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Anarchizm był najbardziej oryginalnym, jeśli nie jedynym, wkładem 
Rosji do europejskiej myśli politycznej XIX w. - stwierdzenie to przyjmowane  
jest na ogół jako pewnik, nie podlegający dyskusji i nie wymagający dowodu.1 
Wystarczy, bez dłuższych komentarzy, wymienić nazwiska Bakunina, 
Kropotkina i Tołstoja – by przekonać ewentualnych oponentów. Cała trójka 
cieszy się przecież niekwestionowaną przez nikogo sławą ojców myśli 
anarchistycznej, założycieli jej teoretycznych fundamentów, twórców 
podstawowego zrębu pojęć i kategorii, a także inspiratorów ruchów 
społecznych, czerpiących ideologiczne natchnienie z ich dorobku. 

Fenomen rosyjskiego anarchizmu, mimo podejmowanych od czasu do 
czasu prób jego analizy, wciąż pozostaje intelektualnym wyzwaniem i kartą 
tylko częściowo zapisaną.2 Przez lata całe zaniedbywany, z tej również 
                                                
1 Zob. np. J.H. Bilington, The Icon and the Axe. An Interpretive History of Russian Culture, New York 1966, s. 
756. J. Pokrowski pisał w 1918 r.: „ my, Rosjanie, jak wiadomo, mamy taką skłonność do a n a r c h i z m u: 
żadnemu światowemu prądowi ideowemu nie daliśmy tylu wybitnych teoretyków, jak właśnie anarchizmowi.” 
(De profundis.Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej inteligencji, Warszawa 1988, s. 189.  
2 Z obszerniejszych prac poświęconych dziejom rosyjskiego anarchizmu odnotowujemy: P. Avrich, The Russian 
Anarchists, Princeton 1967; В.В. Комин, Анархизм в России. Специальный курс лекций, прочитанный на 
историческом факультете педагогического института, Калинин 1969; С.Н. Канев, Революция и 
анархизм.(Из истории борьбы революционных демократов и большевиков против анархизма. 1840 – 
1917), Москва 1987. Z literatury ostatnich lat zwracamy  uwagę na dwa artykuły W. W. Kriwieńkiego w 
książce zbiorowej История политических партий России, Москва 1994. (Под черным знаменем: 
анархисты, s. 194  -  216, Анархисты, s. 371 – 387). W.W. Kriwieńkij jest także autorem kilkudziesięciu   
artykułów o rosyjskim anarchizmie (kierunki, organy prasowe, postaci) w encyklopedii Политические партии 
России.Конец XIX – первая треть XX века, Москва 1996.  Z najnowszej rosyjskiej literatury o anarchizmie 
warto jeszcze odnotować: В.М. Артемов, Нравственное измерение свободы и образование.(Опыт 
реконструкции русского классического анархизма), Москва 1998; Ю.А. Борисёнок, Михаил Бакунин и 
„польская интрига”: 1840-е годы, Москва 2001; В.А. Должиков, М.А. Бакунин в национально-
региональном политическом процессе зпохи „оттепели” (рубеж 1850-1860-х), Барнаул 2000; В.Д. 
Ермаков, Российский анархизм и анархисты (вторая половина XIX – конец XX веков), Санкт-Петербург 
1996 [ tu znakomita podmiotowo – przedmiotowa bibliografia]; В.А. Маркин, Неизвестный Кропоткин, 
Москва 2002; Д.Б. Павлов, Большевистская диктатура против социалистов и анархистов. 1917 – 
середина 1950-х годов, Москва 1999; С.Н. Семанов, Махно.Подлинная история, Москва 2001; А.В. 
Шубин, Анархистский социальный эксперимент. Украина и Испания. 1917 – 1939 гг., Москва 1998.      Na 
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przyczyny, że zabraniany („specchrany”), wymaga nie tylko pogłębionego 
namysłu konceptualnego, ale także, i to w pierwszej kolejności, solidnego 
wysiłku, mającego na celu udostępnienie zasobów źródłowych i 
materiałowych.3    

Z wybitnych myślicieli rosyjskich najczęściej pochylał się nad 
anarchizmem Nikołaj Bierdiajew, przekonany, że jest on „znaczącym ruchem w 
losach społeczności europejskiej”.4  Anarchizm jest według niego elementem 
struktury duchowej Rosjan, jednym z dwu biegunów odpowiedzialnych za 
antynomiczną sprzeczność rosyjskiego charakteru.5 To tłumaczy jego wszech 
obecność w życiu społecznym i kulturze Rosji.  Wszyscy – uważa Bierdiajew – 
rosyjscy prawdziwie narodowi pisarze, publicyści i myśliciele  byli nastawieni 
wobec państwa wrogo lub nieufnie. Pierwiastki anarchistyczne łatwo można 
dostrzec we wszystkich rosyjskich nurtach społecznych XIX w., tak prawych jak 
i lewych. Słowianofile i Dostojewski to w istocie rzeczy tacy sami anarchiści jak 
Bakunin czy Kropotkin.6 Rosyjski duch anarchistyczny jest dzieckiem „raskołu” 
– jednego z najważniejszych wydarzeń w rosyjskiej historii. Oficjalne 
prawosławie przegrało ze zrodzonymi wtedy tendencjami anarchistycznymi. 
„Rosyjska inteligencja – twierdzi Bierdiajew – od końca XVIII wieku, 
począwszy od Radiszczewa, dusiła się w pętach monarchii absolutnej, 
poszukiwała wolności i prawdy w życiu społecznym. Przez cały wiek XIX 
inteligencja walczy z imperium, głosi ideał społeczeństwa bez państwa i władzy, 
tworzy najskrajniejsze formy ideologii anarchistycznej.”7  

                                                                                                                                                   
szczególne podkreślenie zasługuje działalność Komisji do badania twórczości  P. Kropotkina, która w 1989 r.  
powstała przy Instytucie Ekonomiki Akademii Nauk ZSRR. Konferencje organizowane przez Komisję są 
miejscem spotkań uczonych z całego świata, zajmujących się rosyjską myślą i ruchem anarchistycznym. 
Materiały z tych konferencji ukazały się w następujących wydawnictwach: Памяти Бакунина, Москва 1990; 
Труды Комисси по научному наследию П.А. Кропоткина, Вып. 1 – 2, Москва 1992; Труды 
Международной научной конференции, посвященной 150 – летию рождения П.А. Кропоткина. Вып. 1.  
Идеи П.А. Кропоткина в философии, Москва 1995, Вып. 2. Идеи П.А. Кропоткина в социально – 
экономических науках, Москва 1997. Вып. 3. П.А. Кропоткин и  революционное движение, Москва 2001. 
3 We wrześniu 2000 r. International Institute of Social History w Amsterdamie wydał Dzieła wszystkie (Oeuvres 
complètes) Bakunina.na CD-Rom. Wraz z ukazaniem się tej płyty  kończą się, obfitujące w dramatyczne 
niekiedy momenty, dzieje wielokrotnych prób całościowego wydania spuścizny Bakunina. Na płycie 
zamieszczono ponad 350 tekstów Bakunina oraz ponad 1200 jego listów. Około 100 tekstów nigdy dotąd nie 
było publikowanych. Wszystkie teksty podane są w języku oryginału i w tłumaczeniu na francuski. W dziejach 
badań nad życiem i myślą Bakunina to historyczne, przełomowe wydarzenie. Niestety, twórczy dorobek 
Kropotkina ciągle jest rozproszony, a ogromna i niezwykle cenna spuścizna epistolarna tkwi w różnych 
archiwach. (W ostatnich latach ukazały się w Rosji dwa wybory prac Kropotkina: Хлеб и воля. Современная 
наука и анархия, Москва 1990; Анархия, ее философия, ее идеал, Москва 1999). Kapitalne wprost znaczenie 
dla badań nad rosyjskim anarchizmem ma dwutomowy zbiór dokumentów i materiałów z lat 1883 – 1935, który 
wydał W.Kriwieńkij: Анархисты. Документы и материалы. T.1. 1883 – 1916, Москва 1998, Т. 2. 1917 – 
1935, Москва 1999.  Wyszły także, dwa zbiory dokumentów związanych z anarchistycznym buntem w 
Kronsztadzie: Кронштадт 1921, Москва 1997 , Кронштадская трагедия 1921 года, Кн. 1 – 2, Москва      
1999.  
4 M. Bierdiajew, Sens historii. Filozofia losu człowieka .Przeł. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 114. Zob. także jego: 
Филисофия неравенства, Москва 1990, s. 203 – 217. 
5 Н.А. Бердяев, Истоки и смысл русского коммунизма, Москва 1990, s. 53. 
6 Н.А. Бердяев, Судьба России, Москва 1990, s. 11. 
7 N. Bierdiajew, Rosyjska idea. Rozdz. VII. Przeł. S. Górka, „ Mać Pariadka. Anarchistyczny Magazyn 
Autorów” 1993, nr 7-8, s. 49.  
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Mało kto zapewne przystanie na tę pananarchistyczną perspektywę 
rosyjskiej historii i kultury, z drugiej jednak strony nie można przejść obojętnie 
wobec tych błyskotliwych spostrzeżeń, tym bardziej, że podpisują się pod nimi 
– nie tak kategorycznymi sformułowaniami – inni znakomici myśliciele. P. 
Struve w świadomości rosyjskiej inteligencji wyróżnia stałą i niezmienną 
„formę ideową”, którą nazywa „odszczepieństwem” – obcością i wrogością 
wobec państwa.8 P. Nowgorodcew pisze o jadzie anarchii, który wypiła rosyjska 
inteligencja.9 Trudno więc nie zgodzić się, że anarchistyczne pierwiastki, 
elementy, tendencje, nastroje – różnych przy tej okazji używa się określeń – są  
ważnym elementem składowym rosyjskiego charakteru narodowego i 
świadomości politycznej. Bakunin, Kropotkin i Tołstoj nie pojawili się  na 
pustym miejscu, nie byli na rosyjskiej glebie pasożytami wyrosłymi z 
cudzoziemskiej inspiracji.   Przeciwnie – ich systemy zwieńczały teoretycznie 
swoiście rosyjską skłonność do buntu, gotowość do ekstremalnych zachowań, 
życiowy maksymalizm. Czy nie z ducha anarchistycznego, na równi z  
wszystkimi innymi przyczynami, zrodziła się Rewolucja Październikowa.? 
Wielu kompetentnych świadków wydarzeń 1917 r. nie miało co do tego 
najmniejszych wątpliwości. Lenin, nazajutrz po przyjeździe do Piotrogrodu, z 
ust Josifa Goldberga,  jednego z najlepiej wykształconych marksistów owych 
czasów, do niedawna bolszewika, usłyszał, że „wysunął swoją kandydaturę na 
jedyny tron w Europie nie zajęty od 30 lat: na tron Bakunina!”10  
  Początki rosyjskiego anarchizmu jako w miarę wyodrębnionego nurtu 
myśli społeczno – politycznej umieszcza się najczęściej w latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych XIX w.11  Anarchistyczne idee spotyka się już we wczesnym  
słowianofilstwie i wśród pietraszewców.12 Anarchistyczny priorytet Aksakowa 
poświadczył sam Bakunin, który w jednym z listów pisał o nim, że był 
„wrogiem petersburskiego państwa i w ogóle państwa jako takiego i w tym 
stosunku  nawet nas wyprzedził.”13 Wielu autorów dostrzega wyraźne elementy  
anarchizmu w  „socjalizmie rosyjskim” Hercena, niektórzy zaś bez wahania 

