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zaś w późniejszym okresie także z wieź̨niów politycznych oraz chorych
psychicznie. Wkrótce Fritz dostał sie ̨ do niewoli radzieckiej32.

Oprócz tego anarchiści podejmowali kroki w celu dokonania zamachu na
Hitlera, jak np. planowała to uczynić Schwarzrotgruppe (Czarno-Czerwona
Grupa) z Dusseldorfu, której członkowie dwukrotnie byli blisko zabicia Hi-
tlera, raz w tawernie w Monachium, w której Hitler rozpoczał̨ swój pucz w
1923 roku, drugi raz w operze w Norymberdze. Z kolei po próbie zabicia Hi-
tlera podczas wiecu w Kolonii, rozpoczeł̨y sie ̨ masowe aresztowania wśród
nadreńskich robotników33.

Spośród najbardziej znanych anarchistów zaangażowanych w działalność
antynazistowskiego ruchu oporu była HildaMonte (w zasadzie HildaMeisel),
która działa w 2 lub 3 grupach oporu a po ucieczce do Wielkiej Brytanii wzy-
wała do oporu przeciwko nazistom oraz uczestniczyła w wielu tajnych ope-
racjach w Niemczech i Austrii34.

Nazism, Anarchist Federation, s. 18, publikacja dostep̨na pod adresem: http:/
/www.afed.org.uk/ace/anarchist_resistance_to_nazism.pdf

Nazism, Anarchist Federation, s. 17, publikacja dostep̨na pod adresem:
http://www.afed.org.uk/ace/anarchist_resistance_to_nazism.pdf

32 A. Graf – Die Familie Krüschet im Widerstand, dostep̨ne pod adresem: http://
www.anarchismus.at/txt2/krueschet.htm [dostep̨: 1.10.2011 roku]

33 A. Meltzer – Anarchist activity in Nazi Germany, dostep̨ne pod adresem: http://lib-
com.org/history/articles/anarchism-in-nazi-germany [dostep̨: 18.09.2011 roku]

34 Tamże
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Podziemna działalność niemieckich
anarchosyndykalistów w III Rzeszy
Na poczat̨ku lat 30-tych FAUD (Freie Arbeiter Union Deutschlands) znajdo-
wało sie ̨ w stanie agonalnym. Pomimo prób przezwycież̨enia kryzysu, w ja-
kim znalazła sie ̨ organizacja po ostudzeniu sie ̨ nastrojów rewolucyjnych w
RepubliceWeimarskiej (wiek̨szość badaczywłaśniew upadku RewolucjiMar-
cowej oraz w przyjec̨iu tzw. Konstytucji Robotniczej widzi główne źródła
kryzysu), znaczenie, siła i liczebność organizacji systematycznie malało. Bo-
wiem o ile jeszcze w 1925 roku wolny zwiaz̨ek liczył 25 tysiec̨y członków, w
1929 roku jeszcze 9,5 tysiac̨a, to w 1932 roku już jedynie 4307 członków, któ-
rzy działali w 157 lokalnych grupach1, spośród których od 60 do 80 procent
było bezrobotnymi2, co oczywiście stanowiło konsekwencje ̨ Wielkiego Kry-
zysu imasowego zwalniania robotników należac̨ych do FAUD. Na domiar złe-
go inne organizacje anarchistyczne w Niemczech nie znajdowały sie ̨wcale w
lepszej sytuacji, albowiem FKAD (Föderation Kommunistischer Anarchisten
Deutschlands) i AV (Anarchistische Vereinigung) liczyły raptem po paruset
aktywnych działaczy.

Znajdujac̨ sie ̨ w takiej kondycji, ruch anarchistyczny musiał ustosunko-
wać sie ̨ oraz nastep̨nie stawić opór rosnac̨emu w siłe ̨ ruchowi nazistowskie-
mu, a także ustosunkować sie ̨ wobec innych sił wrogich faszyzmowi decy-
dujac̨ sie ̨ (bad̨ź nie) na współprace ̨ z nimi w zwalczaniu narodowych socja-
listów. Naturalnie, był to proces globalny – wszed̨zie zagrożenie faszystow-
skie wpływało na zmiane ̨ postawy ruchu anarchosyndykalistycznego. Przy-
kładowo we Francji członkowie CGT-SR (Confédération Générale du Travail-
Syndicaliste Révolutionnaire) forsowali koncepcje ̨ „Zjednoczonego Frontu”
jako alternatywy wobec forsowanej przez stalinistów koncepcji utworzenia
„Frontu Ludowego”. Zasadniczomożemy zaobserwować, iż zagrożenie faszy-
zmemwpłyneł̨o na złagodzenie dogmatycznej antypolitycznej postawy anar-
chosyndykalistów i anarchistów niemal na całym świecie (czego dobitnym
przykładem było zaprzestanie prowadzenia zmasowanej akcji na rzecz boj-
kotu wyborów w Hiszpanii w 1936 roku przez co – jak można przypuszczać i

1 A. Graf, Die Familie Krüschet im Widerstand, dostep̨ne pod adresem: http://
www.anarchismus.at/txt2/krueschet.htm [dostep̨: 1.10.2011 roku].

