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1. Wstęp
Historia polskiego anarchizmu nigdy nie przycia ̨gała zbyt wielkiej uwagi badaczy dziejów
ruchu robotniczego1 — zapewne zarówno ze wgle ̨du na marginalne wpływy tej ideologii
w polskim społeczeństwie, jak i „nieprawomyślność” tego odległego od leninizmu rodzaju lewicowości. Jeśli cokolwiek przykuwało uwage ̨ badaczy, to raczej udział anarchistów
w rewolucji 1905 r., malowniczy na swój sposób cia ̨g zamachów bombowych i egzekucji
na stokach warszawskiej Cytadeli. Źródłem takiego właśnie, dość ograniczonego czasowo
podejścia do historii polskiego anarchizmu jest zapewne fakt, że znakomita i wyja ̨tkowo
wygodna pomoc naukowa w postaci publikacji źródłowej Hermana Rappaporta2 kończy
sie ̨ na roku 1914. Przejawy działalności czy nawet myśli anarchistycznej (anarchosyndykalistycznej) w naste ̨pnych latach sa ̨ autorom znanych mi opracowań obce ba ̨dź też przez
nich ignorowane3 . Chyba najwyraźniej widać to w pracy Antoniego Malinowskiego, „Mit
o wolności. Szkice o anarchizmie”, gdzie autor, po zrelacjonowaniu smutnego końca grupy anarchosyndykalistów z Krakowa (jej przywódca, dr Augustyn Wróblewski, po ucieczce do Paryża przed prześladowaniami władz austriackich popadł w chorobe ̨ psychiczna ̨),
przechodzi od razu do opisywania dziejów utworzonego pod okupacja ̨ w 1939 r. Zwia ̨zku
„Wolność i Lud” (od 1941 r. Zwia ̨zek Syndykalistów Polskich)4 .
Brak opracowań tematu wia ̨że sie ̨ zapewne także ze skromna ̨ spuścizna ̨, jaka ̨ pozostawiła po sobie Anarchistyczna Federacja Polski. Nie mamy nawet resztek archiwum organizacji, podstawowe dokumenty odnajduja ̨ sie ̨ w postaci policyjnych odpisów5 , a wie ̨kszość
informacji jesteśmy zmuszeni czerpać z ocalałych, pojedyńczych numerów prasy wydawa-

1

Najlepszy przykład to wielotomowa Polska Klasa Robotnicza, w której zarówno w cze ̨ści syntetycznej,
jak i w kolejnych tomach opracowań analitycznych kwestia działalności anarchistów została niemal całkowicie pominie ̨ta.
2
H. Rappaport, Anarchizm i anarchiści na ziemiach polskich do 1914 roku, Warszawa 1981.
3
Jedynym wyja ̨tkiem jest praca M. Śliwy, Polska myśl socjalistyczna 1918-1948, Kraków 1985, s. 148, gdzie
można znaleźć opis stanowiska AFP w stosunku do przewrotu majowego. Na działalności grup skupionych
wokół dr. Augustyna Wróblewskiego i wychodza ̨cego w Krakowie pisma „Sprawa Robotnicza”, kończa ̨cej sie ̨
w roku 1913, urywa relacje ̨ historii anarchosyndykalizmu na ziemiach polskich Ł. Dzisiów, Anarchosyndykalizm. Zaplecze teoretyczne, Szczecin 1989, s. 117; podobnie ignoruje okres mie ̨dzywojenny (cf. dalej w tekście
głównym) A. Malinowski, Mit o wolności. Szkice o anarchizmie, Warszawa 1983, s. 13.
4
W rzeczywistości była to kontynuacja przedwojennego Zwia ̨zku Zwia ̨zków Zawodowych, organizacji zarazem propaństwowej i syndykalistycznej. ZZZ wyrósł z Generalnej Federacji Pracy i był do połowy
lat trzydziestych lojalna ̨ organizacja ̨ zwia ̨zkowa ̨ zwia ̨zana ̨ z lewica ̨ piłsudczykowska ̨. Pod koniec dwudziestolecia przejawiał co prawda (zwłaszcza po III Kongresie tej organizacji w 1937 r.) sympatie ̨ do walki CNT
przeciwko puczystom generała Franco, jednak ideowo był zdecydowanie kontynuatorem myśli Stanisława
Brzozowskiego, być może — przy bardzo dużym marginesie tolerancji — Sorela, ale z pewnościa ̨ nie np. Wacława Machajskiego. Cf. S. Ajzner, Zwia ̨zek Zwia ̨zków Zawodowych 1931-1939, Warszawa 1979, s. 326 nn.
5
Jak zbiór rezolucji i dokumentów I Konferencji Krajowej AFP z 24-26 lipca 1926; AAN sygn. 280/1-5,
k. 20-28 — maszynowy odpis tej broszury jest fragmentem korespondencji Powiatowego Komendanta PP w
Tarnowie do Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Opublikowano ja ̨ w styczniu 1927 r. (cf. Pierwszy Krajowy
Zjazd AFP, „Głos Anarchisty” 1931, nr 26, s. 7).
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nej przez AFP i z nia ̨ zwia ̨zanej6 . Rzadkie informacje w prasie codziennej ograniczaja ̨ sie ̨ do
notyfikacji aresztowań działaczy anarchistycznych7 . Wreszcie urywki informacji możemy
odnaleźć w aktach Komisarza Rza ̨du dla Miasta Stołecznego Warszawy, dotycza ̨cych inwigilacji partii i ruchów politycznych8 . Wa ̨tpliwa ̨ pociecha ̨ może być fakt, że wiedza współczesnych politologów na temat działalności i ideologii polskich anarchistów była także
wie ̨cej niż wa ̨tpliwa9 .

2. Organizacja
Powstanie. AFP powstała na I Konferencji Krajowej, która odbyła sie ̨ 24-26 lipca 192610 .
W zwołanym przez Komisje ̨ Organizacyjna ̨ AFP spotkaniu wzie ̨li udział przedstawiciele organizacji anarchistycznych z pie ̨ciu miast Polski11 . Jeszcze przed formalnym powstaniem
organizacji rozpocze ̨to wydawanie „Głosu Anarchisty”, później oficjalnego organu AFP12 .
Konferencja przyje ̨ła trzy dokumenty określaja ̨ce przyszła ̨ działalność organizacji. „Wskazania ideowe” w zwie ̨zły sposób prezentowały podstawowe założenia anarchosyndykalizmu, z negatywnym stosunkiem do parlamentaryzmu i dyktatury proletariatu czy postulatami rewolucji socjalnej, prowadza ̨cej ku społeczeństwu opartemu na idei federalizmu13 .
„Taktyka” zawiera analize ̨ majowego puczu Piłsudskiego, do którego anarchiści — w przeciwieństwie do PPS i KPP — od pocza ̨tku odnieśli sie ̨ negatywnie, krytyke ̨ działalności partii politycznych, zwia ̨zków zawodowych i ruchu spółdzielczego, na koniec zaś przegla ̨d
metod prowadzenia akcji bezpośredniej14 . We „Wnioskach demonstracyjnych”, poza złożeniem hołdu pomordowanym i wie ̨zionym przez władze rewolucjonistom, AFP apelowała
do anarchistów na całym świecie o prowadzenie akcji na rzecz amnestii dla wie ̨źniów poli6

Chodzi tu przede wszystkim o „Walke ̨”, anarchistyczny miesie ̨cznik wydawany we Francji w latach
1926-1928. „Walke ̨” redagowano po polsku, była przeznaczona głównie dla polskich robotników-emigrantów
we Francji (zwłaszcza w departamentach Nord i Pas-de-Calais), niemniej prenumerowano ja ̨ zarówno w Polsce, jak i w innych skupiskach emigracji zarobkowej, np. w Stanach Zjednoczonych; cf. Od wydawnictwa, „Walka” 1926, nr 1, s. 1; Sprawozdanie finansowe, „Walka” 1928, nr 20, s. 6. Dużo mniej informacji dostarcza wydawany w 1925 r. w Paryżu i również zwia ̨zany z Mie ̨dzynarodowym Stowarzyszeniem Robotników (mie ̨dzynarodówka ̨ anarchosyndykalistyczna ̨) „Najmita”.
7
Np. Z kraju, „Zycie Robotnicze” z 21 lutego 1926, s. 3.
8
W cze ̨ści opublikowanej informacje o AFP pojawiaja ̨ sie ̨ dwukrotnie w tomie drugim, na stronach 39
i 254-255.
9
Cf. A. �eł�ikowska, Stronnictwa i zwia ̨zki polityczne w Polsce, Warszawa 1925, s. 849-850.
10
AAN sygn. 280/1^1 p. 20; P., Po Konferencji Krajowej AFP, „Głos Anarchisty” 1926, nr 4, s. 4; artykuł
Pierwszy Krajowy Zjazd AFP, „Głos Anarchisty” nr 26,1931, s. 7 podaje co prawda jako czas powstania organizacji sierpień, ale wydaje sie ̨, że pierwszeństwo należy tu przyznać źródłom powstałym bezpośrednio po I
Konferencji Krajowej.
11
P., Po Konferencji Krajowej AFP, „Głos Anarchisty” 1926, nr 4, s. 4.
12
„Walka” 1926, nr 1, s. 3, notka informacyjna: „Z pocza ̨tkiem roku podje ̨to w Warszawie wydawnictwo
Głosu Anarchisty” nie podaje dokładnej daty. „Walka” 1926, nr 1, wyszła 15 lutego, można wie ̨c sa ̨dzić, że
opisywany „Głos Anarchisty” 1926, nr 1, został opublikowany z pocza ̨tkiem tego miesia ̨ca.
13
AAN sygn. 280/1-5, k. 20-24.
14
Ibidem, k. 24.
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tycznych w Polsce15 . Uchwały I Konferencji Krajowej, dotycza ̨ce taktyki i ideologii, uchyliła
Konferencja Przedzjazdowa w październiku 1927 r., uchwalaja ̨c na ich miejsce przedłożona ̨
przez Sekretariat Deklaracje ̨ Ideowa ̨ AFP, która niestety nie zachowała sie16
̨ . Ze wzgle ̨du na
narastaja ̨ce represje Pierwszy (i jedyny, o którym dysponujemy jakimikolwiek informacjami) Krajowy Zjazd AFP, zwołany na podstawie „Zasad Organizacyjnych”, przyje ̨tych przez
grupy czynne w 1928 r., odbył sie ̨ dopiero w maju 1931 r.17 Organizacja z pewnościa ̨ istniała
do roku 193318 , a biora ̨c pod uwage ̨ deklarowany rozwój ilościowy19 dotrwała zapewne do
II wojny światowej.
Struktura organizacyjna. Nie dysponujemy dokumentem AFP opisuja ̨cym strukture ̨
organizacji polskich anarchistów. Rekonstrukcji możemy dokonać jedynie na podstawie
urywków z akt inwigilacji Komisariatu Rza ̨du na Miasto Stołeczne Warszawe ̨ i prasy anarchistycznej.
Podstawowa ̨ jednostka ̨ organizacyjna ̨ AFP było koło20 , nazywane też grupa21
̨ . Ocalała w
aktach inwigilacji relacja z zebrania takiego koła daje nam poje ̨cie o jego liczebności —
rze ̨du kilkunastu osób22 . Na czele koła stal delegat — przedstawiciel w okre ̨gowej Radzie
Delegatów23 . On też zapewne odpowiadał za prezentowanie wyników dyskusji i pogla ̨dów
koła na forum AFP i jej organów prasowych24 . W relacji akt Komisariatu Rza ̨du Rada Delegatów wysyłała ła ̨cznika do „tzw. Biura Koncentracyjnego”, ogólnokrajowego organu koordynacyjnego25 . Wydaje sie ̨, że owo „Biuro Koncentracyjne”, którego uje ̨tej w cudzysłów
nazwy nie był najwidoczniej pewien sam oficer prowadza ̨cy sprawe ̨, jest tożsame ze wspominanym wielokrotnie w „Głosie Anarchisty” czy „Walce Klas” Sekretariatem AFP. Wskazywałaby na to identyczna rola, jaka ̨ miałyby pełnić w AFP owe jednostki organizacyjne —
15

