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RUCH ROBOTNICZY PRZECIWKO HITLEROWSKIEJ 

DYKTATURZE I AGRESJI (1933-1939) 

Tworzący się po 1933 r. antyhitlerowski front w Trzeciej Rzeszy prze
biegał kilkoma nurtami: komunistycznym, socjaldemokratycznym, libe

ralno-pacyfistycznym, kościołów ewangelickiego i katolickiego oraz kon
serwatywnym. Wszystkie łączył wspólny cel - obalenie dyktatury Hi

tlera, dzieliły zaś poglądy na ustanowienie nowego porządku polityczno
-społecznego w kraju po odniesionym zwycięstwie 1. Z wymienionych 
nurtów na czołowe miejsce od momentu przejęcia władzy przez bruna
tną dyktaturę wysunęły się: komunistyczny i socjaldemokratyczny. Im 
też poświęcimy niniejszy artykuł. 

' 

Nurt komunistyczny opierał się przede wszystkim na wielkoprze
mysłowej klasie robotniczej, współpracowali z nim również reprezentan
ci innych warstw społecznych, w tym wielu ludzi kultury i nauki 2. 

Łączył on ściśle walkę przeciwko Hitlerowi z walką o demokratycz.ne, 
robotniczo-chłopskie Niemcy, w których czołową siłą polityczną stać się 
miała klasa robotnicza i jej komunistyczna partia. Tę i<leę wyznawali 
wszyscy przywódcy, którzy angażowali się na różnych szczeblach kam
panii przeciwko narodowemu socjalizmowi. Ponadto stali oni na grunciP. 

internacjonalistycznego braterstwa ludzi pracy we wszystkich krajach 
świata. 

1 K.D. Br a c her, Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Foigen des
Naticna!sozialismus, Koln-Berlin 1969, s. 401 i n.; H. J. Re ich hard t, MłJglich

keite,1 und Grenzen des Widerstandes der Arbeiterbewegung Der deutsche Wider

star.d gegen Hitler, Koln 1966, s. 169 i n.); G. van R o o n, Widerstand im Dritten 

Reich. Mi.inchen 1979. 

2 W polskiej literaturze przedmiotu najpełniej walkę lewicy niemieckiej z hi

tlerowską dyktaturą przedstawił A. Czubiński. Z jego też pracy zaczerpnęliśmy 

wiele u.stalei1 i myśli. Patrz A. C z ub iński, Ruch oporu w Niemczech (Dzieje 

Najnowsze, nr 1/2, 1971, s. 425-428) oraz te n że, Lewica niemiecka w walce z dy

ktaturą. hitlerowską. 1933-1945, Warszawa 1973; Ro o n, op. cit., s. 51 i n. Autor 
również sporządził wykaz literatury w języku niemieckim dotycz,1cej postawy KPD 

wobec faszyzmu. 
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Pierwsze przygotowania do rozprawy z niemieckim militaryzmem 
KPD podję!a na XII Zjeżdże, obradującym 13 VI 1929 r. w Wedding. 
W zasadniczym referacie, który wygłosił H. Remmele, stwierdzono, że 
Niemcy przygotowują się do wojny. W związku z tym unowocześniają 
przemysł i przeprowadzają zbrojenie armii. Komuniści muszą więc zda
wać sobie sprawę z tego, że jako siła polityczna, torpedująca zbrojenia 
niemieckiego imperializmu, mogą być w każdej chwili zdelegalizowani. 
Toteż muszą się oni przygotować do pracy politycznej w warunkach 
konspiracyjnych. Działalności konspiracyjnej jednak nie można pojmo
wać jako przejścia do potajemnych poczynań, lecz trzeba wejść w sze
regi organizacji działających legalnie i tam prowadzić nadal robotę po
lityczn<l. Stąd też zgodnie z zaleceniem II Kongresu Międzynarodówki 
Komunistycznej działalność polityczna partii musi uwzględniać określo
ną sytuację polityczną i przeplatać działalność legalną z nielegalną 3• 

Zgodnie z dyrektywami XII Zjazdu kierownictwo KPD opracowało 
plan przechodzenia sv-1ych członków do zarządów organizacji i związków 
nie współpracujących oficjalnie z ruchem komunistycznym, tworzenia 
w zakładach produkcyjnych systemu mężów zaufania, którzy mogliby 
nie tylko oddziaływać na sympatyków niemieckiej lewicy, lecz i na lu
dzi jej obojętnych. Mężowie zaufania stać się więc mieli prawdziwym 
instrumentem, oddziaływającym na szersze kręgi załóg robotniczych wte
dy, gdy oficjalne komórki komunistyczne nie będą mogły prowadzić 
sv.rej agitacji politycznej. Oni też mieli przygotować się do kolportażu 
ulotek i broszur o treści rewolucyjnej. Sprecyzowane zadania członków 
KPD na wypadek przejścia partii do pracy nielegalnej były w latach 
dyktz.tury hitlerowskiej konsekwentnie wcielane w życie. 

W początkach lat trzydziestych KPD liczyła 360 tys. członków; mia
ła w Parlamencie Rzeszy około 100 posłów, jej przybudówkami były: 
organizacje samoobrony {Roter Frontkampferbund - RFB), organizacje 
pomocy dla więźniów politycznych i ich rotlzin (Rote Hilfe Deutsch
lands - RHD), Komunistyczny Związek Młodzieży Niemieckiej (Ko
mmunistischer Jugend Verband Deutschlands - KJVD), Sekcja Nie
miecka Międzynarodowej Pomocy Rewolucjonistom {lnternationale Rote 
Hilfe - IRH), Rewolucyj�a Opozycja Związkowa (Revolutionare Ge
werkschaftsopposition - RGO) i Związek Walki przeciwko Faszyzmowi 
{Kampfbund gegen den Faschismus - KgdF) '· Każda z tych organiza
cji liczyła od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy członków s. 

8 H. Rem me 1 e, Der Kampf gegen den imperialistischen Krieg, die Ver

teidigung der Sowjetunion, das Wehrprogram der SPD und die Aufgaben der 

KPD. Referat auf d. 12 Parteitag d. KPD am 13. Juni, Berlin 1929. 
4 Cyt. za K. Mamma c h, Die KPD und die deutsche antifaschistische

Widersta11dbewegung. 1933-1939, Frankfurt a. M. 1974, s. 40; A. Cz ub iński, 
Lewica niemiecka, s. 26 i n.