2 H. Rübner, Der Weg ins Dritte Reich. Die Analyse des Nationalsozialismus durch deutsche Anar-
chisten und Anarcho-Syndikalisten, [w:] L. Velag, Anarchisten Gegen Hitler, Berlin 2001, s. 13.
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jak sugerowała sama hiszpańska prawica – Front Narodowy przegrał w tym
kraju wybory w 1936 roku).

Wracajac̨ do meritum rzeczy, zasadniczo wyróżnić możemy dwa rodzaje
postaw wśród niemieckich (ale i nie tylko) anarchistów wzgled̨em walki z
faszyzmem (nazizmem). Pierwsza traktowała te ̨walke ̨ jako integralna ̨ cześ̨ć
walki rewolucyjnej, dostrzegajac̨ wnazizmie ostatnia ̨deske ̨ratunku dla kapi-
talizmu, przemysłowców i społeczeństwa burżuazyjnego. Druga traktowała
walke ̨ z siłami skrajnej prawicy jako autonomiczna ̨ batalie,̨ która winna być
toczona przez jak najszersza ̨ koalicje ̨ sił lewicy, w tym oczywiście głównie
ramie ̨w ramie ̨ z KPD (Kommunistische Partei Deutschlands).

Opór wobec nazizmu
Zasadniczo istnieje zgodna opinia odnośnie możliwości i skali oporu wobec
nazistów w Niemczech, a tym samym również oporu stawianego przez nie-
mieckich anarchistów oraz anarchosyndykalistów. Najbardziej dobitnie, jak
sie ̨ wydaje, podsumował to niemiecki anarchosyndykalista Ernst Binder de-
klarujac̨, iż opór był w zasadzie niemożliwy:

Masowy opór nie był możliwy w 1933 roku, najlepsze serca ru-
chu robotniczego zostały rozproszone wwalce partyzanckiej po-
zbawionej jakiejkolwiek nadziei. Ale jeśli z tego bolesnego do-
świadczenia, robotnicy wyciag̨na ̨ lekcje,̨ iż tylko zjednoczenie w
obronie stanowi skuteczna ̨ broń w walce z faszyzmem, to złożo-
na ofiara nie była daremna3.

Zupełnie odmiennego zdania był Albert Meltzer, który po analizie archi-
wów policyjnych przejet̨ych przez Amerykanów po II Wojnie Światowej i
udostep̨nieniu ich badaczom, doszedł do wniosku, iż opór był możliwy, gdyż
odnaleźć można było w nich wiele informacji na temat aktywności anarchi-
stycznej w czasach nazistowskich4.

Z punktu widzenia dostep̨nych informacji historycznych osobiście bar-
dziej przychylam sie ̨ do pierwszego stanowisko: terror, masowe represje,
aresztowania, istnienie policji politycznej (Gestapo) oraz masowa indok-
trynacja powodowały, iż skala oporu wobec nazistów musiała być niestety

3 Anarchist Resistance to Nazism: The FAUD Undergound in the Rhineland [w:] Resistance to
4 A. Meltzer, Anarchist activity in Nazi Germany, dostep̨ne pod adresem: http://libcom.org/

history/articles/anarchism-in-nazi-germany [dostep̨: 18.09.2011 roku].
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organizacji oraz sympatyzujac̨ych z nia ̨ obcokrajowców, których oskarżano
o szpiegostwo i udział w wydarzeniach majowych.29

DAS nie było jednakże jedyna ̨organizacja ̨niemieckich anarchistów istnie-
jac̨ychwHiszpanii. Przykładowo z grona niemieckich anarchosyndykalistów
przynależac̨ych do CNT podczas rewolucji powstała grupa ASYK (Anarcho-
syndykalistyczna Grupa Działania) złożona od 50 do 80 członków. Inna ̨ or-
ganizacja ̨ była konkurencyjna wobec DAS, SRDF powstała w styczniu 1937
roku, cieszac̨a ̨sie ̨pewna ̨doza ̨sympatii ze strony CNT-FAI, której celem było
zintegrowanie wszystkich niekomunistycznych Niemców przebywajac̨ychw
Hiszpanii w jedna ̨ jednostke ̨wojskowa ̨działajac̨a ̨przeciwko faszystom. Ogó-
łem w milicji CNT-FAI służyło prawdopodobnie około 230 niemieckich anar-
chistów i anarchistek30.