Ibidem, k. 27-28.
Pierwszy Krajowy Zjazd AFP, „Glos Anarchisty” 1931, nr 26, s. 8.
17
W cytowanym wyżej artykule zachowały sie ̨ w urywkach uchwały Zjazdu dotycza ̨ce linii taktycznej
organizacji, podkreślaja ̨ce, że „jedynie anarchosyndykaliści, skupieni pod czarnym sztandarem MSR, prowadza ̨c nieugie ̨ta ̨ walke ̨ o 6-godzinny dzień pracy, o polepszenie bytu, przechodza ̨c z jednej walki do drugiej,
tworza ̨c i zespalaja ̨c mie ̨dzynarodowy, rewolucyjny front walki klasowej przeciw faszyzmowi, kapitałowi i
państwu, o Wolne Rady Delegatów Robotniczych i Chłopskich — jedynie robotnicy, zorganizowani w MSR,
da ̨ża ̨c do strajku generalnego i rewolucji socjalnej — tworza ̨ pierwsze kadry bojowe mie ̨dzynarodowego proletariatu”. AFP odcinała sie ̨ również ostro od „rza ̨du faszystowskiego, usiłuja ̨cego wzmocnić swoje pozycje,
głosza ̨c hasła rzekomej nadpartyjności i nadklasowości rza ̨du i państwa” — ibidem.
18
Ostatnia (?) znana „Walka Klas” (pismo wydawane przez anarchistów z AFP od 1931 r.) to 1933, nr
4(16).
19
Ibidem, s. 8.
20
Komunikaty Informacyjne Komisariatu Rza ̨du na Miasto Stołeczne Warszawę, Warszawa 1993, t. II, s. 255
(dalej: Komunikaty).
21
Te ̨ nazwe ̨ spotykamy w pokwitowaniach wpłat na fundusz AFP w wielu numerach „Głosu Anarchisty”,
przykładowo z roku 1928, nr 2(18), s. 8.
22
Komunikaty, t. II, s. 39.
23
Komunikaty, t. II, s. 255; „Głos Anarchisty” 1927, nr 3(10), s. 5.
24
Taka ̨ role ̨ można zaobserwować na przykładzie koła Praca, w imieniu którego głos na lamach prasy
anarchistycznej zabiera Socius, np. Socius, Nasze stanowisko względem projektu programu Powszechnego Zwia ̨zku
Anarchistycznego, „Głos Anarchisty” 1927, nr 7(14), s. 8-9, podpisany: „za grupe ̨ PRACA — Socius”.
25
Komunikaty, t. II, s. 255.
16
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koordynacja, podtrzymywanie ła ̨czności mie ̨dzy kołami, brak kompetencji do wydawania
poleceń jednostkom niższego rze ̨du26 . W aktach inwigilacji znajdujemy jeszcze informacje ̨
o podziale kół na „teoretyczne” i „ścisłe”. Pierwsze zgodnie z nazwa ̨ miały zajmować sie ̨
dyskusjami ideologicznymi i być luźno powia ̨zane ze struktura ̨ organizacyjna ̨ AFP, domena ̨ drugich zaś miało być prowadzenie akcji bezpośredniej i działalności propagandowej.
Różnica celów działania pokrywała sie ̨ we wspomnianej relacji ze składem klasowym grup:
„teoretyczne” miały składać sie ̨ głównie z inteligencji, „ścisłe” zaś „z robotników i w ogóle
ludzi pracuja ̨cych fizycznie”27 .
Nawet te skromne informacje o strukturze organizacyjnej AFP pozwalaja ̨ dostrzec w
niej odbicie ideologii federalistycznej. „Jednostka ̨ kieruja ̨ca ̨, zarza ̨dzaja ̨ca ̨ i nadaja ̨ca ̨ zbiorowości anarchistycznej jej charakter i istote ̨ jest grupa — — Nie ma takiej »racji stanu«
organizacji, dla której grupy miałyby odsta ̨pić od ustalonej przez sie ̨ linii wytycznej — —
Każda grupa jest autonomiczna w wyborze swojego terenu pracy i metody jej prowadzenia”28 . Wszystkie inne struktury pełnia ̨ wobec kół role ̨ pomocnicza ̨. Nadzór nad działaniami grup pełni, w przypadku spraw lokalnych, ogół czynnych kół danej miejscowości,
a w przypadku ogólnokrajowych, ogół kół AFP. W ten sposób miała być realizowana idea
organizacji bez wodzów, którzy „w każdej chwili moga ̨ zaprzedać masy na laske ̨ i niełaske ̨ kapitału”29 , realizuja ̨cej w najszerszym możliwym stopniu demokracje ̨ bezpośrednia ̨.
Sprowadzenie „czynności ciała centralnego do funkcji techniczno-administracyjnych”, zaprzeczenie centralizmu demokratycznego, gwarantować miało uchronienie ruchu przed
biurokratyzacja ̨ i losem Rewolucji Październikowej30 .
Działalność. Aktywność polskich anarchistów w okresie mie ̨dzywojennym nie dorównywała skala ̨ działaniom ich poprzedników z pocza ̨tku wieku, czy nawet (choć tu zapewne
26

W przypadku „Biura Koncentracyjnego” stosowny uste ̨p znajduje sie ̨ w relacji B., zapewne oficera prowadza ̨cego sprawe ̨ (Komunikaty, t. II, s. 255): „Obie instancje [mowa tu o B. K. i Radach Delegatów — AZ] nie
stanowia ̨ ciała rozkazodawczego, a istnieja ̨ jedynie dla utrzymania ła ̨czności i ścisłego porozumienia”. Analogiczna ̨ role ̨ Sekretariatu AFP odnajdujemy w opisie A. S., Federalizm w praktyce organizacji anarchistycznej,
„Głos Anarchisty” 1927, nr 3(10), s. 6: „R[ada] D[elegatów], jak i Sekretariat maja ̨ wie ̨c w pierwszym rze ̨dzie
czynności informacyjno-zespalaja ̨ce”. Uwidacznia to dobrze proces powstawania Deklaracji AFP w sprawie
stosunku do działalności KPP. Brak takowej uchwały na I Konferencji Krajowej AFP spotkał sie ̨ z krytyka ̨,
w zwia ̨zku z czym Sekretariat AFP sformułował projekt deklaracji — i rozesłał go do kół (P., Po Konferencji
Krajowej AFP, „Głos Anarchisty” 1926, nr 4, s. 4) mie ̨dzy 26 lipca a wrześniem 1926 r. (jako projekt uchwały
tekst funkcjonuje we wspomnianym, wrześniowym numerze „Głosu Anarchisty”). Dopiero po zaaprobowaniu treści przez kola, Deklaracja stała sie ̨ dokumentem obowia ̨zuja ̨cym i jako taki została opublikowana w
numerze październikowym (Deklaracja AFP w sprawie stosunku do działalności KPP, „Głos Anarchisty” 1926, nr
5, s. 3).
27
Komunikaty, t. II, s. 256. Wydaje sie ̨, że możemy nawet wskazać w odniesieniu do niektórych kół —
wnioskuja ̨c po nazwach i odbiciu działalności w prasie anarchistycznej — do której kategorii sie ̨ zaliczały.
Np. wyste ̨puja ̨ca cze ̨sto w pokwitowaniach z „Głosu Anarchisty” grupa Piekarze należała zapewne do „ścisłych”, natomiast koło Praca, zabieraja ̨ce głos we wspomnianej wyżej dyskusji na temat projektu Powszechnego Zwia ̨zku Anarchistycznego, było zapewne „teoretyczne” — oczywiście przy założeniu prawdziwości
informacji pozyskanych przez agentów Komisariatu.
28
A. S., Federalizm w praktyce organizacji anarchistycznej, „Głos Anarchisty” 1927, nr 3(10), s. 5.
29
W. �owalski, Jakiej organizacji nam potrzeba? Co to jest federalizm?, „Walka” 1926, nr 8, s. 2.
30
Ibidem.
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głównie ze wzgle ̨du na drastyczna ̨ różnice ̨ w poziomie represji) Pomarańczowej Alternatywie i Federacji Anarchistycznej z lat osiemdziesia ̨tych-dziewie ̨ćdziesia ̨tych XX w. Był to
z pewnościa ̨ rezultat represji carskich, a potem bezpośrednich naste ̨pstw Rewolucji Październikowej, po których ruch anarchistyczny odradzał sie ̨ praktycznie od nowa31 . Wobec
ideowego bojkotu wyborów32 i niewielkich wpływów w zwia ̨zkach zawodowych33 , co uniemożliwiało realizacje ̨ podstawowego postulatu akcji bezpośredniej, anarchiści skazani byli
na działalność propagandowo-edukacyjna ̨. Podstawowy jej zra ̨b stanowiło wydawanie prasy. W kraju ukazywały sie ̨ dwa miesie ̨czniki, oficjalny organ AFP „Głos Anarchisty” oraz
„Walka Klas”, wydawana z podtytułem „pismo anarcho-syndykalistyczne”. Prócz tego wiemy o istnieniu jeszcze dwóch tytułów wydawanych w kraju: przeznaczonego dla młodzieży i przez nia ̨ redagowanego „Młodego Rewolucjonisty”34 oraz „AFP. Pisma teoretycznego
Anarchistycznej Federacji Polski”35 . AFP wydawała też na powielaczu broszury w ramach
„Biblioteczki Robotniczej”36 oraz okolicznościowe ulotki — jak np. z okazji Mie ̨dzynarodowego Dnia Młodzieży czy 50 rocznicy śmierci Michaiła Bakunina37 . W podobnej formie kolportowano też odezwy — w sprawie akcji antymilitarystycznej czy pote ̨pienia morderstwa
sa ̨dowego dokonanego w Stanach Zjednoczonych na dwóch anarchistach — Sacco i Vanzettim38 . Młodzi anarchiści brali też udział w masówkach Zwia ̨zku Młodzieży Komunistycznej,
prowokuja ̨c dyskusje i szerza ̨c propagande ̨ AFP39 . Poza działaniami czysto propagandowy-

31
32

1-2.

Czego chca ̨ anarchiści?, Paryż 1924, s. 1; Do czytelników, „Walka” 1928, nr 21, s. 1.
Wszelkiego szczebla; �. �em, Wybory do Rady Kas Chorych w Warszawie, „Głos Anarchisty” 1926, nr 5, s.