� KJVD liczył 50 tys., RGO około 250 tys., KgdF około 100 tys., RHD miała 
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W 1932 r. Thalmann poddał krytyce sekciarskie tendencje panujące 
w szeregach niemieckich komunistów. Czołowi przedstawiciele tego kie
runku zostali usunięci z partii. Ogłoszono nowy program szerokiego 
frontu zwalczającego ruch hitlerowski. W październiku 1932 r. odbyła 
się III Ogólnoniemiecka Konferencja Partyjna, na której omówiono za
dania na najbliższą przyszłość. Tu ponownie rozprawiono się z tenden
cjami dogmatyczna-sekciarskimi, ale do współpracy mi\dzy SPD a KPD 
jeszcze nie doszło 6• 

Po uchwyceniu władzy przez Hitlera w 1933 r. KC KPD zorganizo
wał konspiracyjną konferencję w Ziegenhals, na którą przybyli m.in. 
funkcjonarjusze komitetów okręgowych. Tu też zapadła ostateczna de
cyzja przejścia partii w stan :nielegalny. 27 II 1933 r. wybuchł pożar 
Reichstagu. Policja i bojówki SA aresztowały w dniu następnym około 
10 tys. działaczy partyjnych. Zamknięto wszystkie redakcje gazet ko
munistycznych. Na mocy dekretu z dnia 28 lutego O ochronie narodu

i państwa zawieszono konstytucyjnie prawa obywatelskie i rozpoczęto 
zdecydowane tępienie lewicy komunistycznej. 3 marca aresztowanci Thal
manna. Obowiązki urzędujące przewodniczącego KC KPD powierzono 
tymczasowo W. Pieckowi 1. 

Do końca maja 1933 r. gestapo rozbiło 17 spośród 22 kierownictw 
okręgowych KPD. W tej sytuacji Biuro Polityczne KC KPD podjqło dc>
cyzję o podziale kierownictwa partyjnego na krajowe i zagraniczne. 
W skład kierow.nictwa krajowego weszli: J. Schehr, H. Schubert, P. Mer
ker, F. Schulte i W. Ulbricht. Kierownictwo zagraniczne spoczywało 
w rękach F. Dahlema, W. Florina i W. Piecka. W Paryżu zorganizowali 
oni siedzibę Biura Politycmego oraz centralnej redakcji wydawnictw 
partyjnych. Druga placówka zagraniczna KPD znajdowała się przy Ko
mitecie Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej w Iv1oskwie. 
Kierował nią na początku lat trzydziestych F. Heckert. W 1934 r. do 
Moskwy udał się również W. Pieck. Kontakty kierownictwa zagr,.niczne
go KPD utrzymywano za pośrednictwem ośrodków zagranicznych, roz
lokowanych w Szwajcarii, Francji, Belgii, Holandii, Danii, Czechosłowa
cji oraz poprzez specjalnych kurierów 8• 

Pod koniec maja, a więc po czterech miesiącach władzy Hitlera, 
KC KPD na swym kolejnym posiedzeniu stwierdził, że faszystowska 
dyktatura zmierza konsekwentnie do rozbicia i zastraszenia niemieckie:j 
klasy robotniczej, by tym samym łatwiej zrealizować swoje zamiary. 

340 tys. idywidualnych członków wspierających i 700 tys. zbiorowych. Cyt. za: 

Ma mm ach, Die KPD ... , s. 40. 

� Patrz szerzej Geschichte der Deutschen Arbeiter Bewegung, Berlin 1966, t. IV, 
s. 324 i n. (dalej GdDAB).

7 GdDAB, t. V, s. 9.

s C z u b i ń s k i, Lewica niemiecka ... , s. 80 i n.



398 Karol Fiedor 
-· ·- ··---�----�---------- ·----�---·----------�---�

.Jako naczelne zadanie KC KPD postawił przed swoimi członkami: 
a) przeciwdziałanie ze wszystkich sił zamiarom narodowych socjalistów,
a w pierwszym rzędzie niedopuszczenie <lo dalszego rozbicia klasy robo
tniczej, pozyskanie jej i warstw średnich do akcji antyhitlerowskiej;
b) podjęcie szerokiej pracy uświadamiającej wśród załóg robotniczych
o celach polityki narodowego socjalizmu u_

Podstawową przeszkodą w realizacji tych wytycznych były nadal
nteprzezwyciężone sekciarskie tendencje sporej części działaczy komuni
stycznych 10. Jesienią 1933 r. doszło do nowej fali aresztowań wśród kie
rownictwa krajowego KPD. Rozbito także wiele konspiracyjnych komite
tów okręgowych partii. W skład nowego kierownictwa krajowego weszli: 
M. Maddalena, P. Merker i A. Rembte. Partia została zdziesiątko,vana.
Mówią o tym liczby zawarte w tabelce.

Okręgi i komórki zakładowe KPD w 1934 r. 

Liczba 

Okręgi 
członków 

komórek 
zakładowych 

Berlin 5 500 69 
Halle-Merseburg 767 12 
Lipsk 2000 12 

Dolna Nadrenia 1876 18 
Zagłębie Ruhry 1 600 19 

Wasserkante 4000 37 

Zr 6 d I o: Mamma c h, Die KPD ... , s. 69. 

Z innych okręgów Niemiec brak danych. Wiadomo jednak, że pewną 
działalność przejawiały także okręgi Hesji, Badenii, Wirtembergii i Bawa
rii. Szczególnie trudna była sytuacja organizacji KPD we wschodnich 
ziemiach Rzeszy: w Meklemburgii, na Pomorzu i na Sląsku. Pomniejsze 
organizacje komunistyczne działały również w Szczecinie, Rostocku, Wis
marze. Na Górnym Sląsku komunistyczne ugrupowania istniały \V nie
których zakładach górniczych i hutniczych_ Najsilniejsze organizacje 
notowano w Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu. We Wrocławiu komórki KPD 
współpracowały z miejscowymi organizacjami SPD, tworząc w tym okrę
gu zakonspirowane formacje ruchu oporu. Ponadto śląskie organizacje 
antyfaszystowskie utrzymywały ze względu na swe położenie geograficz-

9 Entschliessung des Zentralkomitees der KPD zur Lage und den nachsten
Aufgaben (Mai 1933). Cyt. za: Mamma c h, Die KPD ... , s_ 56 i n., oraz GdDAB, 
t. V, s. 40 i n. 