Opór wobec nazistów podczas wojny
Wracajac̨ do samych Niemiec, z pewnościa ̨kilka grup anarchistycznych pod-
czas 12 letnich rzad̨ów Nazistów istniało również w Nadrenii oraz w Zagłe-̨
biu Ruhry, acz jak przyznawał Meltzer, nie były one w stanie współpracować
mied̨zy soba.̨ Byćmoże o ich aktywności świadczy niewypał niemieckiej bom-
by zrzuconej na Madryt, na której widniał napis: „Towarzysze! Sprawiliśmy
by bomby nie wybuchały”, który jednoznacznie wskazywał na celowy sabo-
taż. Wiadomo także o dosyć długo istniejac̨ej grupie anarchosyndykalistów
w Duisburgu31.

Także młodzi działacze SAJD (Syndikalistisch-Anarchistische Jugend
Deutschlands ) podejmowali próby podjec̨ia działań o charakterze antynazi-
stowskim, spośród których najbardziej znane było rodzeństwo Krüschetów
(Gustav i Fritz), którzy zostali wpierw aresztowani przez Gestapo, a nastep̨-
nie razem z 86 innymi działaczami zostali skazani podczas dwóch procesów,
które miały miejsce w styczniu i lutym 1938 roku. Gustav, który został
zwolniony z wiez̨ienia w 1942 roku natychmiast trafił do Strafdivision 999.
Fritz z kolei został siła ̨ wcielony w 1944 roku do 36 Dywizji Grenadierów
SS Dirlewanger, składajac̨ej sie ̨ poczat̨kowo głównie z kryminalistów,

29 Tamże.
30 Tamże.
31 A. Meltzer – Anarchist activity in Nazi Germany, dostep̨ne pod adresem: http://lib-

com.org/history/articles/anarchism-in-nazi-germany [dostep̨: 18.09.2011 roku]
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Podczas rewolucji członkowie grupy aktywnie włac̨zyli sie ̨ w walke ̨ rewo-
lucyjna,̨ wspierajac̨ w wysiłkach CNT-FAI, które powierzyło niemieckiej
organizacji kontrolowaniewszystkich niemieckojez̨ycznych obcokrajowców
przybywajac̨ych i pozostajac̨ych w Barcelonie. Wobec tego członkowie DAS
uczestniczyli aktywnie w kontroli granic, portów oraz dworców kolejowych.
Oprócz tego dokonywali licznych przeszukań w mieszkaniach Niemców
podejrzanych o sympatyzowanie bad̨ź współpracowanie z nazistami. Wiele
spośród tych mieszkań zostało wywłaszczonych przez niemieckich anarchi-
stów i przekazanych Komitetom Rewolucyjnym, w tym także wywłaszczony
został Generalny Konsulat Niemiecki. DAS uspołecznił także niemieckie
kawiarnie oraz biblioteki, które prowadzone były przez nazistów, czyniac̨
z nich kolektywy robotnicze. Oprócz nich DAS założył także dwa domy
żołnierskie w Barcelonie, które powstały w wywłaszczonych willach na-
leżac̨ych do nazistów. Ponadto DAS sprawował polityczny nadzór nad
niemieckojez̨ycznymi milicjantami z „Mied̨zynarodowej Grupy Kolumny
Duruttiego”, organizowali kolektywy robotnicze dla emigrantów, prowadzi-
li działalność propagandowa ̨ skierowana ̨ do ludności niemieckojez̨ycznej,
prowadzili działalność publicystyczna ̨ oraz wydawnicza ̨ reaktywujac̨ m.in.
wydawnictwo ASY. Oprócz tego członkowie DAS prowadzili agitacje ̨ wśród
niemieckich komunistów, aby dołac̨zyli do organizacji anarchistycznych,
nie odnoszac̨ jednak przy tym spektakularnego sukcesu poczat̨kowo przy-
ciag̨ajac̨ jedynie 6 komunistów, którzy utworzyli jednostke ̨ imienia Ericha
Mühsama. Dopiero w październiku do „Kolumny Duruttiego” dołac̨zyło
kolejnych 20 byłych członków KPD27.