33

Jak niewielkie były te wpływy, można wyczytać z artykułu A. Melkera, Wolnościowy ruch robotniczy a
MSR, „Walka” 1928, nr 15, s. 5, gdzie autor zaleca: „w Polsce, jaki i w innych krajach, gdzie nie ma sekcji MSR,
anarchiści powinni propagować w zw. zaw. idee anarcho-syndykalistyczne i da ̨żyć do utworzenia opozycji rewolucyjnej. Gdy liczba członków tej opozycji dosie ̨gnie 20 i gdy w innych zwia ̨zkach opozycja jest dość silna,
wtedy reformistyczni kierownicy wyklucza ̨ mniejszość rewolucyjna ̨. To jest właściwa chwila do utworzenia
w kraju organizacji anarcho-syndykalistycznej i towarzysze nie powinni wahać sie ̨ przed tym krokiem”. Do
utworzenia polskiego odpowiednika CNT czy CGT-SR, o ile wiemy, nie doszło — a prasa anarchistyczna zadowalała sie ̨ nawoływaniem robotników do wste ̨powania w szeregi „Anarcho-Syndykalistycznej Opozycji
Zwia ̨zkowej”.
34
Pierwszy numer ukazał sie ̨ w styczniu 1929 r.; Młody Rewolucjonista, „Głos Anarchisty” 1929, nr 1(21),
s. 12; Komunikaty, t. II, s. 39. Nie dysponujemy informacjami o ewentualnych dalszych numerach tego pisma.
35
Informacje ̨ o ukazaniu sie ̨ „AFP” przekazuje „Walka Klas” 1933, nr 4(16), s. 5.
36
Przetrwała czwarta z serii broszura z sierpnia 1931 pt. Prawda o Hiszpanii (w zbiorach Zakładu Historii
Społecznej Biblioteki Sejmowej, sygn. P. 1186).
37
Uroczystości Bakuninowskie, „Głos Anarchisty” 1926, nr 4, s. 8.
38
Akcje antymilitarystyczne i uczczenia pamięci tow. Sacco i Vanzetti, „Walka” 1928, nr 20, s. 5; odezwy zostały wydane po polsku i w jidysz; w sprawie Sacco i Vanzettiego AFP wystosowała list protestacyjny do
ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie jeszcze w 1926 r., wkrótce po potwierdzeniu wyroku, domagaja ̨c sie ̨ zawieszenia egzekucji; W obronie Sacco i Vanzetti, „Głos Anarchisty” 1926, nr 4, s. 5; w Warszawie
wydano także jednodniówke ̨ Sacco i Vanzetti (Akcja protestacyjna trwa nadal, „Głos Anarchisty” 1927, nr 7(14),
s. 10).
39
„Rewolucyjna” świadomość, „Walka” 1928, nr 20, s. 5; gdy młodzi anarchiści próbowali wznosić na wiecu
okrzyki na cześć Sacco i Vanzettiego, wypełniona młodymi komunistami sala zagłuszała ich, krzycza ̨c: precz!
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mi na zebraniach kół prowadzono akcje ̨ samokształceniowa ̨, organizuja ̨c np. wypełniane
referatami wieczorki kropotkinowskie40 .
Członkostwo. Ze wzgle ̨du na ska ̨pa ̨ baze ̨ źródłowa ̨ rekonstrukcja członkostwa AFP wydaje sie ̨ wyja ̨tkowo trudnym zadaniem. Jesteśmy praktycznie skazani na — z istoty rzeczy
nieobiektywne — informacje prasy anarchistycznej. Brak archiwum organizacji nie pozwala na proste podsumowanie liczby członków. Dysponujemy właściwie jedna ̨ informacja ̨ —
o liczbie obecnych na zebraniu jednego z kół w Warszawie41 .
W lipcu 1926 r. AFP założyli przedstawiciele grup anarchistycznych z pie ̨ciu miast —
źródło, zapewne ze wzgle ̨dów konspiracyjnych, nie podaje, których42 . Możemy sie ̨ jedynie domyślać na podstawie odpowiednio wczesnych informacji o działalności anarchistów,
że idzie o dana ̨ miejscowość. W skład owej pia ̨tki wchodziła niemal na pewno Warszawa,
gdzie jeszcze przed formalnym ukonstytuowaniem sie ̨ AFP rozpocze ̨to wydawanie „ Głosu
Anarchisty”43 . Przed 1926 r. anarchosyndykaliści działali też na polskim Górnym Śla ̨sku44 .
Mamy też ślad istnienia kontaktów z AFP w Tarnowie na pocza ̨tku 1927 r.45
Stosunkowo najwie ̨cej informacji zachowało sie ̨ o organizacji warszawskiej. Oprócz wydawania „Głosu Anarchisty” publikowano tu ulotki i jednodniówki46 , WO AFP wywieszała
także czarne transparenty na ulicach miasta47 . W Warszawie istniało zapewne kilka kół
AFP48 . W pokwitowaniach wpłat na fundusz organizacyjny cze ̨sto pojawia sie ̨ grupa Muranów, wnioskuja ̨c po nazwie — cze ̨ść Organizacji Warszawskiej49 . Inne kolo zbierało sie ̨ w

40

Pokwitowania, „Głos Anarchisty” 1926, nr 5, s. 5; Pokwitowania, „Głos Anarchisty” 1927, nr 3(10), s. 8.
Dysponujemy relacja ̨ z takiego spotkania w aktach inwigilacji Komisariatu Rza ̨du na Miasto Stołeczne Warszawe ̨, t. II, s. 39 — prelegent, Ludwik Loniek Getze, wygłosił na nim referat Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, posiłkuja ̨c sie ̨ odczytywaniem na głos wyja ̨tków z dziel Kropotkina, a naste ̨pnie „poddał ostrej krytyce
wydawnictwo Ksia ̨żki z przedmowa ̨ napisana ̨ przez Hempla, nazywaja ̨c tegoż czarna ̨ mózgownica ̨”.
41
<em>Komunikaty<em>, t. II, s. 39.
42
P., op. cit., s. 4.
43
Głos Anarchisty, „Walka” 1926, nr 1, s. 3; w Warszawie w 1920 r. powstał też nieco pompatyczny poemat
St. Stanisławskiego (być może to on kryje sie ̨ w pokwitowaniach AFP pod inicjałami St. St.?) pt. Do anarchii,
przedrukowany w „Najmicie” (1925, nr 5, s. 3).
44
Ich delegat brał udział w konferencji anarchosyndykalistów niemieckiego Górnego Śla ̨ska 31 maja
1925; cf. Przegla ̨d Międzynarodowy, „Najmita” 1925, nr 5, s. 5
45
W korespondencji Powiatowego Komendanta PP (AAN sygn. 280/1-5, k. 20-28) — cf. przypis 5; znajduje sie ̨ tam także odpis lutowego numeru „Głosu Anarchisty” 1927, nr 1-2(9); brak jakichkolwiek innych
informacji o działalności AFP w Tarnowie.
46
Wspomniana już: Sacco i Vanzetti, ci. Akcja protestacyjna, s. 10.
47
W październiku i listopadzie 1928 r.; Czarne transparenty w Warszawie, „Głos Anarchisty” 1928, nr 5(20),
s. 10; Akcje, s. 5. Na transparentach widniały hasła: Do walki z dyktatura ̨ faszystowska ̨, kapitałem i państwem!,
Niech żyje rewolucyjna walka klas!, Niech żyja ̨ Wolne Rady Delegatów Robotniczych i Chłopskich! oraz Niech żyje anarchizm! AFP na lamach „Głosu Anarchisty” dementowała informacje prasy warszawskiej o antykomunistycznej treści napisów. „Walka” donosiła o wywieszaniu transparentów w ramach akcji antywojennej.
48
Komunikaty, t. II, s. 39 wspominaja ̨ o zebraniu „jednego z kół anarchistycznych wchodza ̨cych w skład
AFP”.
49
Pokwitowania, „Głos Anarchisty” 1928, nr 2(18), s. 12; Pokwitowania, „Głos Anarchisty” 1928, nr 4(19),
s. 8; Pokwitowania, „Głos Anarchisty” 1929, nr 1(21), s. 12.
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mieszkaniu przy ul. Złotej 3650 . Anarchiści mieli też na pocza ̨tku lat trzydziestych (a zapewne nawet od końca lat dwudziestych) pewne wpływy wśród warszawskich robotników piekarskich51 — zapewne z nimi należy wia ̨zać potwierdzenia wpłat na fundusz AFP od grupy
Piekarze52 , a także wśród młodych robotników — uczniów zawodowych szkół dokształcaja ̨cych53 . Wedle relacji agenturalnej członkowie „rekrutowali sie ̨ przede wszystkim spośród
b[yłych] komunistów, którzy rozczarowali sie ̨ do komunizmu, w zwia ̨zku z tarciami wewne ̨trznymi Kompartii, wzgl[e ̨dnie] którzy z różnych powodów zostali z Partii usunie ̨ci”54 .
Na Górnym Śla ̨sku, jak już wspominaliśmy, anarchosyndykaliści działali przynajmniej od
1925 r.55 Dysponujemy źródłami potwierdzaja ̨cymi ich aktywność (w formie organizacji
politycznej, nie zwia ̨zkowej) w roku 193256 . W Łodzi AFP nie istniała przynajmniej do roku
192957 . W 1931 r. w „Walce Klas” pojawiaja ̨ sie ̨ korespondencje ze środowiska piekarzy i
malarzy łódzkich58 , ale potwierdzenie istnienia grupy AFP mamy dopiero dla roku 193259 .