10 M a mm a C h, Die KPD ... , s. 58.
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ne bliskie kontakty z organizacjami komunistycznymi z terenów przy
granicznych Polski i Czechosłowacji. Pod względem organizacyjnym Śląsk 
należał do południowo-wschodniego okręgu KPD 11• Kolejne aresztowania 
wśród lewicy komunistycznej na Górnym śląsku z marca 1935 r. znacz
nie osłabiły i tak już sparaliżowaną tu działalność anntyhitlerowskiej 
opozycji. W Prusach Wschodnich ośrodkami KPD były Królewiec i Ol
sztyn. I te skupiska kontaktowały się z lewicą polską 12. 

Na przełomie 1934/35 r. coraz więcej organizacji liberalnych i socjal
<lemokratycznych z frontu antyhitlerowskiego wypowiadało sądy, że 
walka konspiracyjna nie doprowadzi do obalenia dyktatury Hitlera, że 
,opozycja antyhitlerowska w Niemczech nie jest w stanie zwyciężyć 
o własnych siłach. Coraz powszechniej uważano, że likwidacja bruna
tnej dyktatury nastąpić może tylko poprzez interwencję z zewnątrz.

Tymczasem nic nie wskazywało na to, by mocarstwa zachodnia-euro
pejskie zamierzały podjąć bardziej zdecydowane kroki przeciwko rządowi 
Trzeciej Rzeszy. Tezie o słabości i niemocy wewnętrznego frontu anty
hitlerowskiego zdecydowanie przeciwstawili się komuniści. Nadal uważa
li, że naród niemiecki pod kierownictwem KPD jest w stanie o własnych 
siłach obalić dyktaturę hitlerowską. Były to oceny zbyt optymistyczne 
i nie mające pokrycia w rzeczywistości. Toteż lewica komunistyczna za 
tę optymistyczną ocenę swych możliwości nadal płaciła wysoką cenę. 
W marcowych aresztowaniach z 1935 r. gestapo natrafiło na ślady kra
jowego kierownictwa KPD. W ręce hitlerowskiego aparatu przemocy 
wpadli: Maddalena, Rembte i R. Stamm. Jedynie Merker zdołał uciec 
<lo Szwajcarii. Nowych prób tworzenia kierownictwo krajowego KPD 
już nie podjęto 13_ 

W połowie 1935 r. doszło do kolejnej oceny sytuacji politycznej 
w Niemczech. Ponownie wystąpiono przeciwko sekciarskim poglądom 
pokutującym jeszcze wśród sporej grupy przywódców KPD. By mieć 
w miarę pełny obraz wydarzeń w Trzeciej Rzeszy i sprawniej kierować 
opozycją antyhitlerowską, zwłaszcza po marcowych aresztowaniach, Biu
ro Polityczne KC K.PD postanowiło w kwietniu przenieść z Paryża do 
Pragi siedzibę kierownictwa zagranicznego i powierzyć mu pieczę nad 
niemiecką lewicą w kraju. Pradze też podporządkowano kierownictwa 
okręgów zagranicznych KPD, mających nadal swe siedziby w stolicach 
europejskich a. 

Ostatec:mie z sekciarska-dogmatycznymi poglądami części kierownic
twa KPD rozprawiono się na VII Kongresie Międzynarodówki Komuni
stycznej, obradującym na przełomie lipca i sierpnia 1935 r. w Moskwie. 

11 Tamże, s. 41. 
ii Tamże, s. 69 i n.
u Cz ub iński, Lewica niemiecka ... , s. 149 i n 
u Tamże, s. 150. 
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Tu zapadły w1ązące oceny ruchu faszystowskiego w Europie. Miało to 
przede wszystkim ważne znaczenie w opracowaniu nowego planu walki 
z dyktaturą hitlerowską w Niemczech i mobilizacji do tego celu szero
kich rzesz socjalistów, organizacji liberalno-demokratycznych i pacyfi
stycznych oraz utworzeniu jednolitego frontu ludowego, całym ostrzem 
swym wymierzonego przeciwko Hitlerowi i jego rządom is. 

W dniach 3-15 X 1935 r. obradowała w Moskwie Konferencja KPD, 
którą ze względów konspiracyjnych określano jako brukselską. Zasadni
czy referat przedstawił W. Pieck. Za naczelną sprawę wszystkich sił 
antyhitlerowskich uznał on współpracę i podjęcie nowych form wystą
pień opartych na masowych akcjach jednolitofrontowych. Ostatecznym 
celem opozycji antyhitlerowskiej miało być obalenie dyktatury bruna
tnego faszyzmu. Konferencja zwróciła ponadto uwagę na konieczność 
podejmowania wysiłków w obronie praw ekonomicznych robotników, 
to jest popravv'Y warunków pracy i płacy oraz. przestrzegania długości 
dnia roboczego. W manifeście do ludzi pracy w Niemczech sprecyzowano 
ponownie kierunki działania ruchu antyhitlerowskiego w Trzeciej Rze
szy: walka przeciwko wojnie, dyktaturze Hitlera i utworzenie nowych, 
tlernokratycznych Niemiec 16_ 

Sukcesy gospodarcze i polityczne Trzeciej Rzeszy, oddziaływanie apa
ratu propagandowego Goebbelsa, ostra cenzura i terror wobec członków 
antyhitlerowskiego frontu zasadniczo wpływuły na osłabienie agitacji po• 
litycznej i podejmowane akcje opozycji antyhitlerowskiej w kraju. 
Wprawdzie nadal działały tajne organizacje komunistyczne, ale siła 
ich poczynań była o wiele mniej skuteczna niż dawniej. Wpływał na to 
i fakt, że społeczeństwo niemieckie było już zmęczone wyczekiwaniem 
na zapowiadane przez lewicę zmiany. Reżim Hitlera odnosił dalsze suk
cesy gospodarcze; do 1935 r. zlikwidował do minimum bezrobocie, prze
kreślił widmo głodu setek tysięcy rodzin pozbawionych stałego zajęcia, 
zrzucił okowy „dyktatu" wersalskiego, wprowadził powszechny obowią
zek służby wojskowej i demonstracyjnie wystąpił z Ligi Narodów, co 
znalazło prawie powszechną aprobatę wśród mniej wyrobionych poli
tycznie obywateli nowych Niemiec. Z miesiąca na miesiąc słabła więc 
wiara w możliwość obalenia systemu hitlerowskiego siłami jego prze
ciwników politycznych 11. 