W sierpniu 1936 roku, głównie dziek̨i wysiłkom DAS, założony został Mie-̨
dzynarodowy Komitet Antyfaszystowskich Emigrantów (CIDEA), w którym
znalazło sie ̨ 3 przedstawicieli DAS, 2 przedstawicieli KPD oraz 1 niemiecki
członek POUM. Na sekretarza obrony został Isidor (znany także jako Isak)
Aufseher, członek DAS, który zainicjował program do walki z bezrobociem
wśród emigrantów, organizujac̨ m.in. kolektyw produkujac̨y wyposażenie
dla milicji28. Naturalnie wpływy DAS w skali całej rewolucji były niewielkie,
co nie zmienia faktu, iż organizacja i jej działania były zauważalne.

Szczególnie ostre represje spadły na członków organizacji po wydarze-
niach zmaja-czerwca 1937 roku w Barcelonie. Wówczas to komuniści, dziek̨i
wsparciu ze strony działaczy KPD, aresztowali niemal wszystkich członków

27 Tamże.
28 Tamże.
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ograniczona. Nie oznacza to jednak, iż anarchosyndykaliści oraz Niemcy w
ogóle nie podejmowali prób stawienia oporu. Wrec̨z przeciwnie. O ile jednak
nie możliwe było stawienie oporu w skoordynowany i w zorganizowany
sposób – mimo wcześniejszych przygotowań, o czym za chwile ̨ – to lokalnie
wielu Niemców podejmowało sie ̨ takich heroicznych aktów.

Analizy zjawiska nazizmu dokonywane przez
niemieckich anarchistów
FAUD już w 1932 roku przygotowujac̨ sie ̨ na ewentualność przejec̨ia władzy
przez nazistów zaadaptowało specjalny plan działania, który miał na celu
stawienie oporu nowej władzy oraz uchronienie sie ̨ przed ewentualnymi re-
presjami. Zadecydowano, iż w momencie sieg̨niec̨ia po władze ̨ przez Hitle-
ra, główna siedziba FAUD zostanie przeniesiona z Berlina do Erfrutu, gdzie
rozpoczeł̨aby podziemna ̨ działalność. Równolegle zwiaz̨ek miał wezwać do
strajku generalnego wymierzonego w hitlerowców. Także podczas ostatnie-
go (XIX) kongresu organizacji (25-28 marca 1932 roku) delegaci poza kwe-
stiami programowymi, bieżac̨ymi oraz poświec̨onymi taktyce zajel̨i sie ̨także
kwestia ̨ zagrożenia nazistowskiego.

Jednocześniewydano specjalna ̨broszure ̨poświec̨ona ̨tej kwestii, której au-
torem był dr Gerhard Wartenberg, lider berlińskiej Komisji Wykonawczej
FAUD. Jej twórca przestrzegał – co stanowiło z cała ̨pewnościa ̨zarzut pod ad-
resem KPD – przed rozdrobnieniem ruchu antyfaszystowskiego, co mogłoby
wynikać z reprezentowania różnych interesów politycznych przez różne or-
ganizacje. Przestrzegał także przed niepotrzebnymi działaniami zbrojnymi
wymierzonymiw SA, co z kolei stanowiło zarzut pod adresem „Czarnych Sze-
regów”.

Sama zaś analiza nazizmu dokonana przez autora skoncentrowała sie ̨ na
dwóch kwestiach:

a. podniesieniu klasowego charakteru „narodowego socjalizmu”, jako ru-
chu klasy średniej i przemysłowców (w mniejszym stopniu arystokra-
cji), wspieranego duchowo przez wieś, zrodzonego ze złej sytuacji eko-
nomicznej i wykorzystywanego przez wielki kapitał w walce przeciw-
ko klasie robotniczej, demokracji i internacjonalizmowi, co nawiasem
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mówiac̨ było zgodne także z ujec̨iemWilhelma Reicha, jakie ten przed-
stawił w Psychologii Mas wobec faszyzmu5 oraz

b. na jego charakterze, piszac̨: „militaryzm i władza jako poglad̨ na świat
– to właśnie tym jest „narodowy socjalizm”6.

Niemieccy anarchiści pragnel̨i zarazem obalić mit, jakoby ruch nazistow-
ski miał być ruchem ponadklasowym, składajac̨ym sie ̨ z przedstawicieli
wszystkich klas7. W rzeczywistości poparcie udzielone przez proletariuszy
nazistom było mikroskopijne. Przykładowo w wyborach do rad robotni-
czych w Hamburgu naziści zdobyli jedynie 200 głosów na ogółem 62258.
Zamiast tego NSDAP było partia ̨ zabezpieczajac̨a ̨ interesy przemysłowców,
wszelkiej maści kapitalistów, szlachty oraz ksiaż̨at̨ (acz sama arystokracja,
z wyjat̨kiem konkretnie pożad̨anych osób, miała nie być chet̨nie widziana w
szeregach partii).