                                                
8 Вехи. Из глубины, Москва 1991, s. 153. Drogowskazy, Warszawa 1986, s..... 
9 De profundis. Z głębokości, op. cit., s. 178. 
10 Н.Н. Суханов, Записки о революции, т.2, кн. 3-4, Москва 1991, s. 16. J. Plechanow wytykał Leninowi 
zejście na pozycje bakuninowskie już w 1904 r., zaraz po II zjeździe rosyjskich socjaldemokratów, na którym 
doszło do podziału na bolszewików i mieńszewików. „Tezy kwietniowe” Lenia były dla Plechanowa 
„bakuninowskim bredzeniem” (Н.В. Валентинов, Наследники Ленина, Москва 1991, s. 189.) O roli 
antypaństwowych nastrojów panujących w społeczeństwie rosyjskim i umiejętnym wykorzystaniu ich przez 
bolszewików w starciu z Rządem Tymczasowym pisano wielokrotnie. Anarchizm i anarchiści a Rewolucja 
Październikowa to temat, który czeka na wszechstronne oświetlenie i wnikliwe zbadanie.  
11S. Kaniew lata czterdzieste XIX w. zalicza do „przedhistorii” rosyjskiego anarchizmu. Historia właściwa 
zaczyna się według niego od końca lat pięćdziesiątych, wraz z pojawieniem się „anarchizmu nihilistycznego” 
(С.Н. Канев, op.cit., s. 31.) 
12 Н.Н. Русов, Анархические элементы в славянофилстве.(Историческая справка), w: Михаилу 
Бакунину.1876 – 1926. Очерки истории анархического движения в России. Сборник статей под ред. А. 
Борового, Москва 1926, s. 37 – 43; А.С.П., Петрашевцы, w: j. w., s. 44 – 57. 
13 Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. С биографическим введением и обяснительными 
примечаниями М.П. Драгоманова, СПб 1906, s. 310. 
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nazywają jego  wizję idealnego społeczeństwa anarchistyczną.14 Pod koniec lat 
50 – tych anarchizm towarzyszy kształtowaniu się ruchu nihilistycznego i przez 
całe dziesięciolecie jego trwania jest w nim dobrze widoczny.15 Ruch ten, jak 
wiadomo, pozostawał pod silnym wpływem P.J. Proudhona.16 Jak wspomina L. 
Pantielejew młodzież czciła go wręcz bałwochwalczo.17Jego fanatycznym 
wielbicielem był Nikołaj Sokołow, współautor głośnych Odszczepieńców.18 
Nihilistycznymi anarchistami byli także W. Zajcew, N. Nożin i L. Miecznikow, 
współpracownik E. Reclus, autor anarchistycznej w końcowym przesłaniu 
książki Cywilizacja i wielkie historyczne rzeki.19 
 Wraz z pojawieniem się Bakunina rozpoczyna się w dziejach rosyjskiego 
anarchizmu nowy etap.20 Od lat siedemdziesiątych zaczynają działać liczne 

                                                
14 В.Ф. Антонов, А.И. Герцен. Общественный идеал анархиста, Москва 2000. 
15  Do anarchistycznych kółek tych czasów można zaliczyć  tzw., „kółko jaskiniowców”, działające w latach 
1854 – 1858, w skład którego wchodzili studenci Uniwersytetu, m. innymi znani później ze swych dokonań 
naukowych: etnograf P. Rybnikow, filozof A. Kozłow, slawista A. Kotlarewski. (Н. Отверженный, Штирнер и 
Достоевский, С пред. А. Борового, Москва 1925, s. 21; С. Н. Канев, op.cit., s. 79, 92 – 96.) W 
Jekaterynosławiu działał „Klub Pickwicka”, którego członkowie nazywali siebie anarchistami (С.Н. Канев, op. 
cit., s. 80.) 
16 Niebywała wprost popularność Proudhona w Rosji jest zjawiskiem zasługującym na szczególne podkreślenie. 
Znano go już dobrze w latach czterdziestych. .P. Annienkow wspomina, że pod jego wpływem znajdowali się 
tacy, co w anarchii widzieli ratunek dla współczesnych społeczeństw (П. Анненков, Литературные 
воспоминания, Москва 1960, s. 263.) W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wyszło co najmniej sześć 
książek  Proudhona, ukazywały się prace popularyzujące jego poglądy ekonomiczne (Ю. Жуковский, Прудон и 
Луи Блан, С.-Пб 1866). Proudhon wywarł mniej lub bardziej istotny wpływ na całą plejadę wybitnych Rosjan: 
W Bielińskiego, A. Hercena, M. Bakunina, W.  Berwi – Flerowskiego, N.  Michajłowskiego, L. Tołstoja. (Piszą 
o tym m. innymi: Б. Горев, Роль Прудона в истории русского мелкобуржуазного социализма.(К 70 – 
летию смерти), „Красная Новь” 1935, nr 1, s. 160 – 173; Н. K. Михайловский, Прудон а Белинский, 
„Отечественные Записки” 1875, nr 11, s. 157 – 198; Б. Эйхенбаум, Лев Толстой, кн. 2, 60-ые годы, 
Москва-Ленинград 1931, s. 281 – 309.)  B. Goriew z naciskiem mówi o Proudhonie jako o jednym z  
ważniejszych nauczycieli narodników (s. 163  -  164, 170 - 171). 
17 L. Pantielejew, Wspomnienia. Przeł. Z. Korczak – Zawadzka. Przypisami opatrzył W. Zawadzki. Wstępem 
poprzedziła W. Śliwowska, Warszawa 1964, s. 100 – 101. 
18 Poglądy Sokołowa nazywa się niekiedy chrześcijańskim komunizmem (Р.В. Лейкина – Свирская, 
Утопический социалист 60 – х годов Н.В. Соколов, [w:] Революционная ситуация в России в 1859 – 1861 
гг., Москва 1970, s. 146.) lub „socjalizmem ewangelicznym” (П.В. Алексеев, Философы России XIX – XX 
столетий. Биографии, идеи, труды. 3-е изд., перераб. и доп., Москва 1999, s. 742). S. Kaniew (op. cit., s. 
85) uważa, że prace Sokołowa zapoczątkowały anarchistyczny kierunek w rosyjskiej społeczno – politycznej 
literaturze. 
19 Cała trójka była w bliskich stosunkach z M. Bakuninem. W. Zajcew pod dyktando zapisywał jego 
wspomnienia, które niestety nie zachowały się. (Л.И. Мечников, М.А. Бакунин в Италии в 1864 году, 
„Исторический Вестник” 1897, t. 67, nr III, s. 807 – 834.) 
20 Bibliografia prac omawiających życie i twórczość Bakunina jest imponująco duża, choć, rzecz jasna, różnej 
wartości. Uwaga ta, dotyczy zwłaszcza prac radzieckich autorów. Nawet tak wybitne i niezwykle zasłużone dla 
bakuninologii i badań nad anarchizmem postaci jak nieodżałowanej pamięci profesor N. Pirumowa, musiały 
oddawać dań narzucanym odgórnie ideologicznym sztampom. Bakunin przez długie lata  był w rosyjskiej nauce  
„nielitościwie pomiatana figurą”- pisze W. Pustarnakow. Według niego „nie można powiedzieć, że nasza 
współczesna bakuninologia rozwiązała, choćby tylko na poziomie elementarnym, stojące przed nią zadania” 
(В.Ф. Пустарнаков, Михаил Бакунин против Имманула Канта, [w:]  Кант и философия в России, Москва 
1994, s. 8.) Uwagę Pustarnakowa można z powodzeniem odnieść do sytuacji panującej w  badaniach nad 
anarchizmem w ogóle. W latach dziewięćdziesiątych  badania nad myślą i ruchem anarchistycznym w Rosji 
weszły w nowy etap,   owocujący już interesującymi  dokonaniami.  Swoistym manifestem młodego pokolenia 
badaczy był artykuł A. Isajewa i D. Olejnikowa, którzy przy okazji krytycznej recenzji książki S.  Kaniewa 
sformułowali cały szereg nowych postulatów badawczych odnośnie Bakunina i anarchizmu. (А.К. Исаев, Д.И. 
Олейников, Бакунизм нуждается в более серезном изучении, „ Вопросы истории” 1989, nr 2, s. 118 – 126.)  
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kółka „bakunistów”. Ich powstanie poprzedzone jest często pielgrzymką 
organizatorów do Szwajcarii i osobistym namaszczeniem przez 
anarchistycznego patriarchę. Powstają inspirowane programem 
„bezpaństwowego socjalizmu” Bakunina kółka F. Lermontowa, S. Kowalika  i 
J. Kablica.  Po pobycie w Szwajcarii w 1872 r anarchistą zostaje P.Kropotkin. 
Bakunizm staje się ideologiczną inspiracją ruchu narodnickiego. 
    W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wpływy anarchizmu niemal 
zupełnie zanikają. Część bakunistów przechodzi do ugrupowań 
terrorystycznych, inni, jak J. Plechanow, P. Akselrod, W. Zasulicz, przechodzą 
na pozycje marksistowskie. Niektórzy, zgłaszając akces do obozu liberalnych 
prawych narodników, zadowalają się teorią „małych kroków”. Kropotkin, po 
brawurowej ucieczce z więziennego szpitala, działa w europejskim ruchu 
anarchistycznym, dużo pisze, ale nie ma kontaktów z Rosją. W końcu XIX w. 
nie było w Rosji żadnych anarchistycznych grup. Rozpoczyna się natomiast 
ruch wyznawców, „pokojowego”, „etycznego”, anarchizmu chrześcijańskiego 
L.Tołstoja, opartego na zasadzie niesprzeciwiania się złu. 

Teorie Bakunina, Kropotkina i Tołstoja zamykają klasyczny okres 
rozwoju rosyjskiej myśli anarchistycznej. 

Po niemal dwudziestoletnim zaciszu anarchizm wstępuje ponownie na 
scenę polityczną Rosji na początku XX w. Swoje odrodzenie zawdzięcza 
młodemu pokoleniu emigracji rosyjskiej, które uległo wpływom idei P. 
Kropotkina. Większość z nich miała za sobą krótszy lub dłuższy staż 
rewolucyjny w ruchu socjaldemokratycznym lub w szeregach partii socjalistów 
– rewolucjonistów. Emigracyjne kółka rosyjskich anarchistów istniały w 
Londynie, Paryżu, Nowym Yorku i Genewie. Właśnie z Genewy wyszła 
inicjatywa nawiązania kontaktów z organizacjami rewolucyjnymi w kraju i 
rozpoczęcia tam propagandy anarchistycznej.  W 1900 r. w Genewie powstaje 
organizacja pod nazwą „Grupa rosyjskich anarchistów za granicą”, której 
przewodzą Mendel E. Dajnow - Dubinski, Georgij I. Gogelja - Orgejani  i jego 
żona Lidia B. Ikonnikowa. Grupa postawiła przed sobą zadanie wydawania 
literatury i propagandowego oddziaływania na kraj. W roku następnym 
wypuścili swą pierwszą ulotkę Do towarzyszy w Rosji, wzywającą do 
natychmiastowej rewolucji. Z ich inicjatywy w sierpniu 1903 r. ukazał się w 
Genewie pierwszy numer czasopisma „Chleb i wolność”, wokół którego 
konsolidują się emigracyjne środowiska anarchistyczne.21   

W Rosji  pierwsze anarchistyczne grupy zaczynają się pojawiać w 1903 r. 
Przyjeżdżający z zagranicy agitatorzy zaczynają skupiać wokół siebie 
pojedynczych anarchistów, wchodzą w środowiska robotnicze, podejmują, 
często skutecznie, polemikę z socjaldemokratami i socjalrewolucjonistami. 
Zaczynają docierać  wydawnictwa zagraniczne, uruchamiane są podziemne 
drukarnie na miejscu. Pierwsze grupy anarchistyczne powstają w Białymstoku i 

                                                
21 Czasopismo „Хлеб и воля” ukazywało się w latach 1903 – 1905, wyszły 24 numery.  
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okolicznych miasteczkach oraz na południu Rosji – w Odessie i 
Jekaterynosławiu.22  Z roku na rok ruch anarchistyczny  nabiera tempa, krzepnie 
i staje się w pełni samodzielną siłą polityczną. Lata rewolucji 1905 – 1907 są 
szczytowym okresem jego rozwoju i społecznego oddziaływania.23 Dominują w 
nim różne odgałęzienia anarchokomunizmu, z programem wywiedzionym  z 
teorii P. Kropotkina.24 Ale widoczne są także inne kierunki – burzliwie, choć 
krótko daje o sobie znać anarchizm indywidualistyczny, z sukcesami prowadzą 
propagandę anarchosyndykaliści, pojawiają się zupełnie nowe nurty25,  

Represje po zdławieniu rewolucji dotknęły również anarchistów. Do roku 
1917 główne ośrodki rosyjskiego anarchizmu działają znowu za granicą. Z 
wybuchem Rewolucji Lutowej niemal wszyscy anarchiści, jak cała rewolucyjna 
brać, różnymi drogami śpieszą  do kraju. Między lutym a październikiem 1917 
r. anarchiści szli z bolszewikami ręka w rękę, stawiając na pogłębienie 
rewolucji, na przejście do kolejnych etapów. Na fali poruszenia rewolucyjnego 
anarchiści zyskują dość duże wpływy w środowiskach robotniczych i wśród 
marynarzy Floty Bałtyckiej. Większość z nich poparła przewrót bolszewicki,  
wielu wzięło w nim bezpośredni udział, niektórzy  w ośrodkach kierowniczych, 
a później w szeregach Armii Czerwonej.26  