Zajęcie Austrii i części Czechosłowacji w 1938 r., utworzenie mario
netkowego rządu słowackiego i protektoratu nad pozostałymi ziemiami 
Czech i MDraw w marcu 1939 r. były nowym ostrzeżeniem Europy przed 
hitlerowskimi Niemcami. Wydarzenia te uświadomiły ponadto przywód
com KPD, że ich dotychczasowe metody walki z narodowym socjaliz-

l5 GdDAB, t. V, s. 101 i n., oraz Ma mm a c h, Die KPD ... , s. 113 i n. 
rn GdDAB, t. V, s. 112 i n.

l7 Patrz szerzej E. Jo n es, The Battle for Peace, London 1938. 
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mem są mało skuteczne. Podjęto więc nowe próby wystąpień przeciwko 
Hitlerowi. Na uwagę zasługiwały w tym względzie kontakty z najlicz
niejszą i najlepiej zorganizowaną w Berlinie w latach 1938-1942 anty
hitlerowską organizacją Schulze-Boysen/Harnack 1s. 

W dniach od 30 I do 1 II 1939 r. obradowała w Draveil pod Paryżem 
konferencja partyjna KPD. Ze względu na bezpieczeństwo biorących 
w niej udział określono ją jako konferencję berneńską. Na obrady przy
byli czołowi przywódcy komunistyczni ze wszystikich ośrodków krajo
wych i zagranicznych. Główny referat wygłosił W. Pieck 19• W uchwa
lonej rezolucji zebrani stwierdzili, że protest przeciwko wojnie i dykta
turze hitlerowskiej jest dla Niemca ,najwyższym nakazem chwili. Po
nad to wystąpiono przeciwko zbrodniczej i demagogicznej polityce Hitle-' 
ra, dążącego do utworzenia „wielkich Niemiec" 20• 

Na przełomie marca i kwietnia 1939 r. nastąpił również zwrot w po
lityce KPD wobec Polski. Od momentu podpisania deklaracji o nie
agresji w styczniu 1934 r. do jej wypowiedzenia w kwietniu 1939 r. 
II Rzeczpospolita zaliczana była do obozu współpracującego z Hitlerem. 
Od kwietnia 1939 r. ton wypowiedzi prasowych lewicy niemieckiej był 
przychylny Polsce. Niejednokrotnie pojawiały się artykuły przestrŻe
gające naród polski przed dwulicową polityką przywódców Trzeciej 
Rzeszy. ,,Jeżeli my, jako Niemcy - pisano w „Deutsche Volkszeitung" 
- uznamy historyczną prawdę, że Polska była mocarstwem długo przed
tem, zanim Prusy wyłoniły się z mroku dziejów to będzie to przyczy
nek ułatwiający prawdziwe porozumienie niemiecko-polskie, którego pod
stawą powinien być szacunek jednego narodu wobec drugiego i uznanie 

kształtującego się współżycia" 21. 

W wielu artykułach i odezwach z lata 1939 r. pretensje hitlerowskie 
pod adresem państwa polskiego określano jako imperialistyczne i stwier
dzaao, że naród niemiecki chce pozostać z narodem polskim w dobrych, 
przyjacielskich stosunkach. W odezwie KC KPD skierowanej do narodu 
niemieckiego z czerwca tegoż roku pisano, że Niemcy są przeciwni anek-

19 Patrz K. H. Bier n at, L. Kr a us ha ar, Die Schulze-Boysen Harnack
Organisation ·im antifaschistischen Kampf, Berlin 1972, s. 12 i n. Szersze tło anty
hitlerowskiej opozycji z lat trzydziestych patrz: Ch. B i s c h o ff, Die anti
faschistische Widerstandsgruppe . ,,lnnere Front". Die Volker im Widerstands
kampf, Berlin 1960; T. Pr i t te, Deutsche gegen Hitler. Eine Darsteiiung des
deutschen Widerstands gegen Nationalismus wiihrend der Herrschaft Hitlers, 
Tilbingen 1965; H. Roth fe 1 s, Die deutsche Opposition gegen Hitler, Frankfurt

a. M. 1969; P. Hoffman n, Widerstand, Staatsreich, Attentat. Der Kampf der
Opposition gegen Hitler, Frankfurt a. M. 1974.

10 W. Piec k, Gesammdte Reden und Schriften, t. V, s. 575, oraz GdDAB,
t. V, s. 216.

20 H. Mamma c h, Die Berner Konferenz der KPD, Berlin 1974, s. 119 i n. 
21 Preusen und Polen in der Geschichte, ,,Deutsche Volkszeitung" 21 V 1939,

cyt. za: Cz ub iński, Lewica niemiecka ... , s. 226,
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sji polskiego Pomorza i że Gdańsk musi pozostać Wolnym Miastem 22• 

Innym razem przyp<Jminano, że niemieccy antyfaszyści są za pokojem 
z Polską i przeciw wojnie grabieżczej Hitlera, któremu nie chodzi 
o Gdańsk ani „korytarz", lecz o podporządkowanie sobie ziem II Rze
czypospolitej 23.

Jeszcze w sierpniu 1939 r. pisano, że naród niemiecki odrzuca każdy 
najazd na inny kraj, jest przeciw każdej wojnie Hitlera. Jeżeli ten od
waży się uderzyć na Polskę i Gdańsk, a naród polski przeciwsta'-vi mu 
się z bronią w ręku, to szturmem zdobędzie sobie najwyższą pop,\lar
ność u milionów Niemców. Nie ma też wątpliwości, że uciskane na.,o
dy Austrii i Czechosłowacji wykorzystają ten fakt, by zaktywizowc.:ć 
swą walkę o własne wyzwolenie narodowe. Przy tej okazji powtórzono 
myśl Engelsa, że niepodległość Polski nikomu nie jest tak potrzebna, 
jak samym Niemcom 24. 