Takwiec̨ nazizm traktowany był przez FAUD jako narzed̨zie kapitału.War-
tenberg zwrócił uwage ̨ na ogromna ̨wrogość jaka ̨ przejawiał ruch nazistow-
ski wobec proletariatu a także na porzucenie przez nich swych nacjonali-
stycznych celów, które odrzucone zostały tylko po to, aby dostosować sie ̨do
wymagań burżuazyjnego społeczeństwa. Wobec tego możemy stwierdzić, iż
„III Rzesza nie oznacza nic wiec̨ej, aniżeli dyktaturamajac̨a na celu powstrzy-
manie robotników”9. NSDAP służyła wiec̨ burżuazji pacyfikujac̨ ruch robot-
niczy, czyniac̨ to głównie przy użyciu dwóch środków: terroru stosowanego
w praktyce oraz odwołujac̨ sie ̨ do celów socjalnych w swej jałowej retoryce.

Nawiasem mówiac̨ niemiecki anarchosyndykalista w stosowanym terro-
rze przez nazistów widział oznake ̨ słabości nie zaś jego siły, albowiem gdy-
by nazizm był kreatywny społeczne, kulturowo i ekonomicznie nie musiałby
stosować siły. Stosujac̨ ja ̨egzemplifikował fakt, iż reprezentuje on klasy, któ-
re obumieraja1̨0.

5 W. Reich, dz. cyt., s. 58-64.
6 G. Wartenberg, Gerhard on National-Socialism, dostep̨ne pod adresem: http://

www.katesharpleylibrary.net/1zcs69 [dostep̨: 4.08.2012 roku].
7 Niestety, ale jest to bardzo silnie zakorzenionymit, powtarzany do tej pory przez skrajna ̨

prawice,̨ która stara sie ̨ przedstawić nazizm jako „ruch lewicowy”. W istocie odsetek robotni-
ków w NSDAP nie był znaczac̨y, podobnie jak nie wiele głosów partia otrzymywała od robotni-
ków. Analogiczny mit wytworzony został w odniesieniu wobec ruchu faszystowskiego we Wło-
szech.

8 G. Wartenberg, dz. cyt.
9 Tamże.
10 Tamże.
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szość z grup, w których działali Ci działacze, została rozbita przez Gestapo,
acz jeszcze w latach 40-tych, istniały gdzieniegdzie potajemne grupy anar-
chistyczne23.

Zaznaczyć należy także, iż po tym jak władze ̨w Niemczech przejel̨i naziści
SAC, CNT oraz NSV na forum IWW wezwały do mied̨zynarodowego bojkotu
towarów pochodzac̨ych z Niemiec, przeciw czemu wystap̨iła sekcja francu-
ska, a która obawiała sie,̨ iż ten akt naziści wykorzystaja ̨do swych celów pro-
pagandowych. Jednakże na wskutek represji wymierzonych w CNT w samej
Hiszpanii do mied̨zynarodowego bojkotu nie doszło24.

Niemiecki ruch anarchistyczny na wychodźstwie
Nie sposób byłoby nie wspomnieć o zaangażowaniu niemieckich anarcho-
syndykalistów podczas Rewolucji Hiszpańskiej w 1936 roku. Zasadniczo Hisz-
panii stanowiła jedno z głównych miejsc, do którego udawali sie ̨ niemiec-
cy anarchiści, którzy zadecydowali o opuszczeniu kraju po przejec̨iu władzy
przez nazistów. Taki stan wynikał poniekad̨ z faktu, iż relatywnie łatwo było
w tymkraju uzyskać azyl oraz zewzgled̨u namitologizowaniu przez niemiec-
kich anarchosyndykalistów hiszpańskiego CNT25.

Już w 1934 roku niemieccy anarchosyndykaliści działajac̨y w Barcelonie
założyli grupe ̨ DAS (Gruppe Deutsche Anarcho-Syndikalisten im Ausland,
czyli Grupa niemieckich anarchosyndykalistów na wygnaniu), która w
kwietniu 1936 roku stała sie ̨ cześ̨cia ̨ barcelońskiej FAI. W momencie wybu-
chu rewolucji organizacja liczyła 45 członków, lecz po wybuchu rewolucji
dołac̨zyło do niej 14 kolejnych26.

Grupa, naturalnie poza prowadzeniem działalności anarchistycznej,
zajmowała sie ̨ także monitorowaniem aktywności nazistów w Hiszpanii,
którzy daż̨yli do objec̨ia nadzorem pozostajac̨ych w tym kraju niemieckich
emigrantów politycznych, czyniac̨ to zreszta ̨ we współpracy z hiszpańska ̨
prawica,̨ wywierajac̨ tym samym wpływ na polityke ̨ hiszpańskich władz.