                                                
22 Zob.: Белосточанин, Из истории анархического движения в Белостоке, [w:] Альманах. Сборник по 
истории анархического движения в России, т. I, [Paryż] 1909, s. 5 – 28. 
23 Według W. Kriwieńkiego „kadrowy potencjał” anarchistów w latach 1903 – 1910 wynosił około 7 tys. osób. 
(В. Кривенький, Анархисты, [w:[ Политические пвртии России...op.cit., s. 33).  Pośrednio o ich wpływach 
świadczy  obszerna polemiczna literatura socjaldemokratycznej  proweniencji. Zob. m. innymi: В.А. Базаров 
[Руднев], Анархический коммунизм и марксизм, Москва 1906; М.К., Анархизм и социал – демократия, 
Москва 1906;  С. Иванович, Анархисты и анархизм в России, СПб 1907;  
24 W 1905 r. spośród anarchistów – komunistów wyodrębniła się grupa pod nazwą „Безначалие” („Bezrząd”), 
która wystąpiła z radykalnym programem „rewolucyjnego anarchizmu”, zawierającym wezwanie do 
„bombistyki”. (S.M. Romanow, N.W. Diwnogorski) oraz grupa „Черное Знамя” („Czarny Sztandar”), która 
otwarcie wzywała do terroru, w tym do tzw. terroru nieumotywowanego (I.S. Grossman – Roszczin).Zob.: И. 
Генкин, Группа „Безначалие” в 1905 – 1908. Очерки из героической эпохи русского анархизма, Минск 
1919;  
25 Anarchizm indywidualistyczny w Rosji rozwinął się pod wpływem M. Stirnera i F. Nietzschego. ( W Rosji w 
latach 1906 – 1910 ukazało się aż sześć różnych wydań Jedynego Stinera!) Aktywnością w propagowaniu 
indywidualizmu wyróżnił się O. Wikont, wydawca dwóch almanachów: Сборник Индивидуалист i Сборник 
статей анархистов – индивидуалистов (Москва 1907) oraz wtórnej treściowo autorskiej książki 
Анархический индивидуализм (Москва 1906). Z inspiracji i w duchu Stirnera występował A.N. Andriejew – 
Bogdanow. Swoją odmianę anarchizmu nazwał neonihilizmem, skupiając wokół siebie pewne grono stronników, 
którzy założyli w Sewastopolu grupę „Wolność w nas samych”. Neonihiliści głosili „czysty płomień buntu” w 
przeciwstawieniu do „ducha tworzenia”. Działali także po rewolucji 1917 r., w Charkowie powstała grupa 
„Indywidualista”, w Kijowie i Moskwie agitował Andriejew (Неонигилизм, Москва 1922). Ruch 
indywidualistów był na tyle silny i wpływowy, że rosyjska delegacja na międzynarodowy kongres 
anarchistyczny w Amsterdamie w 1907 r. poczuła się w obowiązku przedstawić w tej sprawie specjalny, 
krytyczny w tonie referat. Pierwszymi propagatorami anarchosyndykalizmu w Rosji byli D. Nowomirski  (Из 
программы синдикального анархизма, Москва 1907; Что такое анархизм?, Москва 1907)  i W. Posse 
(Идеалы кооперации, Москва 1911), najwybitniejszymi - W. Wolin, J. Jarczuk, G. Maksimow. 
26 Historiografia radziecka udział anarchistów w Rewolucji Październikowej przedstawiała w wypaczonym 
świetle. Zob. np.: С.Н. Канев, Октябрьская революция и крах анархизма.(Борьба партии большевиков 
против анархизма 1917 – 1922 гг.), Москва 1974; М.Х. Худайкулов, Большевики в борьбе с анархизмом в 
первые годы советской власти, Ташкент 1974;     Е.М. Корноухов, Борьба партии большевиков против 
анархизма в России, Москва 1981;  
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Lata 1917 – 1922 to najburzliwszy okres w dziejach rosyjskiego 
anarchizmu – bogaty w nowe idee, fantastyczne pomysły, obudzone nadzieje. 
Przelały się one na łamy niezliczonych gazet, czasopism, biuletynów, broszur i 
książek. Spierano się zawzięcie, kłócono zażarcie, dzielono na grupy, frakcje, 
kluby i sekcje. Prowadzono ożywione dyskusje o bieżącym programie i taktyce 
(dalej z bolszewikami, czy przeciwko nim), wadzono się o ideały i kształt 
anarchistycznej przyszłości. Stałym tematem rozważań była kwestia kryzysu 
teorii i praktyki anarchizmu. Początkowo tylko nękani przez bolszewików, po 
1922 roku stali się obiektem szerokich represji. Ci, którzy nie wstąpili w szeregi 
RKP(b) trafiali do więzień lub zmuszeni zostali do emigracji.27 Z ostatkami 
anarchistów rozprawiono się w latach trzydziestych. 

Zagadnienie klasyfikacji różnych kierunków i nurtów rosyjskiego 
anarchizmu nie było do niedawna przedmiotem pogłębionej badawczej refleksji, 
zwłaszcza w odniesieniu do myśli anarchistycznej XX w. Nie różnicowano 
anarchistów, nie wgłębiano się w teoretyczną osobność poszczególnych postaci. 
Ograniczano się najczęściej do tradycyjnych podziałów, dopasowując do nich 
poszczególne nazwiska i nurty, nie specjalnie przejmując się uzasadnieniem. 
Merytoryczną klasyfikację zastępowano niekiedy podziałem organizacyjnym 
anarchistów. W czasach radzieckich rzadko kiedy dwudziestowieczny 
anarchizm był przedmiotem badań jako temat „sam w sobie” – interesowano się 
nim wyłącznie w kontekście jego krytyki przez bolszewików.28 To zwalniało z 
rzetelnego przedstawiania ich poglądów, do tego stopnia, że niekiedy obywano 
się bez źródłowych przypisów. Naukowy warsztat zastępowały inwektywy w 
rodzaju „najzaciętsi wrogowie marksizmu”, czy „kontrrewolucyjne bandy 
szpiegów, morderców i prowokatorów.”29 Temu wypaczonemu obrazowi 
anarchistów dzielnie sekundował ich artystyczny wizerunek w radzieckich  
filmach – niesmacznie wręcz karykaturalny. 

Wraz z odrodzeniem się ruchu anarchistycznego w Rosji w początkach 
XX w., towarzysząca mu myśl teoretyczna wchodzi w nowy okres swojego 
rozwoju, który za S. Udarcewem możemy nazwać  postklasycznym.30 
                                                
27 Г. Лапоть [Г.П. Максимов], За что и как большевики изгнали анархистов из России?, Штеттин 1922; А. 
Горелик, А. Комов, Волин, Гонения на анархизм в Советской России, Берлин 1922. 
28 Jeśli nawet tak wybitni rewolucjoniści i myśliciele jak Bakunin, Kropotkin czy Tołstoj byli traktowani jako 
„odioznyje” postaci, to trudno się dziwić, że oryginalnym, ale mniej  znaczącym teoretykom anarchizmu XX w. 
nie poświęcano żadnej uwagi. Bakunin  nie doczekał się w czasach radzieckich pełnego wydania dzieł – 
przedsięwzięcie J. Stiekłowa zamknięto w 1935 r. na czwartym tomie. Wybór jego prac wydany w roku 1989  
opatrzono gryfem „tylko dla bibliotek naukowych”! Nie ma jak dotąd  choćby najskromniejszego, naukowego 
wyboru dzieł Kropotkina. Anarchistyczne artykuły Tołstoja tkwią rozproszone w mało dostępnych Dziełach 
wszystkich.  
29Zob. m. innymi: А.Д. Косичев, Борьба марксизма – ленинизма с идеологией анархизма и современность, 
Москва 1964; Ф.Я. Полянский, Социализм и современный анархизм, Москва 1973; М. Худайкулов, Из 
истории борьбы большевистской партии с анархизмом, Ташкент 1984. 
30 S. Udarcew, od wielu lat zajmujący się owocnie badaniem rosyjskiej myśli anarchistycznej, zwieńczył swój 
dorobek świetną książką Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. 
(Алматы 1994). Całość dziejów anarchizmu dzieli na trzy wielkie okresy: doklasyczny (archaiczny), klasyczny 
(lata 1830-e -  początek XX w.) i postklasyczny (od początku XX w. do naszych czasów) Okres klasyczny dzieli 
na wczesny i późny. W odniesieniu do Rosji – wczesny, to myśl Bakunina, późny – to Kropotkin i Tołstoj.  
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Wyróżnia ten okres krytyczny stosunek do dorobku „klasycznych” twórców 
doktryny, w imię „rozwoju i pogłębienia teorii anarchizmu”. Oczywiście 
nasilenie krytycyzmu w zależności od konkretnego nurtu jest różne, nigdy 
jednak nie dotyczy samych podstaw – antyetatyzm i bezwzględna apologia 
wolności są niepodważalnym kamieniem węgielnym wszystkich kierunków, 
pragnących uchodzić za anarchistyczne. Najmniej rewidowany jest przez swych 
uczniów Tołstoj, najbardziej dostaje się Kropotkinowi. Szacunek jaki mu się 
powszechnie okazuje,  nie idzie w parze z bezwarunkowym 
podporządkowaniem się jego poglądom („samozadowolone uczone 
doktrynerstwo”). Większy akcent kładzie się na prawa jednostki ludzkiej, jej 
absolutnej wolności i twórczej swobody, wyzwolenia spod władzy 
elementarnych nawet norm obyczajowo – moralnych. W ciągle dominującym w 
Rosji nurcie anarchokomunistycznym silniej dochodzą do głosu pierwiastki 
indywidualistyczne. W drugiej połowie okresu postklasycznego teoria 
anarchizmu uzupełniana jest doświadczeniem uzyskanym z obserwacji 
uczestniczącej w państwie dyktatury proletariatu pod władzą biurokracji 
partyjnej.   Poszerza się metodologiczna baza anarchizmu. Nowe koncepcje 
próbują włączyć do teorii anarchizmu najnowsze osiągnięcia nauk 
przyrodniczych, nowe kierunki filozofii i myśli społeczno – politycznej, w 
silniejszym  stopniu niż dotąd dochodzą do głosu nastroje religijno – mistyczne, 
pojawiają się koncepcje o charakterze biologiczno – kosmicznym. Niektóre z 
nich bardziej przypominają literackie fantazje niż społeczno – polityczną 
doktrynę. Rosyjski postklasyczny anarchizm mieni się rozlicznymi 
ideologicznymi barwami, jest synkretyczny i wraz z tym bardziej tolerancyjny. 
Anarchistyczność staje się kategorią nad wyraz rozciągliwą. Wydaje się 
czasami, że niektórzy twórcy nowych koncepcji bardziej  przejmują się 
stopniem  oryginalności i radykalizmu swych pomysłów niż praktyczną troską o 
ich realizację. 

W postklasycznym okresie rozwoju rosyjskiej myśli anarchistycznej 
można, znów za Udarcewem, wyróżnić nurt   neoklasyczny i nieklasyczny. Do  
neoklasycznego można zaliczyć anarchizm – indywidualizm,  neonihilizm,  
anarchizm chrześcijański, uwspółcześnione wersje anarchokomunizmu  i 
anarchosyndykalizm.  Do nieklasycznych wersji rosyjskiego anarchizmu 
pierwszego etapu okresu  postklasycznego,  zaliczamy anarchizm mistyczny,  
anarchizm asocjacyjny,  anarchizm – humanizm,  anarchizm – 
interindywidualizm i  anarchizm – biokosmizm. 

 Powyższa charakterystyka postklasycznego okresu w rosyjskim 
anarchizmie w o wiele większym stopniu dotyczy anarchizmu nieklasycznego 
niż neoklasycznego. Ten ostatni, jak by krytycznie nie ustosunkowywał się do 
swych poprzedników, pozostawał jednak w ogólnych ramach nakreślonych w 
kanonicznych tekstach klasyków. Podejmowany wysiłek modernizacyjny  
                                                                                                                                                   
Okres postklasyczny w rosyjskim anarchizmie dzieli także na dwa podokresy: wczesny, obejmujący lata 1903 – 
1930 i późny – czasy współczesne. (s. 99 – 100).  
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obejmował tylko wybrane elementy doktryny, dostosowując ją do zmienionych 
warunków społeczno – ekonomicznych i politycznych. O wiele większą 
swobodę mieli ci, którzy programowo odrzucali dorobek mistrzów i tworzyli 
zupełnie nowe koncepcje.  

Nieklasyczna rosyjska myśl anarchistyczna, mało znana i rzadko 
analizowana, zasługuje na baczniejszą uwagę, jako teoretyczny wyraz nastrojów 
pewnej, nie tak mało licznej jak się powszechnie uważa, części społeczeństwa 
rosyjskiego pierwszych trzydziestu lat XX w. Każdy z wymienionych nurtów 
nieklasycznego anarchizmu mógłby stać się przedmiotem obszernego szkicu, 
zwłaszcza jeśli chciałoby się przedstawić je w kontekście historycznym i na 
szerokim, sfermentowanym ideologicznie tle.  Cele przyświecające  artykułowi i  
jego rozmiary, pozwalają na skrótowy tylko  przegląd tych nurtów i 
skoncentrowanie uwagi na najistotniejszych zagadnieniach.  
 
 Mistyczny anarchizm. 
 