Ocena postawy społeczeństwa niemieckiego przez kierownictwo_ KPD 
była zbyt optymistyczna; naród niemiecki nie chciał wojny, ale Żnacz
na jego część, jak okazało się to we wrześniu, akceptowała opracowany 
przez naczelne dowództwo wojskowe i Hitlera plan napaści na Polskę . 
Wrzesień 1939 r. przyjęto w kręgach KPD z dużym niepokojem i na
dzieją zarazem, że wojna z Polską może się przekształcić w wojnę na
rodu niemieckiego z Hitlerem 25• 

Działający w Berlinie tzw. Komitet Akcji, reprezentujący komuni
stów i socjaldemokratów, wezwał naród niemiecki do sabotowania za
rządzeń władz wojskowych i organizowania ruchu oporu. W niektórych 
miejscowościach Niemiec doszło do krótkotrwałych demonstracji anty
wojennych. Ulotki przeciw!fo wojnie pojawiły się w Berlinie, Wrocławiu, 
Stuttgarcie i innych miejscowościach Rzeszy 26• 

Jesienią 1939 r. po internowaniu przez władze francuskie części kie
rownictwa zagranicz,nego KPD, przeniesionego nad Sekwanę z Pragi, 
Biuro Polityczne KC KPD znajdujące się w Moskwie powołało nowe 
kierownictwo zagraniczne z siedzibą w Sztokholmie. Przejęło "ono pod 
swoją pieczę antyfaszystowski ruch w Rzeszy. Po zajęciu Polski, a na
stępnie Danii, Norwegii, Holandii, Belgii i Fra,ncji, oraz zlikwidowaniu 
krajowych oddziałów KPD, jedyną władzą zwierzchnią antyhitlerov;skie-

zi „Deutsche Volkszeitung", 11 VI 1939, cyt. za:, C z ub iński, Lewica nie

miecka ... , s. 227. 
28 Das deiitsche Volk jur der Frieden mit PoŁen und gegen Iiitlers Raubzuge,

Deutschland Informationen des ZK der KPD", nr 5/6, 1939, s. 1, 5, cyt. za: Cz u

b iński, Lewica niemiecka ... , s. 227. 

u „Deutsche Volkszeitung", 2 VII, 3 VIII 1939, cyt. za: Cz ub iński. Le

wica niemiecka ... , s. 228. 
25 Patrz szerzej Oni waiczyii o Niemcy, Warszawa 1962, s. 121 i n., oraz Cz u

b i ń s k i, Lewica niemiecka ... , s. 229. 

2li H. Las c h n i t z a, S. Viet z k e, Deutschland und die deutsche Arbei

terbeweov.ng 1933-1945, Berlin 1964, s. 369 i n., oraz GdDAB, t. V, s. 244 i n.
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_go, komunistyc.znego nurtu w Niemczech stał się ośrodek sztokholmski. 
We Francji zamknięto wszystkie pisma niemieckie, a komunistów 

internowano. Wśród osadzonych w obozach znaleźli się członkowie Se
kretariatu KC KPD: A. Ackermann, P. Bertz, F. Dahlem. Po kapitulacji 
Francji nowy rząd zobowiązał się do wydania Rzeszy poszukiwanych 
działaczy frontu antyhitlerowskiego. Wśród wydanych hitlerowcom by
ło wielu czołowych przywódców KPD, socjaldemokratów, działaczy 
związków zawodowych i opozycji kościelnej. Taki los spotkał S. Radela, 
F. Dahlema, P. Merkera, A. Abuscha, B. Feia, G. Reglera, H. Manna,
R. Hilferdinga, R. Breitcheida i innych. Niektórym udało się wydostać
z obozu dla internowanych i opuścić Francję. Część z nich wpadła jed
nak w ręce gestapo przy przekraczaniu granicy francuskiej 21.

SPD w latach dwudziestych należała do najlepiej zorganizowanych 
partii politycznych nie tylko w Niemczech, lecz i w Europie. Pod ko
niec republiki weimarskiej liczyła ponad 1 mln członków, współpraco
wały z nią liczne organizacje społeczno�polityczne. Od 1924 r. działała 
pod jej patronatem paramilitarna organizacja Reichsbanner, licząca oko
ło 3 mln członków. SPD miała ponadto duży wpływ na samodzielnie 
<iziałające związki zawodowe. Jej narybkiem był Socjalistyczny Zwią
zek Młodzieży Niemieckiej (Sozialistischer Jugendverband Deutschlands 
- SJVD), skupiający w swych szeregach około 90 tys. osób. Do lipca
1932 r. SPD posiadała � Reichstagu najsilniejszy klub poselski 2s.

Działalność polityczna socjaldemokratów aż do przejęcia władzy przez 
Hitlera koncentrowała się w pierwszym rzędzie na pracy oświatowo
-szkoleniowej i parlamentarnej. Konsekwentnie dążono do zachowania 
zdobytych w latach 1918-1921 przywilejów socjalnych. Unikano bar
dziej radykalnych wystąpień i haseł rewolucyjnych. W miarę jak nara
stał kryzys gospodarczy i polityczny w republice weimarskiej, krystali
zowały się w szeregach socjaldemokratów różne programy od skrajnie 
rewolucyjnych do zachowawczych. Nadal jednak zdecydowaną przewagę 
w partii mieli przywódcy prawicowi. Oni też dążyli do współpracy 
z wielką i średnią burżuazją, utworŻenia parlamentarnego porządku po
lityczno-społecznego, gwarantującego ład i spokój na drobnomieszczań
ską modłę. Ten odłam SPD zdecydowanie występował przeciwko współ
pracy z KPD i odżegnywał się od rewolucyjnych haseł politycznych. 

!t Patrz K. R. Gr o s s ma n n, Emigration. Die Geschichte der Hit!er-FWcht

.lin9e 1933-1945, Frankfurt a. M. 1969, s. 195 i n. 
!B Patrz szerzej J. L c wis E ding er, Soziaidemokratie und Nationalsozia

lismus. Der Parteivorstand der SPD im Exil von 1933-1945, Hannover 1960; 
.J. L. Ad o l p h, Otto Wels und die PoLitiker der deutschen Sozialdemokratie 

1894-1939, Berlin 1971; Cz ub iński, Lewica niemiecka ... , s. 10 i n.; P. Gr as s
m a n n, Sozialdemokraten gegen Hitler, 1933-1945, Munchen-Wien 1976; RO O n, 

op. cit., s. 85 i n. 
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On też w znacznym stopniu osłabiał jednolity front socialdemokratycz
ny występujący przeciwko rodzącemu się w Niemczech faszyzmowi. 
Popierała go znaczna częsc wielkoprzemysłowej klasy robotniczej 
i związków zawodowych 20. 