50

Komunikaty, t. II, s. 39.
Robotnik Piekarski, Pan Alter „straszy” anarchizmem i osłania robotników skrzydłami Bundu, „Walka Klas”
1931, nr 2, s. 9; według autora wśród robotników istniał niezależny od żadnej partii zwia ̨zek zawodowy, zwalczany przez komunistów nawet z bronia ̨ w re ̨ku (zamordowano robotnika Neuermana, który przeprowadzał
z ramienia zwia ̨zku kontrole ̨ piekarni), z dużymi wpływami anarchosyndykalistów. Gdy członkowie Bundu
próbowali zdobyć wpływy w zwia ̨zku, rozpocze ̨li swoja ̨ działalność od przeprowadzania antyanarchistycznych odczytów dla robotników. Pod znakiem zapytania pozostaje oczywiście wiarygodność relacji, niemniej
pewne wpływy AFP w tym środowisku najwidoczniej istniały, co potwierdzałyby także pokwitowania wpłat
od najprawdopodobniej warszawskiej grupy Piekarze.
52
Druga udokumentowana grupa piekarzy pochodziła z Łodzi (Piekarz Łódzki, Zdrada i rozbicie święca ̨
triumfy, „Walka Klas” nr 2, 1931, s. 7). Na niekorzyść piekarzy łódzkich świadczy jednak fakt, że Pokwitowania dla grupy Piekarze pojawiaja ̨ sie ̨ już w marcu 1928 r. (Pokwitowania, „Głos Anarchisty” nr 2(18), 1928),
podczas gdy jeszcze we wpisie do akt inwigilacji AFP z lutego 1929 r. (Komunikaty, t. II, s. 256) znajdujemy
informacje ̨, że anarchiści dopiero „postanowili przysta ̨pić do zorganizowania swoich kół na terenie m.in.
Łodzi”. Pokwitowania pojawiaja ̨ sie ̨ też zawsze i tylko wtedy, gdy wyste ̨puja ̨ pokwitowania dla warszawskiej
grupy Muranów — być może były po prostu zbierane razem — cf. Aneks.
53
Grupa uczniów-robotników, Na miejskich zawodowych szkołach doszkalaja ̨cych. Korespondencja z Warszawy, „Walka Klas” 1932, nr 8(10), s. 11.
54
Komunikaty, t. II, s. 256.
55
Przegla ̨d, s. 5.
56
Kilof, Sytuacja robotnicza na Śla ̨sku, „Walka Klas” 1932, nr 4(6), s. 8. Autor namawia robotników do akcji
bezpośredniej wewna ̨trz centralistycznych zwia ̨zków zawodowych — nie ma wie ̨c zwia ̨zkowej alternatywy
organizacyjnej. Niemniej istnieje „organizacja anarchosyndykalistyczna, która coraz to wie ̨kszego posłuchu
zdobywa wśród robotników Górnego Śla ̨ska”. Organizacja zwia ̨zkowa nie pojawiła sie ̨ także w październiku
1932 r., w trakcie strajku 6 najwie ̨kszych hut, kierowanego przez niezależny od organizacji zwia ̨zkowych, a
nawet sabotowany przez ich kierownictwa komitet strajkowy robotników; Bolek, Zaostrzenie walk klasowych
na G. Śla ̨sku, „Walka Klas” 1932, nr 8(10), s. 10.
57
<em>Komunikaty<em>, t. II, s. 256.
58
Piekarz Łódzki, op. cit., s. 7; St. Łowicki, W fachu malarskim, ibidem, s. 8.
59
Pokwitowania, „Walka Klas” nr 8(10), 1932, s. 12; wspomniana jest tam grupa Bałuty.
51
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Na ślad anarchistów natrafiamy też w Krakowie w 1928 r.60 Prawdopodobnie przynajmniej
pojedynczy anarchiści działali w Tarnowie61 , Hrubieszowie62 i Przemyślu63 .
Odre ̨bna ̨ kwestie ̨ stanowia ̨ wpływy AFP w środowisku robotniczym. Problemem jest możliwy rozdźwie ̨k mie ̨dzy poparciem faktycznym a deklarowanym w — z istoty rzeczy nieobiektywnej i pełnia ̨cej role ̨ propagandowa ̨ — prasie organizacyjnej. Wydaje sie ̨, że jedynym dowodem, który potwierdza rzeczywista ̨ infiltracje ̨ danego środowiska przez anarchistów, sa ̨ drukowane w prasie potwierdzenia wpłat na fundusz organizacyjny. Jedyna ̨ grupe ̨
zawodowa ̨, co do której możemy z wysokim prawdopodobieństwem założyć, że wśród jej
członków działało koło AFP, a zarazem umiejscowić ja ̨ geograficznie, stanowili warszawscy robotnicy piekarscy64 . Wpływ anarchistów na wspomniany wyżej niezależny zwia ̨zek
zawodowy musiał być dość głe ̨boki, skoro w pokwitowaniach znaleźć można np. wpłaty ze
zbiórki przeprowadzonej na Sylwestrze Piekarskim65 . W pokwitowaniach oprócz Piekarzy
pojawia sie ̨ też raz grupa zawodowa „Igła”66 , z dość znaczna ̨ wpłata ̨ na fundusz organizacyjny, niemniej jednak brak jakichkolwiek wskazówek pozwalaja ̨cych zlokalizować teren
działania krawców-anarchistów.
Ogółem w „Głosie Anarchisty” i „Walce Klas” przewijaja ̨ sie ̨ nazwy 22 kół łoża ̨cych na
działalność AFP67 . Przyjmuja ̨c za średnia ̨ liczebność grupy 10 osób68 , uzyskujemy liczbe ̨
około 200 osób zaangażowanych finansowo w działalność anarchistyczna ̨. Oczywiście dane
te nie oddaja ̨ liczebności organizacji, w której wielu członków nie stać było zapewne na
wspieranie AFP69 , niemniej jednak daja ̨ pewne poje ̨cie o skali Federacji.
60

We wrześniu i październiku 1928 r. paryska „Walka” publikuje korespondencje ̨ z Krakowa. Nie jest to
oczywiście dowód na istnienie AFP, niemniej w tym czasie „Walka” zache ̨ca do wste ̨powania w szeregi organizacji, relacjonuje jej działalność. Dysponujemy dodatkowa ̨ poszlaka ̨, wskazuja ̨ca ̨ na powia ̨zanie ze środowiskiem AFP. Autor wspomnianego listu, opisuja ̨c przegrany strajk metalowców krakowskich, posługuje sie ̨
specyficznym, przy okazji zniekształconym sformułowaniem, określaja ̨c PPS „Partia ̨ Policyjnych Systemów”.
To samo określenie znajdujemy w prasie anarchistycznej, której autor korespondencji był najwidoczniej niezbyt uważnym czytelnikiem, w wersji pełnej : „Partia Policyjnych Systemów walki z ruchem robotniczym”.
Cf. Sytuacja w Polsce i zadania ruchu anarchistycznego, „Głos Anarchisty” 1926, nr 5, s. 4; Z kraju, „Walka” 1928,
nr 19, s. 5; Odpowiedzi redakcji, „Walka” 1928, nr 20, s. 4.
61
Tam PP przechwyciła materiały z I Konferencji Krajowej AFP; AAN sygn. 280/1-5, k. 28.
62
Hrubieszowianin, Hrubieszów, „Walka Klas” 1931, nr 2, s. 12.
63
A. B., Szopka wyborcza w okręgu przemyskim, „Walka Klas” 1931, nr 2, s. 11.
64
Cf. przypis 51. Wa ̨ski margines niepewności dotyczy lokalizacji geograficznej — wykluczenie wyła ̨cznie Łodzi nie oznacza, że nie mógł to być inny, nie wspomniany w zachowanych źródłach ośrodek.
65
Tak bowiem chyba należy rozszyfrować skrót „Sylw. piek. — 10 zł”, zamieszczony w Pokwitowaniach
w styczniowym numerze „Głosu Anarchisty” z 1929 r.
66
<em>Pokwitowania za wrzesień i październik<em>, „Głos Anarchisty” 1928, nr 4(19), s. 8.
67
Wykaz wraz z lokalizacja ̨ w źródłach w Aneksie.
68
Jedyna informacja, która ̨ dysponujemy, to Komunikaty, t. II, s. 39. W tym zebraniu brało udział 12 osób
— obniżenie średniej do 10 wydaje sie ̨ bezpieczne wobec tego, że zebranie odbywało sie ̨ w najsilniejszym
chyba okre ̨gu AFP, w Warszawie. Oczywiście wszystkie te wyliczenia maja ̨ charakter przybliżony i dotycza ̨
liczby osób wspieraja ̨cych finansowo działalność AFP, niekoniecznie zaś wszystkich członków. Liczbe ̨ zaniża
też oczywiście nikła ilość zachowanych źródeł.
69
Np. uczniów doszkalaja ̨cych szkół zawodowych. Cf. Grupa uczniów-robotników, op. cit.,s. 11.
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3. Przeciwko państwu i kapitalizmowi
AFP była organizacja ̨ skupiaja ̨ca ̨ anarchosyndykalistów i anarchokomunistów, nawia ̨zuja ̨ca ̨ do tradycji Bakunina, Kropotkina, Federacji Jurajskiej i „lewego” skrzydła I Mie ̨dzynarodówki70 , zwia ̨zana ̨ ideowo z Mie ̨dzynarodowym Stowarzyszeniem Robotników (mie ̨dzynarodówka ̨ anarchosyndykalistyczna ̨)71 . Środowisko polskich anarchistów zdecydowanie
odrzucało ideologie ̨ anarchoindywidualistyczna ̨ Maksa Stirnera72 , dystansuja ̨c sie ̨ także od
utopizmu Godwina czy Proudhona73 .
Anarchiści z Federacji uznawali państwo za główna ̨ przeszkode ̨ na drodze do obalenia
kapitalizmu i zniesienia niesprawiedliwych stosunków społecznych. Widzieli w nim bowiem instytucje ̨ z natury rzeczy klasowa ̨, obrońce ̨ uprzywilejowanych i prywatnej własności środków produkcji. W przeciwieństwie do rewolucyjnego marksizmu, odrzucali jednak
nie tylko państwo burżuazyjne, uznaja ̨c, że władcza i biurokratyczna natura państwa rodzi konieczność istnienia uprzywilejowanej klasy społecznej — której interesy zawsze be ̨da ̨ sprzeczne z interesami podporza ̨dkowanych jej pracowników74 . „Nigdy żadna grupa
uprzywilejowanych dobrowolnie nie wyrzekła sie ̨ swoich przywilejów. Istnienie państwa
stwarza szersza ̨ grupe ̨ społeczna ̨, której byt zwia ̨zany jest z bytem państwa, która nigdy nie
wyrzeknie sie ̨ swego panowania nad masami, tak że nie ma mowy o jakimś sielankowym
zamieraniu państwa”75 . Słowem — sa ̨dzili, że „wyzwolenie robotników z utrzymaniem władzy pogodzić sie ̨ nie da”76 .
Walka Mas. Anarchistyczna analiza praw rza ̨dza ̨cych kapitalizmem czerpała przede
wszystkim z tradycji I Mie ̨dzynarodówki. U podstaw krytyki kapitalizmu leżała marksowska (choć nazwisko Marksa, właśnie ze wzgle ̨du na konflikt sie ̨gaja ̨cy pierwszego MSR,
oczywiście nie pada) teoria wartości dodatkowej77 . Miejsce centralne zaś w opisie społeczeństwa, wbrew formułowanym cze ̨sto zwłaszcza przez środowiska komunistyczne zarzutom o „nieklasowy” charakter ideologii, a co za tym idzie i ruchu anarchistycznego78 ,
zajmowała kategoria walki klasowej.
Dzie ̨ki rozpe ̨tanej przez emigracyjna ̨ Grupe ̨ Anarchistów Rosyjskich dyskusji nad platforma ̨ Powszechnego Zwia ̨zku Anarchistycznego dysponujemy stanowiskiem Sekretariatu
AFP, odpowiadaja ̨cym przynajmniej cze ̨ściowo na pytanie o dokładne rozumienie terminu
70