Mistyczny anarchizm swą krótką, ale błyskotliwą karierę zrobił w czasach 
zaburzeń rewolucyjnych 1905 – 1907 r. Był nurtem intelektualno – religijnym, 
który powstał w kręgu symbolistów rosyjskich jako  przejaw „nowej religijnej 
świadomości”, ale także jako reakcja pewnej części środowisk artystycznych na 
robotnicze wystąpienia.31 Jego twórcą był głośny w owych czasach, młody poeta 
i krytyk literacki Gieorgij Czułkow.32 Terminu „mistyczny anarchizm” użył po 
raz pierwszy w lipcu 1905 r.  w polemice z S. Bułgakowem, na temat stosunku 
chrześcijaństwa do miłości płciowej.33 Jakby na marginesie tej polemiki  
przeciwstawił chrześcijaństwu tradycyjnemu, „apokaliptycznemu”, 
chrześcijaństwo oparte na mistycznym doświadczeniu, „anarchistyczne”. 
Chrześcijaństwo apokaliptyczne jest oczekiwaniem Końca, jest religią 
„niewolników bożych”, których znużona dusza, wypełniona jest pokorą i 
słodkim rozrzewnieniem. „Błądząc zgaśniętymi oczyma w lazurach – pisał 
Czułkow - oni – anemiczni – nie zauważają krwi, która rozlewa się na ołtarzu 
Ziemi. Dla nich wojna to urojenie, rewolucja – bajka, namiętność płciowa – 
                                                
31 Kontekst społeczno – polityczny i filozoficzno – religijny mistycznego anarchizmu omawia dokładnie B.G. 
Rosenthal: The Transmutatation of the Symbolist Ethos: Mystical Anarchism and the Revolution of 1905, „Slavic 
Review” 1977, vol 36, nr 4, s. 608 – 627. 
32. G. Czułkow (1879 – 1939) był synem moskiewskiego urzędnika .W czasie studiów medycznych brał udział w  
propagandzie socjaldemokratycznej i był zesłany na krótko do Jakucji. W 1904 r., wydał pierwszy zbiór wierszy 
Кремнистый путь, którym zwrócił na siebie uwagę. Pełnił obowiązki sekretarza redakcji w czasopiśmie 
Mierieżkowskiego „Новый путь”; w dwóch następnych latach wchodził w skład redakcji „Вопросов жизни”. 
Autor wielu powieści – nazywany mistrzem prozy psychologicznej. W czasie I wojny światowej przeszedł na 
pozycje „mistycznego nacjonalizmu”. Przewrót październikowy przyjął wrogo, publikując książkę Михаил 
Бакунин и бунтари 1917 года (Москва 1917), w której wykazywał odejście bolszewików od marksizmu i 
przejście na pozycje wypaczonego, „szalonego anarchizmu”. To „ nie płomienny buntownik Michaił Bakunin, a 
jego krzywy cień, jego żałosna parodia stroi przed nami grymasy, udając rewolucjonistę i anarchistę”(s. 21). W 
czasach władzy radzieckiej poświęcił się wyłącznie pracy literackiej. Jest autorem ciekawego tomu wspomnień 
Годы странствий (Москва 1999). 
33Г. Чулков, О мистическом анархизме, „Вопросы жизни”, 1905, nr 7, s. 199 – 204. Właściwym 
przedmiotem sporu była poezja W. Sołowjowa.  
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żądza wyobraźni.”34 W opozycji do takiego „bezsilnego” chrześcijaństwa stawia 
chrześcijaństwo aktywne, bogoburcze, zmierzające do „przeobrażenia” świata 
poprzez doświadczenie mistyczne, zaczynu swego poszukujące na ziemi.    

Nowe określenie zrobiło furorę, a sam Czułkow, nieco zaskoczony 
krytycznym szumem, wydał książkę, w której podjął próbę szerszego 
wyjaśnienia, co pod tym pojęciem rozumie. W 1906 r. ukazał się zbiór jego 
szkiców zatytułowany O mistycznym anarchizmie, poprzedzony artykułem 
wstępnym Wiaczesława Iwanowa, który określenie Czułkowa zaaprobował w 
pełni i swym autorytetem nadał książce rangę manifestu, ogłaszającego 
powstanie nowego prądu duchowego.35 W połączeniu obu terminów, według 
niektórych krytyków niemożliwych do pogodzenia, Iwanow nie dostrzegł 
sprzeczności. Pojęcie anarchizmu nie można przecież traktować jako wyłączną 
własność bakunistów czy kropotkinowców. Prawdziwi anarchiści zapewne nie 
będą mieć nic przeciwko temu, że ideał do którego dążą, uzupełniony zostanie 
elementami mistycznymi. Co więcej, związek z mistyką  - uważa Iwanow - daje 
anarchizmowi jedynie słuszną rację bytu,  potwierdza prawdziwość jego zasad. 
Anarchia w swej istocie jest ideą metafizyczną.  

Jeśli  można coś zarzucić połączeniu mistyki z anarchizmem, to ukrytą w 
nim tautologię. Nie trudno bowiem udowodnić tezę, że mistyka jako sfera 
nieograniczonej wewnętrznej wolności, jest anarchią, a każdy prawdziwy mistyk 
anarchistą. Przeżycia mistyczne nie są niczym uwarunkowane, stoją w opozycji 
do ogólnie przyjętych norm. Mistykiem może zostać jednostka w najwyższym 
stopniu autonomiczna. Jej bezwzględna niezależność, niepodporządkowanie 
żadnym prawdom danym z zewnątrz, oparcie tylko na prawdzie wewnętrznej, 
jest źródłem religijnej twórczości. Podobnie ma się sprawa z anarchizmem. Idea 
„bezwładzy” jest na wskroś mistyczna i ma sens tylko wtedy, gdy spojrzenie na 
jednostkę ludzką wyjdzie poza wąskie ramy oglądu  empirycznego, kiedy 
„wolności człowieka nadaje się sens niezależnej od jakichkolwiek warunków, 
samookreślającej się wolnej monady, utrzymującej swą niezawisłość od 
wszystkiego, co nie jest nią samą, czy to Boska wola, czy ziemska 
konieczność.”36 Anarchizm – pisał w innym miejscu Iwanow – jeśli nie chce się 
wyrodzić jako idea powinien realizować  się w planie ducha. Anarchia jest 
„szaleństwem”, próbującym rozwiązać podstawowy dylemat życia: „sytość albo 
wolność”. Anarchizm opowiada się zdecydowanie po stronie wolności.37 
    Artykuł wstępny W.Iwanowa nosił tytuł Idea odrzucenia świata a 
mistyczny anarchizm. Tę właśnie ideę, zarówno Czułkow jak i Iwanow, uznali 
za kluczową w nowym światopoglądzie. Idea ta – pisali - pochodzi od samego 
Jezusa Chrystusa, który pierwszy odsłonił tkwiącą w niej antynomiczność i 
treściową głębię. Idea niezgody na świat jest bogoburcza i zawiera w sobie 
                                                
34 Tamże, s. 203. 
35 Г. Чулков, О мистическом анархизме. Со вступительной статьей Вячеслава Иванова „О неприятии 
мира”, СПб 1906. 
36 Г. Чулков, op. cit., s. 18. 
37 В. Иванов, По звездам.Статьи и афоризмы, СПб 1909, s. 100 – 101. 
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element buntu przeciwko światu danemu, w imię  świata takiego, jaki powinien 
być. Głęboko chrześcijańska idea odrzucenia świata jest zarazem ideą mistyczno 
– anarchistyczną, z tego powodu, że „wprowadza nas w krąg mistycznych 
przeżyć jednostki ludzkiej i, przeciwstawiając konieczności nieograniczoną 
wolność człowieka, postuluje soborowość jako nieograniczoną wolność  
ludzkości, w której, jeśli chodzi o stosunki społeczne, wykluczony jest 
jakikolwiek przymus”.38 Zewnętrzną formą „soborowości” jest wspólnota 
(община) ludzi,  dobierających się na zasadzie wzajemnego zaufania, takich 
samych potrzeb duchowych i zbieżności  dążeń życiowych.     
 Mistyczny anarchizm – podkreślał Czułkow – jest teorią, wskazującą 
drogę do osiągnięcia całkowitej wolności, polegającej na pełnej samorealizacji 
jednostki ludzkiej i nie może być w żadnym wypadku pojmowany jako 
zamknięta  doktryna.39 Mistyczny anarchista traktuje  historię jako proces 
zmierzający ku wyzwoleniu, dlatego nie uchyla się od aktywnej działalności 
życiowej, mającej na celu rozbicie istniejących struktur, norm i zależności  „My 
– pisał Czułkow – możemy być «politykami», ale tylko w odwrotnym sensie, tj. 
powinniśmy uczestniczyć w życiu politycznym, wtedy gdy  jest ono dynamiczne 
i rewolucyjne, gdy burzy państwowe normy; powinniśmy uczestniczyć w walce 
socjalnej, wtedy gdy prowadzona jest po to, by zburzyć porządek, który 
zniewala ekonomicznie jednostkę.”40 Tę anarchistyczną stronę swych poglądów 
podkreślał w przedmowie do programowego almanachu Факелы: „łączy nas 
jedno – nieprzejednany stosunek do zewnętrznych i obowiązkowych norm 
panujących nad człowiekiem.”41 Mistyczni anarchiści nie chcą natomiast 
uczestniczyć z życiu politycznym rozumianym jako „pozytywne budownictwo”, 
gdyż jest ono oparte na tworzeniu i umacnianiu więzi społecznych o charakterze 
„mechanicznym”.42 Ideałem społecznym mistycznych anarchistów jest wciąż 
żywa, „stająca się” wspólnota, oparta  na jedności duchowej jej uczestników. 
Sens życia, który proponują polega na nieustannym dążeniu ku „krańcom” 
wolności. Naszą pochodnię – pisał Czułkow – podnosimy w imię „ swobodnego 
związku ludzi złączonych miłością ku przeobrażonemu światu.”43 

O mistycznym anarchizmie jako drodze do wolności pisał także Iwanow. 
Należy  on do tej dziedziny duchowych poszukiwań, której można by nadać 
miano „odegetyki” - dyscypliny filozoficznej rozważającej nie cele, a drogi 
prowadzące do wolności. Jako „filozofia drogi”, mistyczny anarchizm nie 
zawiera żadnych pozytywnych treści, nie podpowiada, czego powinny dotyczyć 
wewnętrzne przeżycia, o niczym nie decyduje, nie podsuwa żadnych rozwiązań. 
W tym sensie jest kategorią formalną, ujmującą współczesną świadomość w jej 

                                                
38 Г. Чулков, О мистическом анархизме, op. cit., s. 16. 
39 Tamże, s. 28. 
40 Tamże, s. 78. 
41 Факелы, кн. 1, СПб 1906, s. 3. 
42 Г. Чулков, О мистическом анархизме, op. cit., s. 78. 
43 Факел, op. cit., s. 3. 
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dynamicznym aspekcie.44 Najważniejszym hasłem mistycznego anarchizmu jest 
walka z wszelkim dogmatyzmem – religijnym, filozoficznym, moralnym  i 
politycznym. Celem tej walki jest przeobrażenie świata poprzez mistyczne 
doświadczenie, sztukę, „religijne zakochanie” i muzykę.45  

Zorientowany na sferę ducha i religijno – artystycznych przeżyć, 
anarchizm mistyczny, mistyczny energetyzm, nadindywidualizm – W. Iwanow 
uważał te terminy za synonimiczne, nie dopuszcza żadnych ograniczeń, w 
przeciwieństwie do anarchizmu „społecznego”. Jego patos, wynikający z idei 
odrzucenia świata, wyraża się w miłości do tego, co niemożliwe. Ta miłość jest 
podstawą religijnych pragnień, twórczej fantazji, wszystkich zuchwałych 
porywów.46    
 Krąg zwolenników mistycznego anarchizmu nie był wielki i nie wyszedł 
właściwie poza Petersburg. Jeśli za kryterium utożsamienia się  z jego zasadami 
przyjąć uczestnictwo w „mistycznoanarchistycznych” almanachach Факелы, to 
można za jego stronników uznać L. Zinowjewą – Annibal, F. Sołoguba, K. 
Erberga, A. Błoka, S. Gorodieckiego, W. Briusowa, L. Andriejewa, I. Bunina, I. 
Dawydowa, A. Mejera, L. Szestowa i kilku innych.47  

Za mistycznego anarchistę uważał się N. Bierdiajew, choć oponował 
przeciwko salonowo - literackim formom jakie nadali temu prądowi Czułkow i 
Iwanow.  Postawa wyrażająca się w nieprzyjmowaniu świata, od zarania 
określała jego filozofię życia, była jego „metafizyczną naturą”. „Kategoria 
wolności – pisał w swej autobiografii – była podstawową kategorią mojego 
religijnego odczuwania świata i religijnego myślenia” Broniąc wolności stale 
występował przeciwko wszelkim namaszczonym autorytetom i władzy.48  