W pierwszych latach władzy narodowych socjalistów kierownictwo 
SPD stało na stanowisku, iż reżim Hitlera nie będzie w stanie na dłuż
szą metę sprawować w Niemczech władzy i dostatecznie skDmpromito
wany musi wycofać się z areny życia politycznego. Jedynie niewielka 
grupa przywódców SPD od pierwszych dni panowania Hitlera podjęła 
wraz z lewicc1 komunistyczną walkę przeciwko jego rządom. Tę grupę 
też poparło Biuro Socjalistycznej Międzynarodówki Robotniczej. W opu
blikowanej 19 II 1933 r. Odezwie do robotników świata stwierdzano: 
.,Jeżeli faszyzmowi uda się utrzymać i wzmocnić swą władzę w Niem
czech, wraz z niemiecką demokracją i niemiecką Republiką stracone 
zostaną wyniki całego stulecia proletariackiej walki klasowej. Jeżeli 
atak faszyzmu obali klasę robotniczą w Niemczech - proletariat całej 
Europy środkowej znajdzie się w największym niebezpieczeństwie, 
a reakcja całego świata nabierze odwagi do zaatakowania zdobyczy so
cjalnych klasy robotniczej. Toteż wierzymy - pisano dalej - że ro
botnicy Niemiec, z których ciężką ofiarną walką solidaryzują się socja
liści wszystkich krajów, pokonają faszyzm i kontrrewolucję. I dlatego 
wzywamy robotników wszystkich krajów, uiieby w miarę swoich :sił po
parli proletariat Niemiec, pomni na światowo-historyczne znaczenie jego 
walki". Ponadto odezwa wzywała do zaniechania wzajemnych waśni 
między socjaldemokratami i komunistami i przystąpienia do walki prze-
ciw faszyzmowi ao. 

Komuniści odrzucili apel Biura Socjalistycznej Międzynarodówki u
ważając, iż jest to jedynie manewr taktyczny, a nie świadoma i zdecy
dowana wola współpracy z KPD. 

Po podpaleniu Reichstagu na fali ogólnoniemieckich aresztowań 
w więzieniach osadzono również wielu socjaldemokratów,· a wśród nich 
byłych posłów SPD, O. Eggerstedta, L. Maruma, C. Mierendorffa, E. 
Rossmanna i niektórych pisarzy socjaldemokratycznych. 6 marca naj
pierw w Turyngii, a następnie w pozostałych krajach Rzeszy rozwią
zano Reichsbanner, 28 marca zawieszono prawie całą prasę socjaldemo
kratyczną. Ostrej kontroli poddano wolne związki zawodowe. SPD jako 
partia polityczna działała jeszcze nadal a1. 

t9 Patrz szerzej Mamma c h, Die KPD ... , s. 18 i n.; H. Bednarek, Ge

werkschaften im Kampf gegen die Todfeinde der Arbeiterklasse und des deutschen 

-vołkes, Berlin 1966, s. 12 i n.
80 Cyt. za F. Ka 1 i ck ą, Problemy jednolitego frontu w międzynarodowym 

ruchu robotniczym 1933-1935, Warszawa 1962, s. 332 i n. Odezwę tę przytacza 

również Cz ub iński, Lewica niemiecka ... , s. 131. 
u Cz ub iński, Lewica niemiecka ... , s. 53 i n. 
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W tej sytuacji 4 V 1933 r. Zarząd Główny SPD postanowił utworzyć 
kierownictwo zagraniczne. W jego skład weszli: O. Wels, H. Vogel, 
P. Hertz, E. Ollenhauer i F. Stampfer. Grupa ta osiedliła się zra.zu w Sa
arbrilcken, a w lipcu przeniosła się do Pragi. By nie utrudniać działal
ności pozostałym w kraju kołom SPD, Zarząd Główny zwolnił wszyst
kich członków od dyscypliny i obowiązków organizacyjnych. Wykorzy
stując tę decyzję, jedna z grup berlińskich, na czele z byłym przewodni
czącym Parlamentu P. Lobe, nawiązała kontakt z Goeringiem i zdekla
rowała się na współpracę z narodowymi socjalistami. Krok ten potępił
spory odłam socjaldemokratów i podjął na własną rękę współpracę
z ruchem komunistycznym. Ich trzon stanowili studenci, inteligencja,
a nawet uczniowie szkół średnich. Część z nich 21 czerwca utworzyła
konspiracyjny Komitet Dwunastu, zwany także Centralą Berlińską. Od
czerwca w Berlinie i północnych Niemczech aktywnie działała grupa
Der Rote Stosstrupp. Na jej czele stał R. Kiistermeier. Działała ona do
1934 r. i utrzymywała kontakty z pomniejszymi grupami w Bielefeld,
Dreźnie, Halle, Lipsku, Hamburgu i innych miastach Niemiec 32.

Inną bojową organizacją młodych socjaldemokratów stała się grupa 
Neu Beginnen. W opublikowanej jesienią 1933 r. broszurze pod tym 
samym tytułem stwierdzono, że ruch hitlerowski, wbrew temu, co mó
wią komuniści, ma poparcie wśród znacznej części społeczeństwa nie
mieckiego i aparatu władzy. Należy się więc do walki z nim przygo
tować starannie i nie lekceważyć go. Toteż grupa N eu Beginnen wiele 
wysiłków włożyła w zorganizowanie systemu szkolenia kadry. Jej trzon 
stanowili przede wszystkim studenci, młoda inteligencja i członkowie so
cjalistycznych organizacji młodzieżowych. Działała w Berlinie, ale mia
ła również poważne wpływy na koła SPD w Dreźnie, Diisseldorfie, Lip
sku, Monachium i w innych miejscowościach. Najwi�ksza aktywność 
grupy przypadła na lata 1934-1935. Na skutek aresztowań w 1935 r. 
znaczna część jej działaczy wpadła w ręce gestapo. Aresztowano m. in. 
-czołowy aktyw z F. Erler, O. Brassemem i K. Schmidtem na czele 33. 