Tak określanego przez anarchistów. Cf. Czego chca ̨ anarchiści?, s. 1.
AFP nie mogła, jako organizacja ideologiczna, być członkiem MSR, które z założenia grupowało anarchosyndykalistyczne centrale zwia ̨zkowe. Członkami MSR mogły być jedynie, od III Kongresu automatycznie,
organizacje opozycji anarchosyndykalistycznej wewna ̨trz reformistycznych ba ̨dź komunistycznych central
zwia ̨zkowych. Cf. M. K., Po III Kongresie MSR, „Głos Anarchisty” 1928, nr 4(19), s. 2-3.
72
S. Zawierski, Z dziejów anarchistycznej myśli i walki. Rozwój anarchizmu od buntów i utopii — do nauki, od
nauki — do programu, od programu — do czynu, „Walka” 1926, nr 8, s. 6.
73
Ibidem.
74
AAN sygn. 280/1-5, k. 21.
75
�. M., Anarchiści, „Walka” 1928, nr 20, s. 4.
76
P. Arszynow, Walka klas i walka o władzę, „Walka” 1926, nr 1, s. 3.
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„walka klasowa” przez polskich anarchistów79 . W tekście czytamy, że różnice wobec uje ̨cia marksistowskiego wynikaja ̨ z innej „definicji słowa proletariat. Podczas gdy według
marksizmu ortodoksyjnego klasa ̨ robotnicza ̨ sa ̨ wyła ̨cznie robotnicy zatrudnieni w wielkim przemyśle, według poste ̨powego zaś marksizmu — każdy robotnik fizyczny, dla anarchistów proletariuszem jest każdy wyzyskiwany i uciskany w obecnym ustroju”. Różnica
ta jednak nie oznacza reprezentowania interesów drobnomieszczaństwa, a jedynie próbe ̨
skupienia do walki klasowej przeciwko systemowi „w jedna ̨ wielka ̨ klase ̨ uciskanych i wyzyskiwanych” także drobnego i średniego chłopstwa czy inteligencji pracuja ̨cej, na równych
prawach z wielkoprzemysłowa ̨ klasa ̨ robotnicza80
̨ .
Istotna różnica pomie ̨dzy anarchizmem a różnymi mutacjami socjalizmu marksowskiego pojawia sie ̨ na płaszczyźnie celów, be ̨da ̨cych konsekwencja ̨ form prowadzenia walki
klasowej. W przeciwieństwie do marksistów, prowadza ̨cych „walke ̨ klas jako walke ̨ polityczna ̨”, anarchiści uznawali za jedyna ̨ jej istote ̨ „walke ̨ ekonomiczna ̨”, która po zwycie ̨stwie rewolucji przeradzałaby sie ̨ w budowanie socjalizmu przez oddolne „organizacje robotnicze, stoja ̨ce poza partiami politycznymi”. Te organizacje walki ekonomicznej miały
stać sie ̨ zala ̨żkiem przyszłego społeczeństwa, bez uciekania sie ̨ do używania odziedziczonego po kapitalizmie państwa jako środka walki klasowej, a naste ̨pnie narze ̨dzia do budowy
nowego ładu — ze wzgle ̨du na wymienione wyżej zagrożenia81 . Cel walki: bezklasowe społeczeństwo przyszłości, nie jest oczywiście zaprzeczeniem klasowości walki anarchistów o
nowy porza ̨dek społeczny, raczej wygodnym punktem oparcia dla krytyki ideologii porewolucyjnej dominacji klasy robotniczej i „dyktatury proletariatu” jako podstawy ustroju
ZSRR82 .
Filary ustroju kapitalistycznego. Pocza ̨wszy od dokumentów I Konferencji Krajowej
AFP przez teksty polskich anarchistów przewija sie ̨ zwarty katalog czynników podtrzymuja ̨cych trwanie ustroju opartego na własności prywatnej — sa ̨ nimi militaryzm, zwia ̨zany
z nim nacjonalizm oraz klerykalizm i religia.
Anarchiści wyróżniali trzy funkcje militaryzmu, „systemu przemocy państwowej zmonopolizowanej”, jak definiowała go rezolucja V Kongresu Mie ̨dzynarodowego Stowarzyszenia Robotników83 . Prócz wojen obronnych i zaczepnych, nakierowanych na rozszerzenie
granic państwowych, i kolonialnych, prowadzonych dla podbicia nowych, zamorskich rynków zbytu i źródeł surowców, uchwala podkreślała znaczenie wojska „dla walki ze zbuntowanymi masami, rozruchami i strajkami”84 . Scentralizowana machina, służa ̨ca państwu i
79
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kapitałowi, a na dodatek utrzymywana kosztem klas uciskanych i rekrutuja ̨ca sie ̨ przeważnie spośród nich właśnie, wydawała sie ̨ członkom AFP nie do usunie ̨cia tak długo, jak długo
istnieć be ̨dzie państwo. „Wszelkie interwencje zbrojne, prowadzone rzekomo w imie ̨ obrony wolności i interesów ekonomicznych społeczeństwa, ida ̨ w kierunku wre ̨cz odwrotnym,
a mianowicie ku wzmożeniu siły państwowej i reakcji wewna ̨trz kraju”85 . Z przekonania o
nierozerwalnym we ̨źle „kapitalizm to państwo; państwo to wojna”86 wynikała zdecydowana niewiara wobec wszelkiego autoramentu paktów i konwencji pacyfistycznych, z paktem
Brianda-Kelloga na czele87 . Anarchiści wyszydzali też konwencje o „humanitarnym prowadzeniu wojen”, z których wynikałoby, że „ludzkim jest oślepienie ludzi szrapnelami, a nieludzkim zmuszenie ich do wypluwania po kawałku płuc przez użycie gazów bojowych”88 .
Podobna ̨ role ̨ spełniać miał nacjonalizm — państwo podsycało go, by utrzymać uciskane
masy w gotowości do wojny i odwrócić ich uwage ̨ od ich rzeczywistych wrogów klasowych
— „szowinizm narodowy służył jako materiał dla polityki państwowej”89 . Cala kwestia narodowa wydawała sie ̨ zreszta ̨ anarchistom dość sztuczna — uznawali dziewie ̨tnastowieczny
proces kształtowania sie ̨ narodowości za wyreżyserowany przez klasy panuja ̨ce nowo powstałych państw „narodowych”, dla uprawomocnienia ich władztwa nad danym terenem.
„Nacjonalizm był zatem kierunkiem bez wa ̨tpienia reakcyjnym — nie powstał z naturalnych lub społecznych potrzeb, jest wytworem, maja ̨cym zasta ̨pić przestarzała ̨ teologie ̨ w
obronie państwa i kapitalizmu”90 . W tej bardzo bliskiej luksemburgizmu analizie pie ̨tnowali też wykorzystywanie momentów narodowych czy narodowowyzwoleńczych przez ruch
robotniczy, uznaja ̨c podobne działania niektórych partii komunistycznych nie „za taktyke ̨
walki klasowej, lecz manewr polityczny dyktowany przez interesy państwowe ZSRR”91 .
Klerykalizm AFP uważała za archaiczna ̨ i odchodza ̨ca ̨ w przeszłość formułe ̨ akcji propagandowej państwa, która ̨ w funkcji utrzymywania w ryzach społeczeństwa zaste ̨powały
sukcesywnie armia i nacjonalizm. Znacza ̨ca rola kleru, sług państwa i kapitału, zaznaczała
sie ̨ dla nich tam tylko, gdzie kościół nie jest oddzielony od państwa— w krajach takich jak
Hiszpania czy Polska. AFP mieniła sie ̨ wrogiem każdej religijności instytucjonalnej — „ostoi
kościoła i głosicielki niemocy ludzi wobec Boga”, uznaja ̨c, że „wiara we wszelka ̨ wszechmoc
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zniewala siły własne i energie ̨ społeczeństwa, staja ̨c na drodze rozwoju społecznego”92 .
Nieche ̨ć ta, poza wypominaniem klerowi hipokryzji przeróżnych „krucjat miłosierdzia”93 ,
przejawiała sie ̨ m.in. w akceptacji radykalnych metod konkurowania z religia ̨ o rza ̨d dusz94 .
Robotników zache ̨cano do wyste ̨powania z kościołów i gmin wyznaniowych95 .