Mistyczny anarchizm nie stworzył wokół siebie żadnego ruchu 
społecznego. Nie miał zresztą takich ambicji i nie stawiał przed sobą takich 
celów. Był wyłącznie prądem intelektualnym, przy czym dość efemerycznym – 
trwał zaledwie dwa lata.49 Ale wbrew temu, co się na ogół o nim sądzi, nie  
ograniczył się w swym oddziaływaniu wyłącznie do intelektualno – 
artystycznych elit. Jak wspomina G. Czułkow, jego publiczne wykłady o 
mistycznym anarchizmie cieszyły się ogromnym powodzeniem i kończyły się 
owacjami na stojąco. Entuzjastycznie przyjmowała jego idee młodzież, 

                                                
44 Г. Чулков, О мистическом анархизме, op. cit.,  s. 20. 
45 Tamże, s. 67. 
46 Tamże, s. 22 – 23. 
47 Że kryterium to nie jest pozbawione sensu świadczy G. Czułkow, przyznający, że dobierał autorów z różnych 
szkół literackich, stojących na tej samej ideowej platformie (Г.Чулков, Годы странствий, op. cit., s. 105 – 
106).  W drugim tomie Факелов (СПб 1907) zwracają uwagę aż trzy artykuły poświęcone anarchizmowi: И. 
Давыдов, Индывидуалистический анархизм М. Штирнера.Социально-философский этюд, s. 27 – 83; А. 
Мейер, Бакунин и Маркс, s. 85 – 135; А. Ветров, Прошлое и нстоящее анархизма, s. 163 – 190. 
48 Н. А. Бердяев, Самопознание.(Опыт философской автобиографии.), Москва 1991, s. 153. Jak wiadomo, 
Bierdiajew pod koniec życia czuł się mistycznym anarchistą bardziej niż kiedykolwiek przed tym. 
49 Zarówno dla G.Czułkowa jak i  W. Iwanowa dwuletni okres zaabsorbowania mistycznym anarchizmem był 
mało znaczącym epizodem,  zapewne dlatego  A. Dudek w swej książce o Iwanowie (Wizja kultury w twórczości 
Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000) poświęca mu  zaledwie krótką wzmiankę.  
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wrażliwie reagująca na najniewinniejsze choćby nawoływania do buntu.50 Na 
fali rewolucyjnych nastrojów mistyczna niezgoda na świat przyoblekała się w 
ich umysłach w aż nazbyt  „cielesne” hasła walki z otaczającą rzeczywistością. 
Można się tylko domyślać, jak wielu jego młodych słuchaczy prosto z wykładu 
poszło zgłosić akces do jakiejś rewolucyjnej partii, albo postanowiło zostać 
anarchistą „rzeczywistym”. 
 
Anarchomistycy 

 
Rosyjski anarchizm po Rewolucji Lutowej 1917 r. rozwinął się w 

imponującą barwami paletę najróżnorodniejszych odmian, nurtów, kierunków, 
federacji i sekcji.51 Wśród nich najbardziej tajemniczą grupę stanowią tzw. 
anarchomistycy. Do niedawna niewiele o nich wiedziano, a i dziś więcej jest 
znaków zapytania niż gotowych odpowiedzi. Nie zostawili literackich 
dokumentów, więc informacji o nich trzeba szukać w archiwach KGB i  
rozproszonych  ułamkach wspomnień ludzi, którzy przeżyli srogie bolszewickie 
represje. O ich istnieniu dowiedziano się przy okazji badania dramatycznych 
okoliczności towarzyszących zamknięciu Muzeum P. Kropotkina w Moskwie. 
Wniknięcie w spory jakie przez wiele lat toczyły się wokół Wszechrosyjskiego 
Komitetu Dla Uczczenia Pamięci P. Kropotkina i muzeum naprowadziły na ślad 
anarchomistyków.52 

O grupie  anarchistów – mistyków zaczęto mówić około  1925 r. przy 
okazji kolejnej dyskusji o kierunkach działania i ideowym obliczu Muzeum 
P.Kropotkina. Odchodzący z Komitetu w atmosferze skandalu  A.M. Atabiekjan 
oskarżył pozostałych członków o odchodzenie od linii Kropotkina i zdradę jego 
ideałów. Mówiąc w największym skrócie konflikt dotyczył  zasadniczej kwestii 
– czy Komitet i muzeum mają pełnić rolę organizacyjnego i propagandowego  
centrum anarchizmu, czy  ogólnospołecznej placówki o charakterze naukowo – 
oświatowym, skupiającej wokół siebie ludzi o najróżniejszych światopoglądach, 
niekoniecznie anarchistycznych. Po odejściu grupy Atabiekjana,  kierownictwo 
sekcji anarchistycznej muzeum przeszło w ręce A.A. Karielina, a po jego 
śmierci dostało się A.A. Sołonowiczowi. Od tego czasu na zajęciach sekcji, 
oprócz tradycyjnych tematów, coraz częściej poruszano zagadnienia z zakresu 
literatury i sztuki, starożytnej historii, religioznawstwa, filozofii. Na prywatnych 

                                                
50 Г. Чулков, Годы странствий, op. cit., s. 100 – 101. 
51 Anarchistyczny miesięcznik „Революционное творчество” (nr 1-2 ze stycznia – lutego 1918 r.), organ 
„ogólnego anarchizmu”, zapraszał do współpracy inne ugrupowania: anarchistów – komunistów, anarchistów – 
kolektywistów, anarchistów – indywidualistów, anarchistów – asocjacjonistów, anarchistów – syndykalistów, 
anarchistów – kooperatystów, anarchistów – tołstojowców, anarchistów – federalistów, pananarchistów i innych. 
(s. 3-4). Wymienienie tych innych zajęłoby jeszcze kilka linijek. 
52 O sprawie muzeum zob.: А.Л. Никитин, Заключительный этап развития анархистской мысли в России, 
„Вопросы философии” 1991, nr 8, s. 89 – 101; А.Л. Никитин, К событиям 20-х гг. вокруг Кропоткинского 
музея, [w:]  Труды Комиссии по научному наследию П.А. Кропоткина.Вып. 2, Москва 1992, s. 82 – 123; 
Я.В. Леонтьев, К.С. Юрьева, Незапечатленный труд: из архива В.Н. Фигнер, [w:] Звенья.Исторический 
алманах.Вып. 2, Москва – СПб 1992, s. 473 – 482. 
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zebraniach studiowano religijne doktryny Wschodu, czytano utwory 
średniowiecznych mistyków, wgłębiano się w literaturę ezoteryczną i 
roztrząsano dzieła gnostyków.  

O tej niepublicznej działalności sekcji anarchistycznej istnieje mało 
relacji. W. Nalimow, jeden z nielicznych ocalałych uczestników tych 
podziemnych spotkań, opowiada, że polegały one na słuchaniu gnostyckich 
tekstów, które nazywano „legendami”. Traktowano je jako mity, wymagające  
demitologizacji i interpretacji. Każdy miał to robić samodzielnie, nadając temu, 
co usłyszał własną wykładnię.53 W ocenie autentyczności tekstów posługiwali 
się  indywidualnymi rozmyślaniami  i medytacją. Uczestnicy tych spotkań czuli 
się bractwem ludzi szukających nowego rozumienia chrześcijaństwa, w oparciu 
o zapomniane, zdawało by się, legendy przeszłości.54 

Inicjatorem ruchu był Apołłon Karielin, jeden z najwybitniejszych 
teoretyków, publicystów i organizatorów rosyjskiego ruchu anarchistycznego.55 
W czasie pobytu w Paryżu (1906 – 1917) zetknął się z bujnie w tym czasie 
kwitnącym nad Sekwaną ruchem nieortodoksyjnego chrześcijaństwa. 
Prawdopodobnie dostał się pod wpływ René Guenona, wielkiego mistrza 
templariuszy XX w. Genon zmierzał do utworzenia „nowej elity”, która 
przepojona „wiecznymi prawdami”, byłaby zdolna przeciwstawić się upadkowi 
cywilizacji europejskiej. Elita ta miałaby działać jako tajna organizacja, ściśle 
zhierarchizowana, za pomocą środków niewidocznych dla zwykłych ludzi. 
Praobrazem takiej organizacji był według niego Zakon Templariuszy. Karielin 
został   wtajemniczony w paryski ruch templariuszy, a przed powrotem do Rosji 
otrzymał pełnomocnictwa do utworzenia Wschodniego Oddziału Zakonu.56 W. 
Nalimow, przypomina sobie, że Karielin powiadomił swych uczniów, że 
otrzymał prawo do samodzielnej interpretacji nauk templariuszy w zależności 
od sytuacji jaką zastanie w Rosji.57 A. Nikitin uważa, że takie kółka 
(templariuszy i różokrzyżowców) zaczęły powstawać już w 1919 r., najpierw w 
Moskwie, a następnie w kilku innych miastach i w połowie lat dwudziestych ich 

                                                
53В.В. Налимов, Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье, Москва 2000, s. 229.  W latach  50-tych, ci 
którzy przeżyli łagry odtworzyli i zapisali te legendy. Zachowało się ich około 130 –tu. Kilka legend 
opublikował A. Nikitin: Легенды московских тамплиеров, „Литературное обозрение” 1994, nr  3/4,  s. 103 - 
112,  nr 5/6  s. 55 – 59. Przeciwko publikacji legend protestował W. Nalimow, uważając, że jedynym sposobem 
ich przekazywania może być ustne opowiadanie.  
54 В.В. Налимов, op. cit., s. 211. 
55 Apołłon A. Karielin (1863 – 1926) urodził się w Petersburgu w rodzinie artysty – fotografa. Ukończył studia 
prawnicze z tytułem kandydackim. Pisał artykuły i książki na tematy ekonomiczne. W młodości został 
członkiem Narodnej Woli. Wielokrotnie zsyłany na Syberię. W latach 1905 – 1911 członek partii socjalistów 
rewolucjonistów, stronnik jej lewego skrzydła. Od 1905 r. w Paryżu. Po aferze Azefa wystąpił z partii i zbliżył 
się do anarchistów, prowadząc ożywioną działalność organizatorską i wydawniczą. Po powrocie do Rosji w 
sierpniu 1917 r.  przewodził wielu strukturom anarchistycznym, redagował czasopisma, był przewodniczącym 
frakcji anarchistycznej w CKW. Jeden z inicjatorów anarchistycznego „Czarnego Krzyża”. 
56 A. Nikitin uważa, że pomysł stworzenia zakonu pojawił się u Karielina jako sposób rozpowszechniania idei 
anarchistycznych wśród inteligencji i młodzieży studenckiej (А.Л. Никитин, Легенды московских 
тамплиеров, op. cit., s. 103. 
57 В.В. Налимов, op. cit., s. 242. 



 15 

sieć była już dość dobrze rozwinięta. W Moskwie główną rolę grał „Zakon 
Światła”. W środowisku teatralnym działała „Świątynia Sztuk”.58 

Po śmierci Karielina przywódcą duchowym anarchistów – mistyków 
został jego zaufany współpracownik Aleksiej Sołonowicz, jedna z 
najciekawszych i twórczych postaci rosyjskiego anarchizmu.59 Nieliczne 
wspomnieniowe o nim urywki pełne są najwyższych zachwytów. „Olśniewająca 
osobowość, wspaniały orator, pochłonięty sprawą i umiejący porwać do niej 
innych” – pisze o nim M. Żemczużnikowa. „Nie znam nikogo - wspomina dalej 
– o kim można by z większym przekonaniem powiedzieć: «Oto prawdziwie 
wolny człowiek». Był fanatykiem, ale nie było w nim niczego takiego, co wiąże 
się z fanatyzmem, nie było w nim despotycznej chęci panowania nad innymi, 
zmuszania ich do pójścia za sobą. Anarchizm w połączeniu z mistyką rozżarzył 
go duchem swobody.60 O jego niebywałym talencie oratorskim i wyjątkowej 
erudycji pisał jego uczeń Gieorgij Goriniewski: „W swoich wykładach poruszał 
nie tylko kwestie socjologiczne, ale także światopoglądowe, klerykałów gromił 
na równi z materialistami. Dar przekonywania Aleksieja Aleksandrowicza, 
umiejętność jasnego wykładania swoich myśli, logika i rozległość  poglądów 
przyciągały do niego młodzież,  jego wykłady odbywały się zawsze w 
przepełnionej sali.”61 

Przez jakiś czas Sołonowicz był członkiem Towarzystwa 
Antropozoficznego, ale na początku lat dwudziestych zerwał z nim kontakty, 
stając się nieprzejednanym przeciwnikiem antropozofii. Co zniechęciło go do 
nauki R.Steinera i jego rosyjskiego wyznawcy A. Biełego, dokładnie nie wiemy. 
Sołonowicz – śladem starożytnych gnostyków - dzielił ludzi  na trzy kategorie: 
fizyków, psychików i pneumatyków. Pierwsi żyją potrzebami ciała, drudzy – 
duszy, a trzeci – prawdziwym życiem duchowym. Antropozofowie zatrzymali 
się według niego na poziomie drugim.62 On – tak zapewne myślał o sobie – 
wstąpił już na drogę ducha. Odejście z Towarzystwa nie przeszkadzało mu w 
rekomendowaniu swoim uczniom i słuchaczom udziału w wykładach przez nie 
organizowanych. 
                                                