O podobnym profilu politycznym działały i pomniejsze grupy mło
dych socjaldemokratów, aktywnie występujących w antyhitlerowskim
froncie. Do nich należały Międzynarodowy Socjalistyczny Związek Walki,
który mimo aresztowań jesienią 1933 r. sporej grupy działaczy przetrwał
aż do 1938 r., czy też Czerwoni Bojownicy 3ł, 

Ostatecznie 22 VI 1933 r. ukazało się rozporządzenie ministra spraw 

s! Brach er, op. cit., s. 406; Mamma c h, Die KPD ... , s. 103; oraz Cz u
b i ń s ki, Lewica niemiecka ... , s. 97; Ro o n, op. cit., s. 69 i n. 

a.s Brach er, op. cit., s. 407; Cz ub iński, Lewica niemiecka ... , s. 101; 

R o o n, op. cit., s. 70 i n. 
14 Patrz szerzej W. Li n k, Die Geschichte des Internationalen Juoend-Bun

des und des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes, Meissneheim 1964, 

.s. 173 i n. 
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wewnętrznych Rzeszy Friecka o delegalizacji krajowej SPD, włącznie
z grupą Lobego. Równocześnie też rząd anulował wszystkie mandaty 
poselskie posłów SPD, tak do Reichstagu, jak i do sejmów krajowych. 
Przy tej okazji dokonano nowych aresztowań działaczy socjaldemokra
tycznych, m. in. P. Lobego, F. Kilnstlera, M. Westphala i około 300(}

pomniejszych przywódców. 14 lipca zakazano działalności wszystkich 
istniejących jeszcze - z wyjątkiem NSDAP - partii i związków poli
tycznych w Rzeszy 

Decyzje te w znacznym stopniu utrudniły polityczną działalność so
cjaldemokratów, ale jej nie przerwały. Ukonstytuowane w Pradze Kie
rownictwo Zagraniczne, określane od skrótu Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands jako „Sopacie", w odezwie z 25 VI 1933 r. przedstawiło 
program politycznego działania. Zawierał on zarówno antyhitlerowskie, 
jak i antykomuni:styczne akcenty. Sopade też uznana została przez Biuro 
Międzynarodówki Socjalistycznej jako oficjalna reprezentacja SPD. 

Do 1934 r. powstały na terenie Rzeszy 24 okręgi partyjne SPD. Obok 
większych grup występowały pomniejsze, utrzymujące kontakt z Kie
rownictwem Zagranicznym,, za pośrednictwem sieci komórek nadgra
nicznych. Były one politycznie zróżnicowane. Niektóre z nich ,nie uzna
wały za godnych partnerów do walki z Hitlerem ani SPD, ani też KPD. 
Jesienią 1933 r. w Pradze pod kierownictwem K. Franka powstało Aus
landsbilro, które próbowało łączyć wszystkie zagraniczne i krajowe od
łamy antyhitlerowskiego frontu. Ale i tu większą uwagę zwracano na 
stronę organizacyjną niż efektywną walkę 3S. 

28 I 1934 r. Sopade ogłosiła na łamach „Neue Vorwarts" i „Soziali
stische Aktion" nowy manifest pt. Kampf und Ziel des revolutioniiren 

Sozialismus - die Politik der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands� 

w którym opowiedziano się za wspólną walką z KPD przeciwko Hitle
rowi. Dokument ten, określany również jako Manifest praski, podpisali: 
O. Wels, H. Vogel, S. Aufhauser; K. Bochel, S. Crummenerl, P. Hertz,
E. Ollenhauer, E. Rinner i F. Stampfer. Zapowiadał on walkę o nowe
Niemcy, w których naród będzie mógł decydować o bogactwie. kraju.
Przemoc Hitlera, stwierdzano dalej w Manifeście praskim, można oba
lić jedynie poprzez rewolucyjne <lziałania, które doprowadzą także do
przywrócenia masom pracującym Niemiec ich utraconych praw po,li
tycznych i ekonomicznych a6.

Manifest praski nie stał się jednak przełomowym momentem w dzie
jach Sopade, m. in. dlatego, że nie był wcielany w życie. Nie traktowali 
go poważnie nawet sami jego twórcy, stwierdzając, iż sporządzony był. 

35 Ma mm ach, Die KPD ... , s. 108 i n. 
36 Patrz H. N iem a n n, Zur Vorgeschichte und Wirkung des Prager Mani

fests der SPD (Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 1965, z. 8, s. 1358 i n., oraz; 

Czubiński, Lewica niemiecka ... , s. 105 i n.). 
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pod naciskiem sytuacji politycznej. Jedynie niektóre g:r,upy w kraju 
traktowały ów dokument jako drogowskaz w ich postępowaniu i coraz 
śmielej podejmowały współpracę z KPD. 

We wrześniu 1934 r. obok Sopade ukształtowała się na emigracji tzw. 
Grupa Rewolucyjnych Socjalistów, zasadniczo odżegnująca się od sta
rej gwardii SPD. Ale i ona nie zamierzała na serio traktować sformu
łow;rnych w swej odezwie Der W eg zum sozialistischen Deutsch land. 

Eine Platform fur Einheitsfront haseł współpracy i wspólnej walki z le
wicą komunistyczną przeciwko Hitlerowi. W 1934 r. wytworzyła się 
więc w obozie socjaldemokratycznym następująca sytuacja: na emigra
cji działały dwie siły .polityczne, Sopade i Grupa Rewolucyjnych Socja
listó\v; w kraju część organizacji konspiracyjnych popierała Sopacie, 
część Grupę Rewolucyjnych Socjalistów, część komunistów, a niektóre 
komórki SPD realizowały swój własny program polityczno-społeczny 37. 

Najlepiej jednak zorganizowanym odłamem socjaldemokratów była 
nadal Sopade i ona też szukała porozumienia z opozycją liberalnomiesz
czańską, odżegnywała się od jawnego współdziałania z komunistami 
i wreszcie poprzez sekretariaty graniczne utrzymywała łączność z okrę
gami SPD w Rzeszy. 