4. Analiza ustroju politycznego
Odrzucenie kapitalizmu było dla anarchistów jednoznaczne z negacja ̨ systemu politycznego powstałego na jego bazie. AFP uznawała, że niezależnie od form (demokracja parlamentarna/ dyktatura/ monarchia) polityczne nadbudowy podtrzymuja ̨ ustrój zbudowany na
własności, jedyny margines wyboru pozostawiaja ̨c pomie ̨dzy kapitalizmem prywatnym a
państwowym96 . Istnienie partii politycznych i ich działalność parlamentarna ̨ oceniała jako odwracanie uwagi klas uciskanych od rzeczywistej walki klasowej przez burżuazje ̨, dla
osłabienia ich energii rewolucyjnej i aktywności klasowej. Walce politycznej o przeje ̨cie
władzy nad państwem anarchiści przeciwstawiali walke ̨ ekonomiczna ̨ o zdobycie kontroli nad środkami produkcji przez oddolne organizacje robotnicze budowane na zasadzie
federalizmu, jak Rady Delegatów Robotniczych w rewolucyjnej Rosji97 .
W tekstach programowych czy prasie AFP stosunkowo niewielkie zainteresowanie budziły partie tradycyjnej prawicy czy ludowcy. Wspominano je (przede wszystkim chadeków) głównie przy wyliczaniu „zdrad” partyjnych zwia ̨zków zawodowych98 . Oboje ̨tność
wobec ich działalności wynikała zapewne z założenia, że czas tych ugrupowań skończył
sie ̨, a ich miejsce w roli obrońców kapitalistycznego status quo przeja ̨ł ruch faszystowski.
Wśród partii ludowych umiarkowanie dobre opinie zbierała tylko prokomunistyczna Niezależna Partia Chłopska, namawiana od czasu do czasu na łamach prasy anarchistycznej
do odsta ̨pienia od walk sensu stricto politycznych na rzecz organizacji oddolnego rewolucyjnego ruchu chłopskiego99 .
Marksizm. Anarchiści zgadzali sie ̨ od czasów I Mie ̨dzynarodówki z marksistami co do
ostatecznego celu ruchu robotniczego — zaprowadzenia bezpaństwowego socjalizmu. Różnice zaznaczały sie ̨ w wizji osia ̨gnie ̨cia tego celu. Marks, a naste ̨pnie jego tak socjaldemo92
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kratyczni, jak bolszewiccy naste ̨pcy, twierdził, że w miare ̨ budowy socjalizmu i organizowania sie ̨ produkcji wedle nowego, kolektywistycznego sposobu państwo automatycznie
podlegać be ̨dzie rozkładowi, tak wie ̨c w drodze do osia ̨gnie ̨cia tych konkretnych celów korzystne be ̨dzie wykorzystanie niegroźnej, po przeje ̨ciu władzy przez robotników, machiny państwowej. Anarchizm odrzucał te ̨ argumentacje ̨ twierdza ̨c, że przy budowie socjalizmu nie można korzystać ze struktur represyjnych odziedziczonych po ustroju kapitalistycznym ze wzgle ̨du na niebezpieczeństwo degenerowania przez nie nowego systemu na
modłe ̨ obalonego kapitalizmu. Przeje ̨ty przez marksizm z wcześniejszej myśli socjalistycznej postulat politycznej walki proletariatu i uczestnictwa przedstawicieli robotniczych w
parlamentach burżuazyjnych naste ̨pcy Bakunina poddawali ostrej krytyce ze wzgle ̨du na
bezcelowość z punktu widzenia realizacji interesów klas uciskanych i negatywne skutki
wcia ̨gania robotników w walke ̨ wyborcza ̨, owocuja ̨ce osłabieniem walk klasowych. Z tych
powodów AFP odcinała sie ̨ zdecydowanie od działań tak PPS, jak i KPP.
Komunizm. Kwestia stosunku do bolszewizmu zajmowała dość dużo miejsca w programie i publicystyce anarchistycznej. Anarchiści czuli sie ̨ spadkobiercami tradycji Rewolucji
Październikowej100 , dlatego też analizowali dogłe ̨bnie przyczyny degeneracji stworzonego
przez nia ̨ systemu, prowadza ̨cej do Kronsztadtu, a wkrótce potem do stalinizmu. Dopatrywali sie ̨ ich głównie w nieufności bolszewików do klasy robotniczej, poła ̨czonej z wiara ̨
w możliwość budowania socjalizmu w warunkach dyktatury proletariatu. W mniemaniu
wie ̨kszości anarchistów dyktatura była idea ̨ z gruntu burżuazyjna101
̨ , a „coś takiego, jak
dyktatura proletariatu w ogóle nie daje sie ̨ pomyśleć, gdyż w rezultacie chodzi o dyktature ̨ partii, która bierze sobie prawo wyste ̨powania w imieniu klasy, podobnie jak burżuazja
każdego aktu terrorystycznego dopuszcza sie ̨ w imieniu ludu”102 . Elita partyjna, tworza ̨c
„socjalistyczna ̨” państwowa ̨ biurokracje ̨, przekształca sie ̨ w nowa ̨ klase ̨ społeczna ̨, zajmuja ̨c miejsce dawnej burżuazji. Podstawowy zatem cel socjalizmu — powstrzymanie odbierania robotnikom wypracowanej przez nich wartości dodatkowej przez klase ̨ panuja ̨ca ̨ —
nie może zostać zrealizowany. Miejsce kapitalizmu prywatnego zajmuje kapitalizm państwowy103 .
Prasa zwia ̨zana z AFP, diagnozuja ̨c sytuacje ̨ w ZSRR, podkreślała odgradzaja ̨cy droge ̨ do
powstania nowego społeczeństwa, a konieczny dla stabilizacji systemu wzrost aparatu państwowego, zainteresowanego utrzymaniem swojej uprzywilejowanej pozycji społecznej.
Wskazywano także na odradzanie sie ̨ kapitalizmu prywatnego, zarówno w trakcie trwania NEP-u, jak i później, w systemie koncesji dla zagranicznych kapitalistów104 .
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Dramatyczna ̨ zmiane ̨ polityki wewne ̨trznej rza ̨du radzieckiego, odrzucenie komunizmu
wojennego i wprowadzenie NEP, M. M. komentował w „Głosie Anarchisty”: „Zycie jednak
okazało sie ̨ silniejszym od doktryny i wykazało cała ̨ błe ̨dność ideologii marksistowskiej.
Państwo okazało sie ̨ niezdolne do kierowania życiem gospodarczym, socjalizm państwowy
dławia ̨cy robotników sam pocza ̨ł sie ̨ dławić. W pól roku po zatopieniu we krwi powstania
Kronsztadzkiego stana ̨ł rza ̨d bolszewicki przed dylematem: pójść po linii anarchistycznego
ustroju bezpaństwowego, którego zre ̨by tworzyłyby Wolne Sowiety, albo zachować władze ̨
w swym re ̨ku i pójść na kompromisy z kapitałem. Biurokracja stanowia ̨ca trzon KPR nie
mogła sie ̨ dobrowolnie swej władzy wyrzec dlatego, że ża ̨da tego doktryna lub sumienie.
Dlatego bolszewicy musieli pójść druga ̨ droga ̨, droga ̨ kompromisów z kapitalistami, droga ̨
NEP-u”105 . W dokumentach AFP pie ̨tnowano ograniczenia wolności słowa i organizacji w
ZSRR106 , wystosowywano apele o uwolnienie wie ̨źniów politycznych107 .
Stosunek wobec polskich komunistów określiła uchwalona przez grupy AFP na wniosek
Sekretariatu we wrześniu 1926 r. „Deklaracja w sprawie stosunku do działalności KPP”108 .
Anarchiści pote ̨piaja ̨c w niej system okrutnego terroru panuja ̨cy w ZSRR, określili KPP jako
„jedna ̨ z prawowiernych sekcji Kominternu, która prowadzi działalność posłusznie według
wskazań z Moskwy, nie licza ̨c sie ̨ ze społeczno-politycznymi potrzebami życia klasy robotniczej w Polsce”. Jednocześnie brali pod uwage ̨ fakt, że KPP, „narze ̨dzie polityki rza ̨du Rosji
radzieckiej”109 , jest — dzie ̨ki brutalnym i krwawym represjom ze strony polskiego rza ̨du
— złudnie postrzegana przez robotników jako „symbol walki 0 polityczne i społeczne wyzwolenie proletariatu”110 . Dlatego też, podkreślaja ̨c „niemożliwość nawia ̨zania ideowego
porozumienia mie ̨dzy anarchistami a komunistami”, „Deklaracja” zalecała unikanie „organizacyjnych wysta ̨pień przeciwko komunistom, które moga ̨ służyć reakcji jako broń w
walce z ruchem rewolucyjnym w Polsce”111 .
Socjaldemokracja. W krytyce reformizmu PPS, Bundu czy klasowych zwia ̨zków zawodowych AFP zajmowała pozycje do złudzenia podobne do bolszewickich. Prasa anarchistyczna pełna jest zdecydowanie pejoratywnych określeń socjalistów wła ̨cznie z socjalzdrada ̨ czy nawet socjalfaszyzmem112 . Anarchiści uważali za błe ̨dne przekonanie Marksa
o niemożności wybuchu rewolucji socjalistycznej w krajach słabo rozwinie ̨tych, gdzie ka105
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J. �z-ski, Dlaczego robotnicy nie powinni iść do wyborów, „Głos Anarchisty” 1928, 2(18), s. 1; St. Młot, Metoda walk
codziennych, „Głos Anarchisty” 1927, nr 4(11), s. 1.
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pitał nie osia ̨gna ̨ł jeszcze wystarczaja ̨cego stopnia koncentracji, wypowiadaja ̨c wprost to,
co stanowiło cicha ̨ praktyke ̨ leninowskiej rewizji marksizmu113 . Konsekwencje w istocie
rzeczy marksistowskiego rozumowania socjaldemokratów — w postaci przeniesienia w
tym czasie walki o prawa robotnicze na teren parlamentu i prób budowy socjalizmu w
realiach demokracji burżuazyjnej przez rza ̨dy robotniczo-chłopskie — uważali w praktyce za zdrade ̨ interesów proletariatu i pójście elit partii II Mie ̨dzynarodówki na ugode ̨ z
kapitałem. Tak interpretowano wła ̨czenie sie ̨ socjalistów w funkcjonowanie państwa — w
optyce anarchistycznej z definicji „aparatu obrony przeciw rewolucyjnym da ̨żeniom mas
pracuja ̨cych”114 . Federalistyczna krytyka dotykała też oczywiście dominacji struktur pionowych w organizacjach socjalistycznych, gdzie „robotnik-socjalista poddany jest ślepo
centralnym organom partyjnym i nie wie nawet, co tam u góry o losach jego decyduja ̨ 1
radza ̨”, a ugodowe wobec kapitału decyzje przywódców socjalistycznych sa ̨ wykonywane
przez robotników wbrew ich własnym interesom115 . Przykładów zdrady i podporza ̨dkowania interesów klasy robotniczej partykularnym interesom partyjnym AFP dopatrywała
sie ̨ też w działalności socjalistów w ruchu zawodowym. Przywódców klasowych zwia ̨zków
zawodowych, określanych wdzie ̨cznym mianem „bonców” (sic!), prasa anarchistyczna obwiniała o przegrane strajki116 . Oskarżano ich nawet o inspirowanie członków zwia ̨zków do
stania sie ̨ łamistrajkami117 . Podporza ̨dkowanie organizacji walki ekonomicznej partii prowadziło zdaniem anarchistów „do utraty zaufania do zwia ̨zków przez masy robotnicze” i
osłabienia ruchu zawodowego, a na dodatek ograniczało jego działalność do „podpisywania, haniebnych do żywego, w masy proletariackie godza ̨cych umów z przedsie ̨biorcami,
do potulnego przyjmowania wyroków arbitraży rza ̨dowych” i marnowania sił potrzebnych
do walki z kapitalizmem na jałowe spory i kłótnie „z tzw. lewica ̨ zwia ̨zkowa ̨, tj. komunistami”118 .
Faszyzm. Piłsudczycy. AFP definiowała faszyzm jako „ideologie ̨ pote ̨żnego, scentralizowanego państwa syndykalistycznego”, zbudowanego na solidaryzmie klas społecznych,
chroniona ̨ przez „biały terror i dyktature ̨ wojskowa ̨”119 . W anarchistycznej optyce faszyzm
był dopełnieniem i konsekwencja ̨ ugody z państwem burżuazyjnym, na jaka ̨ szła marksistowska prawica socjaldemokratyczna120 . Przyje ̨cie założenia o możliwości wykorzystania
państwa dla realizacji interesów klasy robotniczej — argumentowali anarchiści — powoduje, że spór socjalistów z faszystami dotyczy tylko form sprawowania władzy państwowej i
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117
Piekarz Łódzki, op. cit., s. 8.
118
Kałuża, Proletariat polski na bezdrożu. Kongres Zwia ̨zków Zawodowych w Warszawie, „Najmita” 1925, nr 5,
114

s. 4.

119
120

M. B., Faszyzm w ruchu robotniczym, „Głos Anarchisty” 1929, nr 1(21), s. 4.
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personaliów przywódców, nie zaś kwestii fundamentalnej: wyzwolenie klasy robotniczej
czy też kapitalizm, bez znaczenia — prywatny czy państwowy121 .
W Polsce AFP dopatrywała sie ̨ faszystów w szeregach obozu Józefa Piłsudskiego, genetycznie zwia ̨zanego właśnie z prawica ̨ socjaldemokratyczna ̨ — wśród członków dawnego
Zwia ̨zku Naprawy Rzeczypospolitej, działaczy zwia ̨zkowych z Generalnej Federacji Pracy,
rozłamowców z warszawskiego OKR PPS, później PPS — Frakcji Rewolucyjnej. Propagowana ̨ przez „czystych” syndykalistów z GFP bezpartyjność zwia ̨zków zawodowych anarchiści rozszyfrowywali jako bezklasowość, celem jej bowiem miało być zwia ̨zanie organizacji
zawodowych z aparatem administracyjnym państwa, a co za tym idzie wyrzeczenie sie ̨
walk klasowych, skazanie na arbitraż rza ̨dowy, faktyczne podporza ̨dkowanie interesów
klasy robotniczej dobrobytowi całego społeczeństwa122 . „Ponieważ jednak interesy kapitału i proletariatu sa ̨ biegunowo przeciwne — stwierdzał „Głos Anarchisty”— to w praktyce
rzecz jasna, faszyści sa ̨ najgorliwszymi rzecznikami kapitału”123 . Sta ̨d też Piłsudski „dotrzymał solennie przyrzeczeń danych obszarnikom w Nieświeżu, wykonał zobowia ̨zania,
zacia ̨gnie ̨te wobec wielkiego przemysłu”124 , dzie ̨ki temu sanacyjne zwia ̨zki zawodowe to
„zorganizowane łamistrajki, zdrajcy i wrogowie klasy robotniczej, gotowi na każde zawołanie czynnie wysta ̨pić w obronie kies kapitalistycznych”125 .
AFP, jak już wspomniano, od samego pocza ̨tku ustosunkowała sie ̨ wrogo do przewrotu
majowego, z góry zakładaja ̨c, że „radykalna demokracja zawsze znajdzie droge ̨ do porozumienia z reakcyjna ̨ burżuazja ̨ przeciwko klasie robotniczej”126 .