58A. Nikitin dzierży palmę pierwszeństwa w badaniach nad nieortodoksyjnymi ruchami religijnymi w Rosji 
radzieckiej. Opublikowane na ten temat artykuły zebrał w  książce Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в 
Советской России. Исследования и материалы, Москва 1998. 
59 Aleksiej  Aleksandrowicz Sołonowicz (1887 – 1937) po studiach matematycznych na Uniwersytecie 
Moskiewskim pracował jako wykładowca w różnych szkołach. W młodości pisał wiersze. O jego politycznej 
działalności przed 1917 r. nic prawie nie wiadomo. Niewykluczone, że przebywał w Paryżu, gdzie zawarł 
znajomość z Karielinem i tak jak on, zetknął się z nieortodoksyjnymi ruchami chrześcijańskimi. Po rewolucji 
aktywnie włączył się w ruch anarchistyczny, działając u boku Karielina w różnych federacjach i ugrupowaniach. 
Wchodził w skład redakcji kilku gazet i czasopism, pisał artykuły, wydawał broszury. W 1918 r. wystąpił z 
inicjatywą powołania Wszechrosyjskiej Generalnej Konfederacji Pracowników Umysłowych. Jak niemal 
wszyscy anarchiści kilkakrotnie represjonowany, zginął w łagrze, prawdopodobnie zastrzelony w czasie buntu 
więźniów. W łagrze zginęła także jego żona Agnija Anisimowna, działaczka półlegalnego „Czarnego Krzyża” i 
podziemnego „Bractwa miłosierdzia”. 
60 М.Н. Жемчужникова, Воспоминания о Московском антропософском обществе.(1917 – 1923 гг.), [w:] 
Минувшее. Исторический алманах. 6, Москва 1992, 42, 43 – 44. 
61 Cyt. za: М.Н. Жемчужникова, op. cit., s. 43. 
62 Tamże. Pneumatykami według Sołonowicza byli także, Bakunin, Kropotkin i Tołstoj. 
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W chrześcijaństwie nienawistny był mu św. Paweł, którego oskarżał o 
wypaczenie, „zepsucie” pierwotnego obrazu Boga. Św. Paweł według niego 
zatruł chrześcijaństwo jadem judaizmu, podstawiając Jehowę w miejsce Boga 
głoszonego przez Chrystusa. Stąd biorą początek wszystkie nieprawości 
historycznego chrześcijaństwa i grzechy Kościoła, zwróconego ku ziemskim 
celom i wysługującego się ziemskiej władzy. Żemczużnikowa wspomina, że 
Sołonowicz z taką pasja atakował apostoła, jakby był jego osobistym wrogiem i 
stał tuż obok, przeszkadzając mu w propagowaniu anarchizmu – w niebie i na 
ziemi.63 Sołonowicz napisał obszerny traktat o św. Pawle, który, jak wiele 
innych jego prac, znanych z przekazów, nie zachował się.64 

Zgodnie z poglądami gnostyków Sołonowicz odróżniał Boga 
transcendentalnego od Boga – demiurga, stworzyciela świata, który włączył w 
strukturę swego kosmosu zło i cierpienie. Przeciwko temu Bogowi i temu światu 
gnostycy, jeśli chcą zachować godność i miłość do wolności, muszą się 
buntować. „Bunt gnostyków – pisze J. Prokopiuk – jest buntem na najwyższym 
poziomie, kontestacją Boga tego świata i jego tworu, i nie poprzestaje na 
małostkowej rewolcie społecznej czy politycznej.”65 

Anarchomistycyzm lat dwudziestych najczęściej rozpatruje się jako 
kontynuację anarchizmu mistycznego G. Czułkowa. Nie wydaje się to w pełni 
uprawnione. Oba nurty wychodziły, jak się wydaje, z zupełnie innych 
przesłanek. Sam Sołonowicz miał o Czułkowie nie najlepsze zdanie i traktował 
jego poglądy z wyraźną pobłażliwością.66 

  Najsroższe prześladowania jakim poddani zostali anarchomistycy nie 
zdołały ich złamać. W ostatnich kilku dziesiątkach lat najwybitniejszym 
przedstawicielem tego nurtu  był Wasilij W. Nalimow (1910 – 1997), profesor 
Uniwersytetu Moskiewskiego, światowej sławy matematyk, który mimo 
wieloletnich ciężkich przeżyć więzienno – łagrowych,  do końca życia pozostał 
wierny ideom głoszonym przez A. Sołonowicza. Jego twórcze  poszukiwania 
poszły w kierunku stworzenia nowego paradygmatu kultury i opracowania 
zintegrowanego światopoglądu, godzącego naukę z religią, racjonalizm z 
irracjonalizmem.67 

                                                
63 Tamże. 
64 Nie zachowała się np. jego trzytomowa praca o Bakuninie М.А. Бакунин и культ Ильдабаофа. Pozostaje 
nadzieja, że uda się coś odnaleźć w  nie całkiem jeszcze dostępnych archiwach KGB. 
65 J.Prokopiuk, Labirynty herezji, Warszawa 1999, s. 12 – 13. Na jednym z wykładów w Wolnej Filozoficznej 
Asocjacji pt. Anarchia religii Sołonowicz mówił, że Bóg i diabeł to realności dostępne w doświadczeniu 
mistycznym. Władza – argumentował – pochodzi od diabła, dlatego należy z nią walczyć i dążyć do jej 
likwidacji we wszelkiej  postaci. (В.Анист, Движения биокосмизма, „Биокосмист” 1922, nr 1, s. 7) 
66 М.Н. Жемчужникова, op. cit., s. 42. 
67W. Nalimow przez długie lata mógł drukować wyłącznie za granicą. Był żywą legendą rosyjskiego anarchizmu 
lat dwudziestych, cieszącym się ogromnym szacunkiem za swą niezłomną postawę. Autor niniejszego artykułu 
był świadkiem, jak w 1995r uczestnicy międzynarodowej konferencji poświęconej Kropotkinowi, owacją na 
stojąco przyjęli jego wystąpienie poświęcone przyszłości  anarchizmu. Z licznych jego książek wydanych 
ostatnimi laty wymieniamy: Cпонтанность сознания, Москва 1989; В поисках иных смыслов, Москва 1993; 
Канатоходец, Москва 1994; Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье, Москва 2000. Idee W. Nalimowa 
propaguje i rozwija jego najbliższa współpracownica Żanna A. Drogalina. 
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Anarchizm asocjacyjny 

 
W 1907 r. ukazała się w Moskwie  książka, której autor występujący pod 

pseudonimem Lew Czornyj ogłosił się twórcą nowego kierunku w anarchizmie. 
Nadał mu nazwę anarchizmu asocjacyjnego.68 

Według Czornego - Turczaninowa „tak zwani” klasycy anarchizmu – 
Bakunin, Kropotkin i Tołstoj – nie zasługują na miano „czystych” anarchistów. 
Ich anarchizm ograniczył się do sfery polityki – propagandy bezpaństwowej 
organizacji życia społecznego. Jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne,  Bakunin nie 
wyszedł poza kolektywizm, a Kropotkin i Tołstoj nie przestali wyznawać zasad 
komunistycznych. Kolektywizm zaś nie ma nic wspólnego z anarchizmem, gdyż 
odrzuca regułę „każdemu według pracy” i wprowadza wspólną własność na 
środki produkcji. Z anarchistycznym światopoglądem nie można także pogodzić 
komunistycznej zasady „od każdego według jego zdolności, każdemu według 
jego potrzeb”.69  

Turczaninow uważał, że właściwym twórcą anarchizmu jako systemu 
obejmującego wszystkie strony życia społecznego – polityczną, ekonomiczną i 
moralną -  był P.J. Proudhon, który zajadle krytykując kapitalizm, obnażając 
jego złodziejską naturę, widział   równocześnie całą nikczemność komunizmu. 
Wielką zasługą Proudhona było wysunięcie na pierwszy plan stosunków 
międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku jednostek i likwidacji 
jakiejkolwiek eksploatacji człowieka przez człowieka. Ten typ stosunków – „ja” 
równe „ty” – stanowi podstawę ustroju, w którym dominuje niczym nie 
ograniczona wolność i sprawiedliwość.70 Błędem Proudhona było to, że idee 
wolności, sprawiedliwości i nie-eksploatacji starał się wcielić w nieodpowiednią 
materialną formę – w gospodarkę o charakterze rzemieślniczym i małe 
gospodarstwo rolne.  Ta część teorii Proudhona świadczy o jego zacofaniu i 
braku praktycznej wyobraźni i doświadczeń. Nie wystarczy – jak chciał 
Proudhon - sprawnie zorganizować wymianę towarów, trzeba jeszcze 
zorganizować produkcję. Indywidualistyczny anarchizm Proudhona – uważa 
Turczaninow - należy odłożyć do lamusa historii. Jego miejsce powinien zająć 

                                                
68 Pod pseudonimem Lew Czornyj ukrył się Paweł Dmitrijewicz Turczaninow (1878 – 1921). Pochodził z 
rodziny dworiańskiej. Studiował medycynę na Uniwersytecie Moskiewskim. Od lat szkolnych w ruchu 
rewolucyjnym. W 1905 r. zbliżył się do anarchistów. Wielokrotnie więziony i zsyłany na Syberię. W latach 1910 
– 1913 przebywał w Paryżu, po czym wrócił do Rosji. Do Rewolucji Październikowej i bolszewików 
ustosunkował się zdecydowanie wrogo. Aktywnie uczestniczył w różnych strukturach i formach ruchu 
anarchistycznego. Był jednym z organizatorów „zbrojnego ramienia” anarchistów - Czarnej Gwardii. Oskarżony 
o grabieże i fałszowanie pieniędzy został rozstrzelany wraz z dziewięcioma innymi anarchistami. (W. Kriwieńkij 
twierdzi, że materiały śledztwa i procesu wskazują na prowokację WCzK.) Koncepcję anarchizmu 
asocjacyjnego zawarł w obszernej książce: Новое направление в анархизме: ассоциационный анархизм, 
Москва 1907. 
69 Л.Черный [П.Д. Турчанинов], Новое направление в анархизме: ассоциационный анархизм, Москва 
1907, s. 108 – 110. 
70 Tamże, s. 18 
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anarchizm asocjacyjny, którego materialną podstawą będą duże zakłady 
przemysłowe i ściśle planowana produkcja.71 

Prekursorami teorii anarchizmu asocjacyjnego byli według Turczaninowa 
Max Stirner i Beniamin Tucker. W ich ujęciu anarchizm asocjacyjny nie 
wyszedł jednak poza stadium ogólnej i dość  mglistej koncepcji,  tkwiącej 
jeszcze w oparach myśli utopijnej. Za swoje zadanie uznał postawienie 
asocjacjonizmu na solidną naukową podstawę.72  

Punktem wyjścia koncepcji Turczaninowa jest organizacja produkcji, 
której celem ma być zaspokojenie osobistych potrzeb  jednostki, a nie potrzeb 
wszystkich, całego społeczeństwa, jak tego chcą komuniści. W związku z tym 
organizacja produkcji opierać się będzie na osobistych związkach między 
ludźmi, które przyjmą postać dobrowolnej umowy. Aby w jak najmniejszym 
stopniu ograniczały wolność jednostki, umowy będą miały charakter 
krótkoterminowych wzajemnych zobowiązań, które pod pewnymi warunkami 
będzie można w każdej minucie zerwać. Również na zasadzie umowy, a nie 
wyborów, będą działać instytucje zajmujące się bezpośrednio organizacją 
popytu i podaży oraz biura mające za zadanie łączyć, zestawiać i jednoczyć 
proponowaną przez jednostki pracę. Według anarchistów asocjacyjnych przejęte 
w wyniku ekspropriacji  narzędzia pracy i środki produkcji nie powinny zostać 
uspołecznione, czyli stać się własnością wszystkich. Powinny one należeć do 
tych, którym są potrzebne, np. fabryki papierosów należy oddać na własność 
ludziom, którzy je palą, zakłady mięsne – jedzącym mięso, szklarnie – 
wegetarianom. Ziemia  powinna być niczyją – wszyscy będą mieli  takie samo 
prawo korzystania z niej na podstawie umów.73   

„Naukowość” dzieła Turczaninowa polega na szczegółowym opisie 
funkcjonowania społeczeństwa asocjacyjnego. Twórca nowego kierunku w 
anarchizmie z podziwu godną drobiazgowością omawia najdrobniejsze kwestie 
związane z funkcjonowaniem zaprojektowanego przez siebie ustroju. 
Odpowiada na ewentualne zastrzeżenia i krytykę, przedstawia rachunkowe 
wyliczenia, wyjaśnia wszystkie możliwe wątpliwości. Szczegółowe rozwiązania 
dotyczą nie tylko organizacji produkcji i konsumpcji, ale także sfery 
„nadbudowy” – moralności (egoizm i miłość zostaną zastąpione zasadą 
sprawiedliwości), religii, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi i 
starcami,, życia rodzinnego, a nawet higieny i zachowania na ulicy. Tak 
specyficznie rozumiana naukowość  dała w rezultacie kolejną utopijną wizję 
społeczeństwa powszechnej szczęśliwości. 