W lutym 1936 r. na łamach „Sozialistische Aktion" ukazała się ko
lejna odezwa Sopade stwierdzająca, że lata faszyzmu w Niemczech wy
kazały, iż jego zwolennicy prowadzą kraj ku upadkowi. Od ostatecznej 
zagłady może go uratować jedynie obalenie Hitlera. Był to nowy istotny 
element w polityce propagandowej Sopade. W związku z tym wzywano 
społeczeństwo niemieckie do tworzenia szerokiego frontu antyhitlerow
skiego, niezależnie od przekonań politycznych i wyznaniowych 38. 

Latem 1936 r. nastąpiło poważne zbliżenie pomiędzy berlińskimi od
łamami SPD i KPD. Obie organizacje próbowały wykorzystać do walki 
z Hitlerem odbywające się w stolicy Trzeciej Rzeszy Igrzyska Olimpij
skie. Opracowano nawet wspólny program działania, składający się z 10 
punktów, co odpowiadało zaleceniom konferencji brukselskiej. Program 
akceptowało kierownictwo KPD, odrzuciło go jednak Sopade 39. 

Również w 1936 r. Soc�alistyczna Partia Robotnicza Niemiec próbo
. wała ożywić pracę konspiracyjną. W tym celu skierowano nawet do 
Berlina Willy Brandta. Rychło opuścił on jednak Niemcy, nie mogąc 
wykazać się większymi rezultatami swej działalności 40. 

W drugiej połowie lat trzydziestych dyplomacja Trzeciej Rzeszy co
raz zdecydowaniej domagała się od władz czechosłowackich wydalenia 

s1 Patrz szerzej W. Bart e 1, Lewica niemieckiej socjaidemokracji w waice

przeciwko miWaryzmowi i wojnie, Warszawa 1973. 

�s Patrz szerzej Cz ub i ń s k i, Lewica niemiecka, s. 156. 

a9 Tamże, s. 160 i n. 

,o Patrz szerzej W. Brandt, Draussen, Schriften wiihrend der Emigration, 
Munchcn 1966. 
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kierownictwa SPD z kraju. Już w 1937 r. do Paryża przeniesiono re
dakcję „Neue Vorwarts", a w kwietniu 1938 r. pozostałe wydawnictwa 
i biura Sopade. W Paryżu nastąpiło dalsze rozbicie espedowskiej emi
gracji. W Sopa-de największe wpływy zdobyła sobie grupa umiarkowa
nych działaczy. Upadła też koncepcja zjednoczenia wszystkich grup emi
gracji socjaldemokratycznej 41. 

Napaść hitlerowską na Polskę przywódcy SPD pominęli milczeniem. 
W opublikowanej odezwie Do narodu niemieckiego potępili Hitlera za 
to, że wciąga naród do wojny, której wyniki są trudne do odgadnięcia, 
a nie że zaatakował wschodniego sąsiada Rzeszy. Po wypowiedzeniu 
wojny Niemcom przez Wielką Brytanię i Francję w dniu 3 września 
poparli całkowicie demokracje zachodnioeuropejskie, nasilając równo
cześnie krytykę wobec polityki zagranicznej ZSRR i działalności KPD. 

Świadomie też unikano demonstracyjnych wystąpień skierowanych 
przeciwko narodowym socjalistom, by nie narażać działaczy na szy
kany i więzienia. Jako sojusznik przeciwników Hitlera SPD ograniczała 
się w tym czasie do wysuwania haseł walki w obronie wolności Europy 
i jej kultury. Jedynie lewica socjaldemokratyczna, wbrew postawie kie
rowictwa zagranicznego, angażowała się do współpracy z komunistami, 
prowadząc ożywioną agitację za pomocą ulotek i broszur demaskują
cych cele wojenne Hitlera 42. 

Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej Sopade przyjęła jako czynnik 
sprzyjający jego polityce. Sądziła ona, że wojna spowoduje wykrwa
wienie się tak hitlerowskich Niemiec, jak i ZSRR, co ułatwi mocarst
wom zachodnioeuropejskim ostateczne ich zwycięstwo nad brunatnym 
reżimem. Stąd też po 1941 r., w przeciwieństwie do KPD, nie wzywano 
narodu niemieckiego do walki z przywódcami Trzeciej Rzeszy, lecz za
lecano przeczekanie trudnego okresu i ochronę kadry kierowniczej 
SPD 43. 

DIE ARBEITERBEWEGUNG IM KAMPF GEGEN NAZIREGIME 

UND AGGRESSION 

, Unter Benutzung der vorhandenen Monographien sowie Zeitungsnachrichten 
und teilweise auch der Archivmaterialien skizzierte der Verfasser in seinem Bei
trag die Hal tung dr Arbeiterparteien gegenilber dem Nationalsozialismus. Besonders 
konsequent richteten sich gegen Naziregime die Kommunisten und ein bedeutcnder 
Teil der Sozialdemokraten. Sie waren sich dessen bewusst, dass sich die Machtha
ber des Dritten Reiches Verbrechen zuschulden kommen lassen, welche nicht nur 
an den rassenfremden „minderwertigen" anderen Volkern sondern auch an Deu
tschen und vor allem an der Linken und dem Judentum begangen werden. 

u Cz u bj ń ski, Lewica niemiecka ... , s. 209. 

n Tamże, s. 234. 
u Tamże, s. 268 i n. 
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Jede von den genannten Richtungen hatte ihre eigene Konzeption liber den 
Kampf mit dem braunen Regime. Aus diesem Grunde verlief der hitlerfeindliche 
Widerstandskampf mit geringem Erfolg trotz des grossen Organisationspotentials 
und trotz der Opfer, die dabei nicht gescheut waren. Infolge der verstiirkten 
Polizei-und Gestapomassnahmen verschwanden zeitweise manche von diesen Bewe
gungen. Das Organisationswissen und Erfahrung sowie das Bildungsniveau von 
Menschen, die an der Spitze der obigen Bewegungen standen, waren von grosser 
Bedeutung. Alle Widerstandskampfer waren darilber einig, dass die Hitlerregierung 
gestiirzt werden soll. Sie haben jedoch die Bildung einer neuen Gesellschaftsord
nung nach dem Hitlersturz verschieden aufgeiasst. 

-4 - Sobótka 3/81 