5. Program pozytywny
Anarchiści z AFP definiowali jako cel swojej działalności rewolucje ̨ społeczna ̨, która stworzy bezklasowe społeczeństwo przyszłości na gruzach ustroju kapitalistycznego. Kluczowe
znaczenie miało dla nich rozróżnienie pomie ̨dzy rewolucjami politycznymi a społecznymi. Te pierwsze charakteryzowało w ich uje ̨ciu da ̨żenie do obalenia starego ustroju i ustanowienia „nowego, sprawiedliwszego rza ̨du i wydanie nowych praw”127 , jednak „pozostawiaja ̨c przy życiu instytucje państwowe i tym samym przywilej pewnej klasy, nie osia ̨gały
121
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one ani politycznej, ani ekonomicznej równości”128 . Rewolucja społeczna zaś musi „znieść
zarówno instytucje państwowe, jak i podział na klasy, ustanowić zarówno wolność polityczna ̨, jak i ekonomiczna ̨”129 . W AFP uważano, że nasta ̨pi ona jako żywiołowa konsekwencja prowadzenia akcji bezpośredniej na terenie gospodarczym, a jej zacza ̨tkiem stanie sie ̨
strajk generalny130 .
Działalność w realiach kapitalizmu. Podstawowa ̨ droga ̨ przygotowywania rewolucji
społecznej miała być działalność zwia ̨zkowa, tworzenie oddolnych, zdecentralizowanych
organizacji walki ekonomicznej i prowadzenie przez nie walki klasowej. To one miały w
chwili wybuchu rewolucji przeja ̨ć „organizacje ̨ wytwarzania i spożycia na zasadach komunizmu bezpaństwowego” i zbudować podstawe ̨ ekonomiczna ̨ przyszłego społeczeństwa,
federacje ̨ wytwórców i spożywców131 . Z krytyki działalności istnieja ̨cych central wyłaniał
sie ̨ obraz modelowych, rewolucyjnych zwia ̨zków zawodowych, później dopełniany opisami działalności hiszpańskiej CNT.
Podstawowym postulatem miało być uwolnienie organizacji spod władczego wpływu
partii politycznych, owocuja ̨cego niemal pełnym ubezwłasnowolnieniem ideowym132 , zarazem skazuja ̨cego je na bycie narze ̨dziem rozgrywek politycznych133 , a w konsekwencji
na utrate ̨ skuteczności działania, zaufania robotników i — co za tym idzie — masowości
organizacji134 . Struktura organizacyjna rewolucyjnych syndykatów miała być zbudowana
na zasadach oddolnego federalizmu — z podstawowa ̨ jednostka ̨ decyzyjna ̨ w postaci komitetu fabrycznego w zakładzie pracy135 . Komitety „obejmuja ̨ce pracowników przedsie ̨biorstwa bez różnicy przekonań politycznych i narodowości”, miały prowadzić walke ̨ z kapitalistami w miejscu pracy, podejmuja ̨c autonomicznie decyzje ̨ co do metod i skali działań.
Komitety ła ̨czyć sie ̨ miały w nowego typu zrzeszenia zawodowe — federacje, i dalej — w
ogólnokrajowe konfederacje dla poła ̨czenia sil w walce ekonomicznej. „Zła ̨czone ze soba ̨,
od dołu w góre ̨, według miejscowości i gałe ̨zi przemysłu — utworza ̨ zrzeszenie zawodowe,
partie ̨ na zasadach decentralizmu i rewolucyjnej walki klas”136 . Rola organów wyższego
rze ̨du nie miała wykraczać poza sfere ̨ koordynacyjno-informacyjna ̨, zaś miejscem podejmowania rzeczywistych decyzji — dla uniknie ̨cia niebezpieczeństwa zbiurokratyzowania,
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a co za tym idzie oportunizmu w łonie nowej organizacji — miały być same komitety fabryczne137 .
Treścia ̨ działalności anarchosyndykalistycznych zwia ̨zków zawodowych była w wizji
AFP akcja bezpośrednia. „Bezpośrednia — pisał St. Młot w „Głosie Anarchisty” — przede
wszystkim dlatego, że wyklucza ona jakichkolwiek przedstawicieli partii czy przywódców
zwia ̨zkowych, tj. ludzi stoja ̨cych ponad i poza walka ̨ ekonomiczna ̨ robotników i staraja ̨cych sie ̨ ja ̨ podporza ̨dkować interesom swojej partii. Bezpośrednia naste ̨pnie dlatego,
że toczy sie ̨ ona w warsztacie pracy, twarz w twarz z kapitalista ̨ i nie ucieka sie ̨ nie
tylko do pośrednictwa partii, ale i rza ̨du”138 . Praktycznymi formami jej prowadzenia
były: „rewolucyjne demonstracje uliczne, strajk rewolucyjny, sabotaż, bojkot oraz strajk
powszechny, skierowane przeciwko kapitalizmowi”139 . Anarchiści wskazywali na skuteczność takich właśnie radykalnych działań twierdza ̨c, że nawet niewielkie, dyskredytowane
przez nich zdobycze ruchu robotniczego, z ośmiogodzinnym dniem pracy wła ̨cznie, klasa
uciskana zdobyła nie dzie ̨ki arbitrażowi rza ̨dowemu czy działalności parlamentarnej,
ale zmuszaja ̨c państwo i kapitalistów do ich prawnego uznania droga ̨ rewolucyjnej akcji
bezpośredniej140 .
Osobna ̨ kwestie ̨ w taktyce prowadzenia walk klasowych stanowił dla ruchu anarchistycznego terroryzm. W oczach społeczeństwa ten aspekt działalności anarchistycznej, choć
praktycznie nieobecny w dwudziestoleciu, był czynnikiem odstraszaja ̨cym robotników czy
inteligencje ̨ od AFP141 . Biora ̨c to pod uwage ̨ I Konferencja Krajowa AFP, uznaja ̨c zgodnie z
tradycja ̨ „doniosłość indywidualnego terroru ekonomicznego i politycznego jako czynników budza ̨cych instynkty rewolucyjne w masie robotniczej”, w rzeczywistości zakazywała
jego użycia poza wyja ̨tkowymi sila ̨ rzeczy okolicznościami, w których mógłby on zyskać
akceptacje ̨ szerokich rzesz robotniczych, wzywaja ̨c jednocześnie do „nieubłaganego te ̨pienia rozpowszechnionej w Polsce zarazy prowokacji w organizacjach robotniczych”142 .
Rewolucja społeczna. Rewolucja społeczna w wizji AFP naste ̨puje jako konsekwencja
pasma zaostrzaja ̨cych sie ̨ walk klasowych, w których ze strony proletariatu dochodzi do
przekształcenia sie ̨ szeregu akcji bezpośrednich w obejmuja ̨cy cale społeczeństwo strajk
137
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generalny143 . Po krótkotrwałej pierwszej fazie strajku, zniszczeniu gospodarki kapitalistycznej, rewolucyjne komitety fabryczne w miastach a chłopskie na prowincji miały przeja ̨ć droga ̨ akcji bezpośredniej kontrole ̨ nad środkami produkcji. By zapewnić utrzymanie
cia ̨głości procesu produkcyjnego, komunikacji itp., przed wybuchem strajku generalnego
anarchosyndykalistyczne zwia ̨zki organizuja ̨ sie ̨ według gałe ̨zi przemysłu w skali mie ̨dzynarodowej144 . Jeszcze przed całkowitym zorganizowaniem produkcji naste ̨puje podział zapasów w celu zdobycia szerokiego poparcia dla rewolucji: „Chleb i dach nad głowa ̨ dla
wszystkich — oto pierwsze hasło rewolucji!”145 . Organizacja produkcji naste ̨puje oddolnie,
według decyzji komitetów fabrycznych, koordynowana przez stworzone przez nie jeszcze
w czasach walk ekonomicznych z kapitalizmem federacje przemysłowe. Dystrybucje ̨ dóbr
wśród ludności i wymiane ̨ artykułów pomie ̨dzy miastem i wsia ̨ anarchiści chcieli powierzyć ba ̨dź tzw. giełdom pracy146 , czyli zrzeszeniom syndykatów danej miejscowości, ba ̨dź
specjalnym sekcjom przy lokalnych radach delegatów robotniczych, ewentualnie podporza ̨dkowanym im spółdzielniom147 .
AFP nie rozstrzygała kwestii politycznej nadbudowy społeczeństwa bezpaństwowego socjalizmu, wychodza ̨c z założenia, że „każda nowa forma gospodarcza pocia ̨ga za soba ̨ nowa ̨
forme ̨ organizacji politycznej społeczeństwa, a gospodarka socjalistyczna musi mieć również swoja ̨ odre ̨bna ̨ forme ̨ organizacji politycznej, która jednak nie może nic odziedziczyć
z naszego ustroju politycznego”148 . Niemniej jednak anarchiści przekonani byli, że w nowej rzeczywistości ideowa ̨ podstawa ̨, na której zbudowane be ̨da ̨ ewentualne struktury polityczne, be ̨dzie federalizm149 , zanikna ̨ zaś wszelkie pozostałości po dawnych strukturach
państw kapitalistycznych, z granicami, a w dalszej perspektywie różnicami narodowościowymi i rasowymi wła ̨cznie150 .
Problem obrony rewolucji. Dla anarchistów kwestia organizacji zbrojnej przeznaczonej do walki z kontrrewolucja ̨ była o tyle trudna, że wymagała skonfrontowania ideologicznej nieche ̨ci do organizacji hierarchicznej z realiami wojny. Do zagadnienia obrony rewolucji nie odnosiły sie ̨ dokumenty I Konferencji Krajowej. Stanowisko Sekretariatu AFP
zostało sformułowane w ramach dyskusji nad wspomnianym już, zgłoszonym przez ro143
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tylko zespalaja ̨co-wykonawczym przedstawicielstwem społeczeństwa”.
150
Janowski, op. cit., s. 3.
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syjskich emigrantów-anarchistów, projektem platformy ideowej Powszechnego Zwia ̨zku
Anarchistycznego i opublikowane w lutym 1927 r.151 w polemice do powyższego projektu. Sekretariat akceptował istnienie zorganizowanej armii152 , z dowódcami i naczelnym
wodzem wła ̨cznie153 , podporza ̨dkowanej w sprawach o zasadniczym znaczeniu społecznopolitycznym, jak kwestia zawarcia pokoju, Radzie Delegatów Robotniczych i Chłopskich,
niezależnej od nich w poczynaniach strategicznych i planach operacyjnych154 . Zgodnie z
Platforma ̨ PZA, armia powinna być wedle tego dokumentu zbudowana na zasadzie dobrowolnego zgłaszania sie ̨ robotników i mieć charakter klasowy155 , towarzyszyć jej powstaniu
miało także powszechne uzbrojenie proletariatu156 . Sekretariat AFP odcia ̨ł sie ̨ od postulowanego przez autorów Platformy pozostawienia armii w okresie por ewolucyjnym, dla
walki z kontrrewolucja ̨ na ukrytych terenach wojny domowej. W swoim stanowisku akceptował istnienie armii, jako zła koniecznego, w okresie walki z kontrrewolucja ̨ na otwartych
terenach wojennych, ale uważał za konieczne natychmiastowe jej rozwia ̨zanie po zakończeniu walk polowych157 . Kwestia stosunku do ruchu machnowskiego została w tekście
praktycznie pominie ̨ta158 .
„Z chwila ̨, gdy rewolucja zakończyła sie ̨ zwycie ̨sko, kończy sie ̨ również kontrrewolucja;
pozostaja ̨ jedynie kontrrewolucjoniści”159 . Odrzucaja ̨c formułe ̨ walki z nimi przez użycie
wojska czy „stworzenie stałej organizacji do walki ze spiskami160 , Sekretariat AFP wychodzi w swoim stanowisku z założenia, że najlepsza ̨ metoda ̨ zabezpieczenia sie ̨ przed od151

