporu, jak np. działań
anarchosyndykalistów w Duisburgu. Osoby powołane do tego nigdy nie zdecydowały sie ̨
na podjec̨ie poważnych badań w zakresie tej tematyki (być może, aby nie odwracać uwagi
od ostatniej próby uratowania Rzeszy przez generalicje ̨ i pruskich arystokratów).

Pierwsza ̨ próbe ̨ zamachu podjał̨ zwolennik komunizmu rad, van der Lubbe, choć za cel
obrał nie Hitlera, lecz Reichstag. Van der Lubbe sad̨ził, że spalenie parlamentu, bed̨ac̨ego
w rek̨ach nazistów i tych, którzy pozwolili im dojść do władzy, stanie sie ̨ sygnałem, któ-
ry zmobilizuje proletariat do powstania. Choć podpalenie powiodło sie,̨ zostało ono pote-̨
pione przez światowy ruch komunistyczny oraz jego liberalnych sojuszników, jako dzieło
nazistowskiego agenta. Twierdzili oni, że naziści dokonali sami tego zamachu, by skom-
promitować komunistów (typowa reakcja liberałów na podjec̨ie akcji).

Schwarzrotgruppe (Grupa Czarno-Czerwona), wywodzac̨a sie ̨ pierwotnie z Dusseldorfu,
była pierwsza ̨ i jednocześnie najbardziej wytrwała ̨ ze wszystkich grup nawołujac̨ych do
oraz planujac̨ych zamach na Hitlera. Sad̨zili, że podstawowym błed̨em w przypadku pod-
palenia Reichstagu, był fakt, że wział̨ w nim udział człowiek o korzeniach holenderskich,
biorac̨ pod uwage ̨ nienawiść do obcych wywołana ̨ przez nazistowskie pranie mózgów.

Dwukrotnie podjel̨i próbe ̨ zamachów, które niemal skończyły sie ̨ sukcesem. Pierwsza
próba miała miejsce w monachijskiej piwiarni, w której odbywała sie ̨ impreza rocznico-
wa puczu z 1923 r., druga natomiast w norymberskiej operze. Obie w ostatnim momen-
cie zostały udaremnione. Mimo to niedoszłym zamachowcom udało sie ̨ uciec do Glasgow,
gdzie schronienia udzielił im, nieżyjac̨y już Frank Leech, znany anarchista, w którego do-
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mu spotkałem ich osobiście w 1937 r. Zdecydowali jednak po pewnym czasie, że przeniosa ̨
sie ̨ do Birmingham. Sad̨ze,̨ że interesujac̨a ̨ dygresja ̨ bed̨zie informacja o tym, jak o cała ̨
generacje ̨ później niemiecka policja przez pomyłke ̨ (bez wat̨pienia spowodowana ̨ przez
utrate ̨dokumentacji znajdujac̨ej sie ̨wWaszyngtonie) uznała, że istniejac̨a wówczas Grupa
Czarno-Czerwona – organizacja angielskich anarcho-pacyfistów - była ta ̨ sama ̨ Schwarz-
rotgruppe, która w rzeczywistości od dawna już nie istniała, m.in. ze wzgled̨u na śmierć
jej członków. Niemieccy policjanci, ku zaskoczeniu anarcho-pacyfistów, oskarżyli ich o za-
bicie eks-nazistowskiego bankiera.

Bezpośrednia ̨ odpowiedzia ̨ na nieudane zamachy na Hitlera, była już zupełnie indywi-
dualna próba zastrzelenia go na wiecu w Kolonii, ale z powodu schwytania zamachowca,
nie zachowały sie ̨ żadne bliższe informacje na ten temat. Spowodowało to masowe aresz-
towania wśród reńskich robotników i sparaliżowało ich działalność.

Spośród wielu prób zamachu, które również zostały podjet̨e, jest jedna o której wiemy
wiec̨ej – sprawa Hildy Monte. Działała ona zarówno w ruchu anarchistycznym, jak i wśród
zwolenników komunizmu rad. Była również aktywna w dwóch lub trzech innych grupach
oporu.

Jako niezwykle zdeterminowana osoba, była zawiedziona, że aktywiści Schwarzrotgrup-
pe nie skorzystali z jej pomocy. Sad̨zili oni bowiem, że jej żydowskie pochodzenie zostanie
wykorzystane przez nazistów, jak to sie ̨ zreszta ̨ stało w przypadku Herschel Grynszpana i
jego zabójstwa vom Ratha, które zostało wykorzystane do usprawiedliwienia propagando-
wo Nocy Kryształowej. Aby zyskać wiec̨ej swobody w działaniu, stała sie ̨ brytyjska ̨ podda-
na,̨ żeniac̨ sie ̨ z gejowskim aktywista ̨ Johnem Olday, który mimo że mieszkał od dziecka w
Niemczech, miał brytyjski paszport ze wzgled̨u na ojca Kanadyjczyka.