Anarchizm asocjacyjny nie znalazł wielu stronników. Niewielką grupę 
zwolenników udało się Turczaninowowi zebrać w latach 1905 – 1908. Po 
                                                
71 Tamże, 111 – 112. 
72 Tamże, 110. W liście do P. Kropotkina z 12 XII 1910 r. P. Turczaninow pisał: „Uważam, że anarchizm 
znajduje się obecnie w stadium utopijnym swego rozwoju; brak mu historycznego uzasadnienia, niejasna jest 
nawet jego istota. Moim celem jest postawienie anarchizmu na naukowy grunt.” (Cyt. za: С.Ударцев, op. cit., s. 
244)   
73 Za swego poprzednika w rozwiązaniu kwestii rolnej Turczaninow uznał H. George`a (1839 – 1897). 
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aresztowaniu asocjacyjną agitację prowadził w miejscach odbywania kary wśród 
chłopów i politycznych zesłańców. Do propagandy anarchizmu asocjacyjnego 
wrócił ponownie po 1917 r., często występując w prasie. Jednakże i tym razem 
nie udało mu się skupić wokół swego programu szerszej grupy wyznawców.   
Bez reszty zaangażowany w bieżącą działalność anarchistyczną znajdował czas 
na pisanie obszernej pracy pt. Historia kultury, w której zamierzał przedstawić 
dzieje ludzkiej cywilizacji w oparciu o zmieniające się sposoby produkcji.74 
Tragiczna śmierć nie pozwoliła mu dokończyć tego dzieła.75 

  
 
 
Anarchohumanizm 
 
 W dość zgodnej opinii historyków rosyjskiej myśli anarchistycznej 
najwybitniejszym jej przedstawicielem w XX w. był Aleksiej Borowoj.76 
Rozpoczął od fascynacji stirnerowskim abolutnym indywidualizmem, następnie 
przez marksizm przeszedł do rewolucyjnego syndykalizmu.77 Po lekturze 
Bergsona jeszcze raz zrewidował swój anarchistyczny światopogląd, nadając mu 
ostatecznie nazwę anarchohumanizmu. Anarchizm - książkę, w której zawarł 
swe „heretyckie” pojmowanie anarchizmu78, zadedykował P. Kropotkinowi, 
czym wzbudził jego zdziwienie: to tak jakby bezbożną książkę zadedykować 
Sołowjowowi, napisał w liście do autora.79 Złość patriarchy anarchizmu była o 
tyle uzasadniona, że Borowoj w swej książce poddał „rewizji” tradycyjny 
anarchizm o orientacji komunistycznej, oskarżając go o skostnienie, fetyszyzm i 
dogmatyzm. Racjonalistycznemu i „naukowemu” anarchizmowi przeciwstawia 
swój „psychologiczny” anarchizm rozumiany jako filozofia życia i rodzaj wiary.  
 W rozumieniu Borowoja istota anarchizm leży „w wiecznym niepokoju, 
w wiecznej negacji, w wiecznym poszukiwaniu”. Uspokojenie – to śmierć 
anarchizmu, to podniesienie do rangi absolutu tego, co czasowe i względne. 
Anarchizm nie powinien konstruować jakiegoś konkretnego ideału społecznego 
ustroju, jego istotą bowiem jest nieskończony ruch, którego celem jest 

                                                
74 Fragment tej pracy wydrukowało czasopismo „Революционное Творчество” 1918, nr 1-2, s. 23 – 53. 
75 W 1924 r. Wszechrosyjska Federacja Anarchistów wydała niedużą pracę Turczaninowa О классах. 
76 Aleksiej Aleksiejewicz Borowoj (1875 – 1935) urodził się w rodzinie urzędniczej. Studia prawnicze ukończył 
w Uniwersytecie Moskiewskim. Do 1911 r. wykładał w nim jako privatim docens. W Latach 1911 – 1913 
przebywał w Paryżu. Po  rewolucji lutowej 1917 r. ponownie pracował w Uniwersytecie Moskiewskim. (W 
1922 r. zwolniono go   za działalność anarchistyczną.) Był czołową postacią w anarchistycznym ruchu 
wydawniczym. Zainicjował serię „Historia myśli anarchistycznej”, pod jego redakcją wyszły m. innymi zbiory 
artykułów: Сборник статей посвяшенный памяти П.А. Кропоткина, Петербург – Москва 1922 oraz     
Михаилу Бакунину.1876 – 1926. Очерки истории анархического движения в России, Москва 1926. W 1929 
r. został zesłany do Wiatki. 
77 А.А. Боровой, Общественные идеалы современного человечества.Либерализм.Социализм. Анархизм, 
Москва 1906; Революционное миросозерцание, Москва 1907; Революционное творчество и парламент 
(революционный синдикализм), Москва 1913. 
78 А. Боровой, Анархизм, Москва 1918. 
79 Cyt. za: С.Ф.Ударцев, op. cit., s. 355. 
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bezgraniczna wolność i niczym nie ograniczony rozwój twórczych możliwości 
jednostki. Według Borowoja anarchizm jest światopoglądem o charakterze 
romantycznym, a więc wrogim nauce i myśleniu „klasycznemu”. 
Abstrakcyjnym „pojęciom” i „kategoriom” przeciwstawia żywego,  konkretnego 
człowieka. W anarchizmie wola i uczucia dominują nad rozumem.80  

W centrum ąnarchistycznego światopoglądu stoi człowiek rozumiany jako  
twórca. Głównym więc zadaniem  anarchizmu – uważa Borowoj - powinno być 
dążenie do zapewnienia  warunków sprzyjających jego rozwojowi, ujawnieniu 
jego nieograniczonych twórczych możliwości, służących pełnemu rozkwitowi 
jego osobowości. Najważniejszym z tych warunków jest wolność. Wolność jest 
podstawowym instynktem człowieka, w wolności ujawnia się jego swoistość, w 
wolności człowiek odnajduje sam siebie.81  

Drugim podstawowym instynktem człowieka jest „towarzyskość”. 
Tkwiący w nim duch wolności ciągnie go ku innym ludziom, ku zbliżeniu z 
takimi jak on sam twórczymi jednostkami. Zasadą tego zbliżenia jest 
poszanowanie wolności drugiej osoby. Anarchistyczna wspólnota ludzi będzie 
związkiem równoprawnych i równie wolnych osobowości. Ograniczenie praw 
jednego człowieka jest równoznaczne z ograniczeniem praw wszystkich. „Moja 
wolność - pisze Borowoj – jest nie do pomyślenia bez wolności każdej innej 
jednostki”82.  

Czy anarchizm może w najbliższym czasie zostać   urzeczywistniony? 
Większość anarchistów uważa, że tak. Sądzą oni, że światopogląd 
anarchistyczny jest „dostępny” dla każdego, niezależnie od  intelektualno – 
moralnego poziomu jaki reprezentują, że anarchizm można „zaprowadzić tu i 
teraz” nawet w tak zacofanym kraju jak Rosja. Takie przekonanie – uważa 
Borowoj - jest głęboko nieprawdziwe i brzemienne w tragiczne skutki. Przecież 
nawet socjalizm wymaga odpowiedniego poziomu techniczno – ekonomicznego 
i politycznej dojrzałości mas. Socjalistów jednakże interesują tylko sprawy 
ekonomiczne – planowa produkcja i dystrybucja w celu osiągnięcia socjalnej 
równości. Człowiek - wbrew zapowiedziom - nie interesuje ich zupełnie. Każdy 
głodny może być socjalistą. Stawiając sobie nowe cele socjaliści chętnie 
korzystają ze starych burżuazyjnych środków – stąd centralizacja, dyktatorskie 
maniery, dekretowanie z góry, klasowa pogarda dla „praw człowieka”, 
rewolucyjna cenzura, rewolucyjni żandarmi i więzienia. To, co się dzieje w 
Rosji jest tego dowodem.83 

Anarchizm w żadnym przypadku nie można sprowadzać do programu 
ekonomicznego dobrobytu ludzi. Nie może on być „wprowadzony” żadnym 
dekretem, nie może także być rezultatem mniej lub bardziej udanego buntu. 
Anarchizm, by zostać urzeczywistnionym, potrzebuje   ludzi wolnych i 

                                                
80 А. Боровой, op. cit., s. 7 – 8. 
81 Tamże, s. 155. 
82 Tamże, s. 156. 
83 Tamże, s. 161 – 162. 
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samodzielnych, o wysokiej osobistej kulturze i z rozbudzonym poczuciem 
osobistej godności. Wczorajszy niewolnik nie może z dnia na dzień stać się 
anarchistą. Marzenia o ustanowieniu ustroju anarchistycznego w Rosji już teraz 
są bezpłodną i szkodliwą utopią. Nadmiernie rozbudzone oczekiwania nie służą 
sprawie anarchizmu.84 

Anarchizm nie może sprowadzać się do pustej negacji i nihilistycznego 
odrzucania wszystkiego, co stare. Fundamentem anarchizmu musi być 
twórczość, a ta niemożliwa jest bez wolności, wiedzy i pracowitości.85 

 Ustanowienie ustroju anarchistycznego musi być poprzedzone solidną i 
długotrwałą pracą przygotowawczą. W pierwszym rzędzie trzeba stworzyć 
odpowiednio wysoką bazę techniczno - ekonomiczną dzięki której możliwe 
będzie kolektywne życie i kolektywna twórczość społeczeństwa. Anarchistyczne 
zasady stosunków międzyludzkich mogą zostać wcielone  tylko w takim 
społeczeństwie, które jest w stanie zapewnić wszystkim swoim członkom  pełne 
zaspokojenie wszystkich potrzeb. Po drugie – odpowiedniego przygotowania 
wymagają ludzie, którzy mieliby anarchizm urzeczywistniać. W Rosji takich 
głęboko przekonanych i prawdziwie oddanych sprawie anarchizmu ludzi nie ma 
zbyt wielu. A jeśli nie ma anarchistów nie może być anarchizmu.86  

  
 

Anarchouniwersalizm – interindywidualizm 
 

Do najbardziej oryginalnych i barwnych postaci rosyjskiego anarchizmu 
lat dwudziestych należeli bracia Abba i Władimir  Gordinowie, niezwykle 
płodni teoretycznie, literacko i organizacyjnie.87 Nie wszyscy traktowali ich 
poważnie, bo  idee mieli  nad wyraz ekstrawaganckie, literackie próby 
graniczące z grafomanią, skłonność do eksperymentów nazbyt pośpieszną. Dziś 
jednak, niektórzy historycy nie wahają się Abbę Gordina nazwać jednym z 
najwybitniejszych teoretyków rosyjskiego anarchizmu.  