23 T. G. Hoering, Opór. Opozycja anarchosyndykalistyczna w radzieckiej strefie okupacyjnej, [w:]
Anarchosyndykalizm. Strajki, powstania, rewolucje 1892 – 1990, Federacja Anarchistyczna sek-
cja Poznań, Poznań – Kraków 2006, s. 194.

24 V. Damier Anarcho-syndicalism in the 20th Century, Alberta 2009, s. 92
25 D. Nelles, The Foreign Legion of the Revolution, dostep̨ne pod adresem: http://libcom.org/

library/the-foreign-legion-revolution [dostep̨: 18.09.2011 roku].
26 Tamże.
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podziemnej działalności nastawionej na stawienie oporu nazistowskim
oprawcom. Nie oznacza to tego, iż anarchiści nie podejmowali wysiłków
prowadzenia tajnej działalności na szersza ̨ skale.̨ Podejmowali takowe, acz
niemal każda taka próba kończyła sie ̨masowymi aresztowaniami.

W pierwszej kolejności działacze FAUD, przy pomocy anarchosyndyka-
listów z holenderskiego NSV (Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond),
utworzyli sekretariat zwiaz̨kowy na wychodźtwie – w Amsterdamie. Równo-
legle podjel̨i działania na rzecz tworzenia tajemnych komórek na terenie III
Rzeszy, jak np. w Erfrucie, która inicjowała szereg przerzutów zagrożonych
aresztowaniem anarchosyndykalistów (i nie tylko) z Niemiec do Holandii20.

Z kolei anarchosyndykaliści niemieccy, którzy przebywali w Holandii ini-
cjowali kampanie antynazistowskiej w samej Holandii oraz – jak np. Julius
Nolden – podejmowali wysiłki na rzecz dystrybuowania propagandy antyna-
zistowskiej w III Rzeszy. Około 1935 roku podziemna działalność FAUD nie-
mal sie ̨załamała: wielu anarchistów, którzy do tej pory byli bezrobotni, znaj-
dujac̨ prace ̨ niechet̨nie sie ̨ angażowali w nielegalna ̨ działalność. Równocze-
śnie rosła brutalność, ale i skuteczność Gestapo, które skutecznie pacyfiko-
wało wszelki opór oraz skutecznie zapobiegło dystrybuowaniu propagandy
antynazistowskiej przemycanej z Holandii.

Jednakże wraz z wybuchem Rewolucji w Hiszpanii niemieccy anarchosyn-
dykaliści niezwykle sie ̨ zaktywizowali również w samej III Rzeszy. Wówczas
też nielegalnie działajac̨e grupy rozpoczeł̨y zbieranie funduszy dla hiszpań-
skich towarzyszy a także zaczeł̨y organizować przerzuty ochotników z Nie-
miec udajac̨ych doHiszpanii, abywspomóc rewolucje.̨ Przełożyło sie ̨to także
na powstanie kilku grup anarchosyndykalistycznych w Niemczech21.

Kres zorganizowanej działalności nastap̨ił w 1937 roku, kiedy po anoni-
mowym donosie, Gestapo aresztowało wpierw 50 anarchosyndykalistów w
kilku niemieckich miastach, w tym także wcześniej wspomnianego Nolde-
na (który miał to szcześ̨cie, iż przeżył wojne,̨ uwolniony został z wiez̨ienia
Luettringhausen 19 kwietnia 1945 roku przez wkraczajac̨ych Aliantów), zaś
w kolejnych tygodniach aresztowano kolejnych 89 anarchosyndykalistów22.
Wiek̨szość spośród nich została albo wkrótce zamordowana, albo też – już
podczas wojny – wysłana do słynnego Strafdivision 999, batalionu karnego
składajac̨ego sie ̨z wieź̨niówpolitycznych. Ogółem, jak szacował R.G. Hoering
w latach 1933-1936 w konspiracji działało około 600 członków FAUD. Wiek̨-