Monte wzieł̨a udział w kolejnej próbie zamachu na Hitlera podczas wiecu i ledwo uszła z
życiem uciekajac̨ do Anglii. Olday został wwyniku tego zdarzenia deportowany z kraju. Za-
mach nie powiódł sie ̨ przez czysty przypadek – Hitler zwyczajnie nie pojawił sie ̨ na wiecu.
Zamachowcy finansowani byli przez bogatego biznesmena Georga Straussa, parlamenta-
rzyste ̨ z ramienia Labour Party. Hilda Monte powróciła do Niemiec, ale najwidoczniej jej
plany sie ̨ nie powiodły i wróciła do Londynu jeszcze przed wybuchem wojny.

Tuż przed wojna,̨ brytyjskie władze były podejrzliwe w stosunku do Niemców, nawet
tych z brytyjskim paszportem. Hilda została wiec̨ internowana, co, jak zreszta ̨ wielu an-
tyfaszystów, odebrała jako dotkliwe upokorzenie. Pozostajac̨ w kontakcie z brytyjskimi
anarchistami, była pewna, że jej plan sie ̨ powiedzie, jeśli tylko bed̨zie mogła powrócić do
Niemiec ponownie. Tymczasem Strauss wycofał swoje poparcie, mimo że jego kontakty
byłyby pomocne (prawdopodobnie sad̨ził, że podstep̨nie został wmieszany w nazistowski
spisek, choć po wojnie wycofał sie ̨ z tego stanowiska). W wyniku zbiegu okoliczności Hilda
Monte trafiła na inna ̨ osobe ̨ – gwiazde ̨ filmowa ̨ - która zdecydowała sie ̨wesprzeć finanso-
wo jej plany i która posiadała odpowiednie do tego przedsiew̨ziec̨ia kontakty.

Uzyskała zezwolenie na powrót (jednakże szczegółów nie znam). Na miejscu skontak-
towała sie ̨ ze swoja ̨ grupa.̨ Nastep̨nie została schwytana przez Gestapo i zamordowana,
podobno w okrutny sposób. Pewien socjalista przekazał mi informacje,̨ że sierżant Jones
z oddziałów specjalnych opowiadał mu w czasie wojny o swoich rozterkach dotyczac̨ych
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lekkomyślnego wydania zezwolenia Hildzie na powrót do kraju oraz o jego uznaniu dla jej
zuchwałości. Wydaje sie,̨ że wywiad postanowił nie dopuścić do ewentualnych oskarżeń o
ułatwianie życia Hitlerowi i zezwolił na realizacje ̨ jej planów. Hilda Monte nie została wy-
mieniona na żadnej liście agentów sojuszniczych wysłanych do Niemiec (niektórzy suge-
ruja,̨ że stało sie ̨ to z powodu jej pochodzenia, lecz najprawdopodobniej jednak ze wzgled̨u
na jej niezależność w stosunku do rzad̨u). Natomiast działania Hildy Monte zostały upa-
miet̨nione w Izraelu (gdzie przechowywane sa ̨ archiwa jej sprawy), choć sama nigdy nie
była syjonistka.̨

Podczas wojny planowano przeprowadzenie jeszcze jednego zamachu. Mianowicie pod-
czas spotkania Hitlera i Franco, hiszpańscy anarchiści, z pewna ̨pomoca ̨ francuskich i nie-
mieckich towarzyszy, przygotowywali sie ̨ do zgładzenia obu dyktatorów za jednym zama-
chem. Gdyby zamach powiódł sie,̨ bez wat̨pienia zmieniłoby to bieg historii i stałby sie ̨ on
najjaśniejszym punktem anarchistycznego ruchu oporu.

Ci, którzy szydza ̨ z tego rodzaju prób, jako działań amatorskich, powinni pamiet̨ać, że
osoby o których mowa nie były profesjonalnymi zabójcami, ale zwykłymi robotnikami,
żyjac̨ymi w warunkach niesłychanej opresji. Nade wszystko jednak te wypadki powinny
być znane publicznie, a nie przemilczane. Były one bowiem wyrazem prawdziwych uczuć
robotników w czasie lat porażki klasowej, gdy ich władcy unurzali pojec̨ie „robotnik” w
rynsztoku.
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