Zagadnienie obrony rewolucji (stanowisko Sekretariatu AFP), „Głos Anarchisty” 1927, nr 1-2(9), s. 6-8 (odpis
w korespondencji Komendy Powiatowej w Tarnowie do Komendy Wojewódzkiej PP w Krakowie, AAN sygn.
280/1-5, k. 34-36).
152
Zagadnienie obrony rewolucji, s. 6: „Mina ̨! ten czas, kiedy rewolucyjny anarchista żachna ̨ł sie ̨ na myśl o
utworzeniu natychmiast wraz z wybuchem rewolucji zorganizowanych oddziałów wojskowych dla walki ze
zorganizowana ̨, kontrrewolucyjna ̨ sila ̨ wojenna ̨. Dziś każdy rewolucyjnie świadomy anarchista zdaje sobie
sprawe ̨ z niezbitego, a wielokrotnie potwierdzonego w ostatnich latach faktu, że nie przeciwstawić wojennej
sile kontrrewolucji w okresie rewolucyjnym jednolitej, regularnej organizacji wojenno-rewolucyjnej, znaczy
nieodpowiedzialnie zniweczyć wszystkie krwawe wysiłki rewolucji”. Z tego, co możemy wyczytać z broszury Czego chca ̨ anarchiści?, s. 15, dla polskich anarchistów-emigrantów ów czas mina ̨! nie dawniej niż 3 lata
wcześniej, gdy odrzucali jeszcze istnienie jakiejkolwiek armii.
153
W prasie zwia ̨zanej z AFP pojawia! sie ̨ postulat prawa wybierania, odwoływania i kontroli oficerów
przez rady żołnierskie — cf. Janowski, op. cit., s. 3.
154
Ibidem, s. 7.
155
Ibidem.
156
Ibidem, s. 6.
157
Ibidem, s. 7-8: „Zorganizowana walka z kontrrewolucja ̨ na ukrytych terenach wojny domowej i utrzymanie do tego specjalnego aparatu wielotysie ̨cznej armii wyłoni z siebie w najlepszym przypadku cze-ka, co
może być usprawiedliwione podczas panowania dyktatury bolszewickiej, ale chyba nigdy u zarania ustroju
anarchistycznego”.
158
Ibidem, s. 7: „A ruch machnowski? Przede wszystkim te dane, jakie posiadamy o działalności oddziałów Machno, nie wystarczaja ̨, żeby skonstatować, o ile poczynania machnowców były zgodne z zasadami
anarchizmu, a po wtóre oddziały Machno przez cały czas swego istnienia były na froncie pod gradem kul”.
159
Walka z kontrrewolucja ̨ i walka przeciwko kontrrewolucji (Stanowisko Sekretariatu AFP), „Głos Anarchisty”
1927, nr 3(10), s. 7.
160
Ibidem, s. 8.
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rodzeniem sie ̨ kontrrewolucji jest proklamowanie i realizowanie faktycznej równości dla
wszystkich żyja ̨cych w porewolucyjnym społeczeństwie161 . Odcina to nielicznym grupom z
definicji stoja ̨cym na wrogich wobec nowego społeczeństwa pozycjach (wielka burżuazja,
byli wysocy urze ̨dnicy państwowi, wyższej rangi oficerowie) ewentualne zaplecze wśród
innych klas społecznych. „Ani klasa średnia, ani drobnomieszczaństwo nie zechca ̨ narażać
swojego istnienia i wysta ̨pić do otwartej walki kontrrewolucyjnej, oczywiście pod warunkiem, że potrzeby ich be ̨da ̨ zaspokajane na równi z potrzebami mas robotniczych, że nie
be ̨da ̨ sie ̨ czuły poniżonymi, pokrzywdzonymi i zdegradowanymi wobec pozostałej ludności”162 .
Dokumenty te oddaja ̨ zapewne dominuja ̨ce w AFP pogla ̨dy, jednak poprzedzaja ̨ca rewolucje ̨ akceptacja istnienia siły zbrojnej miała też w Federacji przeciwników, jak grupa Praca, reprezentowana na lamach prasy anarchistycznej przez Sociusa163 .

5. Zakończenie
Anarchistyczna Federacja Polski nie była organizacja ̨ silna ̨. Jej działalność, jak wskazywaliśmy, uległa w okresie powojennym zapomnieniu. Dotyczyło to także reprezentowanej
przez organizacje ̨ mutacji ideologii anarchistycznej. Elementy anarchosyndykalizmu, które niektórzy obserwatorzy (zwłaszcza z kre ̨gów PRL-owskiej czy radzieckiej biurokracji
partyjnej164 ) dostrzegali w ideowych założeniach pierwszej Solidarności, z absolutyzacja ̨
roli samorza ̨dów robotniczych w życiu gospodarczym i politycznym165 na czele, przenikne ̨ły do ruchu chyba raczej przez pośrednia ̨ recepcje ̨ — zachodni, zmutowany trockizm, z analizami bliźniaczo podobnymi do „Listu otwartego do partii” późniejszych doradców NSZZ
„Solidarność”166 . Powstaja ̨ca w latach osiemdziesia ̨tych XX w. Federacja Anarchistyczna
z tradycji mie ̨dzywojennej nie czerpała praktycznie w ogóle, jeszcze w ostatnich latach
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Ibidem, s. 12 (4 dodatku mie ̨dzynarodowego).
Ibidem, s. 7.
163
Socius, op. cit., s. 8-9: „Znaczna cze ̨ść anarchistów-komunistów jest zwolennikami bezpośredniej walki na terenie ekonomicznym (strajk powszechny, sabotaż, ekspropriacja), inni znów anarchiści, również gora ̨cy bojownicy idei, sa ̨ przeciwnikami wszelkiej władzy zbrojnej (we Francji, Austrii, Włoszech). Form walki
klasowej lub rewolucji socjalnej nie można z góry przewidzieć. Niesłuszne jest zdecydować sie ̨ a priori na
zasade ̨ przemocy, podobnie jak niesłuszne jest negować absolutnie przemoc!”.
164
Edward Gierek wspomina, że radziecki ambasador, ża ̨daja ̨c użycia bardziej zdecydowanych środków
w walce z niezależnym ruchem zwia ̨zkowym, stwierdził, że jest to ta sama walka, która ̨ bolszewicy stoczyli z
anarchosyndykalistami w 1921 r. Cf. Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „Solidarność” 1980-1981, oprać.
Z. Włodek, Londyn 1992, s. 78.
165
Jacek Kuroń mówił na I zjeździe Solidarności: „Trzeba budować nowa ̨ organizacje ̨ do rza ̨dzenia, ale
nie ma być to partia, lecz ruch samorza ̨dów, który be ̨dzie organizacja ̨ do rza ̨dzenia gospodarka ̨, przedsie ̨biorstwem, regionem. Walka o samorza ̨d musi być dla nas podstawowa ̨ walka ̨”, Droga do władzy, Wydawnictwo
Wydziału Informacji �� PZPR, styczeń 1982, s. 13.
166
J. Kuroń, K. Modzelewski, List otwarty do partii, 1965, np. [w:] Revolutionary marxist students in Poland
speak out (1964-1968), red. G. L. Weisman, New York 1969.
162
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przechodza ̨c iście dziewie ̨tnastowieczne spory o stosunek do anarchoindywidualizmu czy
nawet zrzeszaja ̨c w swoich szeregach anarchokapitalistów.
W 1907 r. Ludwik Kulczycki ubolewał nad faktem, że polski anarchizm nie stworzył „żadnego ruchu umysłowego ani nie przyczynił sie ̨ do rozwoju krytycyzmu w społeczeństwie
wzgle ̨dem pewnych instytucji, kierunków itp., jak sie ̨ to sie ̨ dzieje na Zachodzie, gdzie teoretycy anarchizmu zwrócili uwage ̨ na niektóre złe strony socjalnej demokracji: jej skrajny
oportunizm w praktyce, na przykład w Niemczech, arbitralne poste ̨powanie przywódców
itp. Anarchiści w Królestwie Polskim prowadzili wyła ̨cznie akcje ̨ destrukcyjna ̨ i bałamucili robotników; przez wymuszanie zaś pienie ̨dzy u osób prywatnych i bezmyślne terroryzowanie jednostek wśród warstw posiadaja ̨cych przyczynili sie ̨ tylko do demoralizacji
społeczeństwa i obudzenia w pewnych jego sferach nastroju reakcyjnego”167 . Ruch, który
spełniałby zapewne wie ̨ksza ̨ cze ̨ść wymagań Kulczyckiego, zmieciony przez wojne ̨, został
wkrótce zapomniany — dla prowadzonej z pozycji leninizmu krytyki dużo efektowniejszym wirtualnym przeciwnikiem ideowym pozostawali różnego rodzaju RewolucjoniściMściciele czy Terroryści-Rewolucjoniści, skupiaja ̨cy swoja ̨ działalność na ekspropriacjach
i zamachach terrorystycznych, a nie tworzeniu programów przebudowy społeczeństwa.
W aneksie pominie ̨to wyste ̨puja ̨ce w „Walce” paryskiej kola Walka i Zdobycie chleba, zapewne zagraniczne, a wie ̨c nie be ̨da ̨ce fragmentem AFP, tylko Grupy Zagranicznej Anarchistów Polskich (cf. Na pomoc rewolucjonistom rosyjskim więzionym w kazamatach bolszewickich,
„Walka” 1926, nr 8, s. 5).
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L. Kulczycki, Anarchizm w obecnym ruchu społeczno-politycznym w Rosji, Warszawa 1907, s. 33-34.
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Nazwa
Awangarda
Bakunin
Bałuty
Burza

Lokalizacja w źródłach
GA 4(19)/1928, s. 8
GA 1(21 )/l 929, s. 12
WK8(10)/1932, s. 12
GA 2(18)/1928, s. 8, GA
4(19)/1928, s. 8
Igła
GA 4(19)/1928, s. 8
Iskra
GA 4(19)/1928, s. 8
Kropotkin
WK8(10)/1932, s. 12
Labor
WK8(10)/1932, s. 12
Malatesta
WK8(10)/1932, s. 12
Muranów
GA 2(18)/1928, s. 8, GA
4(19)/1928, s. 8,GA 5(20)/l
928, s. 10, GA 1 (21)/1929, s.
12
Piekarze
GA 2(18)/1928, s. 8, GA
4(19)/1928, s. 8, GA 5(20)/l
928, s. 10, GA 1(21)/1929, s.
12
Podmiejska
GA 1(21)/1929, s. 12
Proletariusz
GA 3(10)/1927, s. 8, GA
4(19)/1928, s. 8
Praca
GA 7(14)/1927, s. 8-9, GA
2(18)/1928, s. 8, GA 4(19)/
1928, s. 8, GA 5(20)/1928, s.
10
Przebojem
GA3(10)/1927, s. 8
Rewolucyjni Antymilitary- GA2(18)/1928, s. 8
ści
Sacco i Vanzetti
GA 4(19)/1928, s. 8,
WK8(10)/1932, s. 12
Walka
GA 2(18)/1928, s. 8, GA
4(19)/1928, s. 8, GA5(20)/
1928, s. 10, GA 1(21)/1929,
s. 12, WK8(10)/1932, s. 12
Wolna komuna I
GA 2(18)/l 928, s. 8
Wolna komuna II
GA 2(18)/l 928, s. 8
Wolność
GA 2(18)/l 928, s. 8
brak nazwy
Komunikaty, t. II, s. 39

Uwagi
Łódź

Warszawa

Grupa zawodowa; prawdopodobnie z Warszawy

Zapewne teoretyczna

Możliwe, że tożsame z kołem wyste ̨puja ̨cym w paryskim piśmie „Walka”

Warszawa; koło zbieraja ̨ce
sie ̨ na Złotej 36

Aneks (Wykaz grup członkowskich AFP)
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