20 Anarchist Resistance to Nazism: The FAUD Undergound in the Rhineland [w:] Resistance to
21 Tamże, s. 18.
22 Tamże.
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Wartenberg podkreślił, iż konieczna jest całościowa walka z faszyzmem
i jego wariacjami (w tym również z nazizmem), co posiadać miało głównie
charakter defensywny – tj. obrony swych praw przez proletariat, bowiem
niemieccy anarchiści słusznie przypuszczali, że po przejec̨iu władzy naziści
wykorzystaja ̨cały aparat państwowy do spacyfikowania proletariatu i wszel-
kich jego daż̨eń emancypacyjnych. Na podstawie tej analizy uznano, iż naj-
lepsza ̨metoda ̨obrony przed nazizmembyłabywalka zmiejscu pracy oraz de-
stabilizacja faszystowskiej bazy ekonomicznej, proponujac̨ użycie akcji bez-
pośrednich z zastosowaniem strajku generalnego włac̨znie. Autor podkreślił
konieczność zjednoczenia proletariatu w walce z faszyzmem i prowadzenia
tej walki przez bojowe i zjednoczone zwiaz̨ki zawodowe. Niemieccy anarcho-
syndykaliści wzywali wiec̨ do jedności proletariatu, podobnej do tej, która
powstrzymała pucz Kappa oraz doprowadziła do wybuchu Rewolucji Mar-
cowej w Zagłeb̨iu Ruhry. Podkreślał jednak, iż musi to być jedność rodzac̨a
sie ̨ oddolnie, w miejscach pracy, w urzed̨ach, itd. Zasadniczo odrzucał on
możliwość stosowania zdesperowanych ataków, aktów zemsty, terroru in-
dywidualnego, zbed̨nego prowokowania i atakowania bez przyczyny, oczy-
wiście z wyjat̨kiem samoobrony. Zamiast tego działalność wymierzona w fa-
szyzm winna być planowana i prowadzona systematycznie, bez zbed̨nych
„żołnierskich gierek”. Zamiast tego zalecał działania samoobronnew ramach
istniejac̨ego prawa. Jeżeli jednak nie udałoby sie ̨ tak pokonać faszyzmu i Hi-
tler przejał̨bywładze,̨ odpowiedźmogłaby być tylko jedna – natychmiastowy
strajk generalny (którego skuteczności dowiódł strajk generalny podczas pu-
czu Kappa, który obalił prawicowych zamachowców), nim naziści zdołaliby
w pełni wykorzystać siłe ̨ państwa do spacyfikowania ruchu robotniczego.

Pomimo tego, iż zalecał działanie w ramach prawa, to za niewybaczalny
bład̨ niemiecki anarchista uznał poleganie na sile państwa w pacyfikowaniu
ruchu nazistowskiego. Z jednej bowiem strony, siły demokratyczne zacho-
wywały sie ̨ tak biernie, iż swa ̨biernościa ̨wspierać miały nazistów. Z drugiej
strony, administracja państwowa, jego cała biurokracja oraz instytucje tole-
rowały a wrec̨z wspierały nazistów, rozbrajajac̨, pacyfikujac̨ i represjonujac̨
bojowy ruch robotniczy, bed̨ac̨y jedyna ̨ autentyczna ̨ siła ̨ antyfaszystowska.̨
Była to bowiem walka „w której każdy rzad̨ bed̨zie przeciwko nim [antyfa-
szystom], niezależnie od tego jak sie ̨on nazywa.W tej walce klasa robotnicza
zależna jest wyłac̨znie od własnych sił”11.

11 Tamże.
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Nieco odmiennie zjawisko nazizmu interpretował R. Rocker, spoglad̨ajac̨
na nie jak na krańcowe przejawy myśli nacjonalistycznej, bed̨ac̨e zarazem
śmiertelnym wrogiem wszelkiej wolnościowej myśli, usuniec̨ia przejawów
której, naziści uważaja ̨ za warunek konieczny i wstep̨ny do „przebudzenia
narodu”12. Z kolei od strony ekonomicznej, niemiecki anarchosyndykalista
interpretował nazizm jako pewna ̨ ideologie ̨ służac̨a ̨mocniejszemu i bardziej
skutecznemu podporzad̨kowaniu społeczeństw wymaganiom przemysłow-
ców. Ideolodzy faszyzmu starali sie ̨ bowiem przekonać świat, iż to nie prze-
mysł istnieje dla człowieka, lecz człowiek dla przemysłu. Wobec tego prze-
jec̨ie przez niemiecki faszyzm (czyli nazizm) tych wszystkich okropieństw
oraz nieludzkich koncepcji nastap̨iło w wyniku działania teoretyków ekono-
micznych oraz działania przemysłowców, którzy widzieli w faszyzmie słusz-
na ̨ ścieżke ̨ dostrzegajac̨ w koncepcjach rasowych „naukowe podstawy” dla
swych racji, czyli interesów13. Stad̨ też niemiecki anarchosyndykalista na-
zizmoceniał jako ruch i ideologie,̨ któramiała na celu chronić polityczna ̨wła-
dze ̨ małej mniejszości. Jednocześnie faszyzm/nazizm charakteryzował sie ̨
pewnymi cechami fundamentalizmu religijnego, co objawiać sie ̨miało m.in.
w posiadaniu złudzenia religijnej świadomości masowej a także wwytworze-
niu religijnego entuzjazmu, wykorzystywanego instrumentalnie przez przy-
wódców.

Sam faszyzm i nazizm Faszyzm i nazizm były zdaniem Rockera systemami
zwyczajnie barbarzyńskimi, opartymi na masowych prześladowaniach, ter-
rorze i mordach. W Niemczech te praktyki przybrały szczególnie mocnego
charakteru, bowiem połac̨zone one zostały z rasistowskim fanatyzmem wy-
mierzonym przeciwko żydom14 (pamiet̨ać należy, iż Rocker badał system na-
zistowski jeszcze przed rozpoczec̨iem planu „ostatecznego rozwiaz̨ania kwe-
stii żydowskiej” („Endlösung der Judenfrage”)). Rasistowska polityka, prze-
śladowania, nadzór nad ludnościa ̨ i czystościa ̨ rasowa ̨ (np. poprzez zabra-
nianie mieszanych małżeństw, prześladowania Żydów) oraz nadzór nad sek-
sualnościa ̨ doprowadził do tego, iż rzad̨zac̨y naziści przeistoczyli społeczeń-
stwo w „hodowle ̨ bydła”15. Zarazem nazizm zasadził sie ̨ na nacjonalistycz-
nej niesprawiedliwości, wedle której każda ̨zbrodnie ̨oraz każdy grzechmoż-
na usprawiedliwić dobrem narodu i rozmyć odpowiedzialność na cały na-
ród. Taka kolektywna odpowiedzialność narodu zabija indywidualne poczu-

12 R. Rocker, Nationalism and Culture, Los Angeles 1937, s. 240.
13 Tamże, s. 244.
14 Tamże, s. 249.
15 Tamże, s. 250.
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cie sprawiedliwości, sprawiajac̨, że każdy czyn popełniany w imieniu narodu
wydaje sie ̨ być chwalebny16.

Podczas II Wojny Światowej Rudolf Rocker uzupełnił swoje stanowisko, co
zwiaz̨ane było z jego oficjalnym poparciem Aliantów w wysiłku wojennym.
Uważał bowiem, iż jest to inna od innych wojen, zaś polityka nieinterwencji
wsparłaby „tchórzliwychmorderców” przygotowujac̨ świat na „błogosławio-
nyNowyPorzad̨ekHitlera”17. Niemiecki anarchistaw 1942 roku opublikował
serie ̨artykułów zbiorczowydanychpod tytułemOdBismarcka doHitlera (From
Bismarck to Hitler), w których Rocker uznał Hitlera i hitleryzm za twór pru-
skich junkersów, którzy pragnel̨i wykorzystać nowe zjawisko w celu zabez-
pieczenia własnych interesów. Niemniej Hitlerowi udało sie ̨ usamodzielnić
oraz skierować swe działania przeciwko swym stwórcom, co w konsekwencji
doprowadziło do tego, iż stał sie ̨ jeszcze bardziej potworny18.

Nim naziści przejel̨i jeszcze władze,̨ anarchosyndykaliści zorganizowali
wielka ̨manifestacje ̨w Kolonii przeciwko wizycie wmieście Goebbelsa, która
spotkać sie ̨ musiała z autentycznie dużym poparciem, skoro sam Goebbels
relacjonował, iż poczuł sie ̨ jakby został „wyrzucony z rodzinnego miasta ni-
czym przestep̨ca”19.

FAUD nie udało sie ̨ jednak w pełni zrealizować swojego planu na ewentu-
alność przejec̨ia władzy przez Hitlera. O ile rzeczywiście siedziba zwiaz̨ku
została przeniesiona i zdołała rozpoczać̨ podziemna ̨ działalność, to strajku
generalnego nie udało sie ̨ federacji zorganizować, m.in. wskutek niemal na-
tychmiast rozpoczet̨ych represji przez nowy aparat władzy wymierzony w
niemiecki ruch anarchosyndykalistyczny.

Działalność anarchistów w czasach
nazistowskich
Podziemna działalność anarchistów była niezwykle trudna w warunkach
nazistowskiego totalitaryzmu. Masowe represje i terror, tajna policja
polityczna (Gestapo), wszechobecny strach oraz działania indoktrynacyj-
ne skutecznie utrudniły, a wrec̨z uniemożliwiły, podjec̨ia jakiejkolwiek

16 Tamże, s. 252.
17 M. Graur, An anarchist “rabbi”. The life and teachings of Rudolf Rocker, New York-Jerusalem

1997, s. 119.
18 Tamże, s. 226.
19 A. Meltzer, dz. cyt.
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