Choć w ruchu anarchistycznym działali od początku XX w., dali o sobie 
znać dopiero po 1917 r., kiedy utworzyli w Petersburgu Związek Pięciu 
Uciemiężonych. Tymi uciemiężonymi byli: proletariat, jednostka ludzka, 
kobiety, młodzież i narody. Podstawą teoretyczną związku stanowiła koncepcja 

                                                
84 Tamże, s. 163. 
85 Tamże, s. 164. 
86 Tamże, s. 167. 
87 Bracia Gordinowie pochodzili prawdopodobnie z Litwy. W Wilnie opublikowali w 1909 r. swe pierwsze 
broszury poświęcone eksperymentom pedagogicznym. Od młodych lat w ruchu anarchistycznym. Szczególnie 
aktywni po 1917 r. Od tzw. pananarchizmu (Związek Pięciu Uciemiężonych) poprzez „Socjotechnikum” doszli 
do proradzieckiego uniwersalizmu – indywidualizmu. Nie uratowało to ich od prześladowań. A. Gordin w 1924 
r. wyemigrował do USA. Współpracował z różnymi czasopismami anarchistycznym, założył własny periodyk 
„The Clarion”. W 1940 opublikował książkę krytykującą marksizm i komunizm Communism Unmasked (New 
York 1940). W latach pięćdziesiątych wyjechał do Izraela, gdzie zmarł w 1964 r. W. Gordin w 1925 r. doznał 
rozstroju nerwowego i był leczony w klinikach psychiatrycznych. Według niektórych źródeł po wyleczeniu 
uciekł do Ameryki i został protestanckim misjonarzem. 
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pananarchizmu („wszystko – anarchia, wszędzie - anarchia, anarchia – teraz”) i 
towarzyszące jej socjotechniczne pomysły, w których przodował W. Gordin.88  

Po różnych ideowych i organizacyjnych perypetiach Abba Gordin , wraz z 
kilkoma innymi znanymi anarchistami (G. Askarow, I. Szapiro O. Burit, W. 
Barmasz), przystąpił w sierpniu 1920 r. to tworzenia nowego ugrupowania pod 
nazwą anarchiści - uniwersaliści.  W jego skład weszli zwolennicy różnych 
odmian anarchizmu. Platformą jednoczącą była świadomość kryzysu ruchu 
anarchistycznego w Rosji. Główny zarzut jaki stawiali uniwersaliści staremu 
anarchizmowi dotyczył faktu rozminięcia się z centralną ideą epoki – ideą 
światowej rewolucji socjalnej. Jako proroctwo, czy marzenie idea ta rzecz jasna 
była obecna w klasycznym anarchizmie, ale gdy pojawiły się możliwości jej  
urzeczywistnienia starzy anarchiści zaczęli się gubić. Nie potrafili przenieść ją 
ze sfery teorii do praktyki. Internacjonalizacja walki rewolucyjnej – uważali - 
jest najważniejszą tendencją współczesnego życia politycznego. Walka klasowa 
rozprzestrzenia się  i  nabiera siły. W tej sytuacji „lokalność” programu 
rosyjskich anarchistów, jego swoisty partykularyzm, stoi na przeszkodzie 
dalszemu rozwojowi ruchu anarchistycznego, skazuje go na bezczynność albo 
dreptanie w miejscu. Skutkiem wąskich horyzontów politycznych klasycznego 
anarchizmu jest jego taktyczna ograniczoność, zasklepienie w starych formułach 
i organizacyjne niedostosowanie do wymogów chwili, która wymaga aktywnego 
działania zmierzającego do niweczenia starych struktur i układów społecznych. 
Zbliżająca się światowa rewolucja będzie miała charakter uniwersalny, obejmie 
wszystkie kraje, ale jej siłą motoryczną nie będą zjednoczone narody, lecz 
rewolucyjnie nastrojone jednostki. Do zwycięstwa w owej rewolucji 
poszczególne kraje dojdą różnymi sposobami – poprzez bunt klasowy, 
rewolucję komunistyczną, ruch syndykalistyczny, ruch spółdzielczy, dlatego 
uniwersaliści nie ogłaszają żadnej taktyki za jedynie obowiązującą. 
 Kryzys myśli i ruchu anarchistycznego przejawia się także w braku  
pozytywnego programu budownictwa społeczeństwa anarchistycznego. W tym 

                                                
88 Zob.: Братья Гордины, Манифест пананархистов, Москва 1918. Wśród licznych wydawnictw 
„Pierwszego Centralnego Socjotechnikum” braci Gordinów zwraca uwagę utopijna powieść  Anarchia w 
marzeniu. Ów wymarzony kraj Anarchia rozpościera się na pięciu wzgórzach: Równość, Braterstwo, Miłość, 
Wolność, Twórczość, opływa go pięć mórz: komunizm, kosmizm, gynizm, anarchizm, amorfizm, świeci nad 
nim pięć słońc: pracujące, iterritorialne, piękno, jedyny, młodość. Kraj stoi, czy raczej wisi na pięciu 
harmoniach, pięć dni ma tydzień, pięć miesięcy rok. W kraju nie ma żadnej religii, bo wszyscy są bogami. Nie 
uprawia się nauki, bo nauka to także religia. Pracują automaty. Oprowadzający po kraju przewodnik mówi: „ u 
nas niczego nie ma prócz techniki, to nasza religia i nasza nauka. My odrzuciliśmy wszystkie tzw. prawa, całą 
wiedzę, wszystkie hipotezy i fundamentalne zasady. Umieć – oto nasz symbol wiary.” (Братья Гордины, 
Анархия в мечте. Страна Анархия.(Утопия – поэма), Москва 1919). Program zbudowania „nowej 
cywilizacji”  stworzenia  „sztucznej ludzkości” zawarty jest w książce, której stronę tytułową przepisujemy w 
całości, by oddać osobliwy styl i terminologię braci Gordinów: БЭОБИ (Бывш. В.Л. Гордин, „Братья 
Гордины”), План Человечества.(Внегосударственников – Всеизобретателей). Перевод с языка 
Человечества АО и Скороизобретописи. Издание Всеизобретальни. Напечатано во внегосударственной 
Аотипографии, Аоград (Москва) Аоулица (Тверская), 68, и Аопереулок (Благовещенский), 5. 2-ой год по 
изобретении Человечества. Autorem książki był W. Gordin, ale jego brat, jak się zdaje w pełni akceptował jej 
idee.  W grudniu 1919 r. Socjotechnikum zostało zamknięte. Zażądał tego  moskiewski związek anarchistów 
jako warunek przyjęcia A. Gordina w swoje szeregi.  
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zakresie nie zrobiono prawie niczego, na tym polu panuje  pełna rozterka. 
Dotyczy to przede wszystkim stosunku anarchistów do faktu pojawienia się 
nowego ustroju – państwa socjalistycznego. Większość anarchistów 
potraktowała to państwo tak samo jak państwo burżuazyjne. Powstanie państwa 
socjalistycznego stworzyło zupełnie nową sytuację, która pociąga za sobą 
konieczność zmiany dotychczasowych poglądów i metod działania. Na 
rewolucję październikową należy patrzeć jak na jedno z ogniw światowego 
procesu rewolucyjnego, uznać ją za realny fakt i dążyć do tego, by w państwie 
socjalistycznym ujawniło się jak najwięcej tendencji do „anarchistycznego 
ładu”. Tym samym  uniwersaliści  uważają, że  ruch anarchistyczny powinien 
włączyć się w budownictwo państwa socjalistycznego. 
 Trzecią kwestią podjętą przez anarchistów – uniwersalistów był problem 
organizacji. Zasady obowiązujące dotąd w ruchu anarchistycznym powinny, ich 
zdaniem, zostać odrzucone. Zostały one wymyślone dla czasów pokojowych i w 
obecnych warunkach nie zdają egzaminu. W okresie światowej rewolucji 
również  anarchiści powinni wprowadzić w swe szeregi dyscyplinę i ścisłą 
jedność organizacyjną.89  

Założenia anarchizmu – uniwersalizmu, choć mocno krytyczne i 
miejscami rewizjonistyczne w stosunku do twórców doktryny, mieszczą się 
całkowicie  w nurcie neoklasycznych usiłowań modernizacyjnych. Wyłącznie 
taka  intencja przyświecała większości przywódców uniwersalizmu. 
Odżegnywali się od ewentualnych oskarżeń, że tworzą nowy kierunek w 
anarchizmie.90 
 Grupa uniwersalistów, z założenia eklektyczna, od początku targana była 
wewnętrznymi sporami. Liderzy poszczególnych nurtów próbowali narzucić 
reszcie swoje rozumienie anarchizmu. Pierwszego rozłamu dokonała niewielka 
grupa zwolenników Abby Gordina, autora koncepcji „anarchizmu – 
interindywidualizmu”. Większość uniwersalistów odrzuciła programowy 
manifest Gordina, zarzucając mu zbyt daleko idące ustępstwa wobec 
marksizmu.91 Nie przyjęto również deklaracji Gordina w związku z ósmym 
Zjazdem Rad. Gordin ogłosił ją na własną rękę, podpisując jednak imieniem 
moskiewskiej organizacji anarchistów – uniwersalistów.92 Ten krok 
spowodował wykluczenie Gordina i siedmiu jego zwolenników z grona 

                                                
89 Programowe założenia anarchistów – uniwersalistów zostały wyłożone w ich  organie prasowym pt.  
„Универсал” (nr 1-2, luty – marzec 1921) m. innymi w artykułach: Г. Аскаров, Вопросы анархизма – 
универсализма, s. 5 – 10; И. Шапиро, К нашим очередным задачам, s. 11; О. Бурит, Кризис анархизма или 
рост его?, s. 11 – 14. 
90 Г. Аскаров, op. cit., s. 6. 
91 А.Л. Гордин, Анархизм – универсализм.(К обоснованию программы), Москва 1920. 
92 А.Л. Гордин, Декларация Московской организации анархо – универсалистоа. (К Восьмому съезду 
советов), Москва 1921. 
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uniwersalistów.93 Zaczęli działać niezależnie jako „organizacja anarchistów – 
uniwersalistów (interindywidualistów)”.94 
 Punktem wyjścia koncepcji Gordina była teza, że „rewolucja 
anarchistyczna może nastąpić wyłącznie po zwycięstwie socjalizmu” i nie w 
jednym kraju, ale w skali obejmującej co najmniej kilka państw. 
Zakwestionował więc jedno z fundamentalnych założeń teorii, że anarchię 
można będzie urzeczywistnić bezpośrednio po likwidacji kapitalizmu, omijając 
fazę ustroju socjalistycznego. Uważał, że polityka zagraniczna Rosji radzieckiej 
powinna być zorientowana na podtrzymywanie i pobudzanie nastrojów 
rewolucyjnych w krajach Zachodu. Komintern należy przekształcić  w Radę 
Najwyższą Socjalistycznych Republik Europy.   Według Gordina socjalizm ma 
do spełnienia wiele zadań, które niejako przygotowują grunt do wprowadzenia 
w życie zasad anarchistycznych. Socjalizm zniesie prywatną własność środków 
produkcji  i stworzy jednorodny organizm narodowej gospodarki, a także 
zapoczątkuje procesy integracyjne w skali międzynarodowej, tworząc w 
przyszłości Związek Federacyjny Republik Socjalistycznych. Socjalizm 
zlikwiduje klasy społeczne, wprowadzając na ich miejsce dwa „typy społeczne” 
– organizatorów i organizowanych.95 Program Gordina streszczał się w haśle: 
„poprzez socjalizm do anarchizmu”. 
 Akceptując w zasadzie linię bolszewików, Gordin proponował wniesienie 
do ich programu pewnych korektur, które powinny przyspieszyć nadejście 
ustroju anarchistycznego. W większości były to poprawki idące jeszcze bardziej 
na lewo. Zdecydowanie popierał militaryzację pracy i całej gospodarki, był za 
jak najszybszą, całkowitą nacjonalizacją przedsiębiorstw i tworzeniem 
scentralizowanego aparatu zarządzającego ekonomiką kraju. Na wsi proponował 
tworzenie komun – arteli.    
 Z ogólniejszych jego rozważań warto wspomnieć o koncepcji podziału 
kapitalizmu i socjalizmu na okresy. Kapitalizm przeszedł według niego trzy 
stadia rozwoju – handlowy, przemysłowy i finansowy. Tym okresom w 
socjalizmie będą odpowiadać – stadium dystrybucji kartkowej, stadium 
socjalizmu produkcyjnego i stadium gospodarki w pełni planowej i regulowanej. 
Po tych trzech stadiach nastąpi przejście do społeczeństwa anarchistycznego – 
znikną organizatorzy i organizowani, społeczeństwo zacznie się 
samoorganizować.96  

                                                
93 Nie obeszło się  bez wzajemnych oskarżeń na łamach prasy. Zob. А. Струве, „Захват”, „Через социализм к 
анархо – универсализму” 1921, nr 1, s. 46 – 47. И. Шапиро, О расколе, „Универсал” 1921, nr 1-2, s. 27 – 28. 
94 Organem prasowym interindywidualistów był miesięcznik po tytułem „Через социализм к анархо – 
универсализму”, oddającym istotę ich programu. (Wyszło 5 numerów). Do zwolenników Gordina należeli m. 
innymi: L. Czywołow,  Z. Mołokanina, L. Siergiejew,  A. Struwe, Z. Woronina.  
95 Ten fragment poglądów Gordina wskazuje na wyraźne uzależnienie od koncepcji A. Bogdanowa. Wpływ A. 
Bogdanowa, A. Gastiewa i innych ideologów Proletkultu widoczny jest szczególnie w panaanarchistycznym 
okresie jego ewolucji ideowej.  
96 Swój program wykładał Gordin w kolejnych numerach „Через социализм к анархо – универсализму”. 
Zebrał je w książce: Интериндивидуализм, Москва 1922.  
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 Program uniwersalizmu – interindywidualizmu daleko odbiegał od 
klasycznego anarchizmu. Gordin miał tego świadomość, ogłaszając siebie 
inicjatorem nowej ery w historii anarchizmu. Bakunina i Kropotkina nazywał 
nierealistycznymi, utopijnymi, „narodnickimi anarchistami”. Po to, by 
anarchizm wyprowadzić z „uciążliwego stanu tułaczego ducha, błędnego 
rycerza abstrakcji, nie znajdującego przystani” należy wskazać mu jego 
historyczne miejsce. Tym miejscem jest według Gordina  socjalizm.97 
 
Anarchizm – biokosmizm 
 

Po interindywidualistach, kolejną grupą, która opuściła szeregi 
anarchistów – uniwersalistów byli tzw.  biokosmiści.98  

Biokosmizm  jako nowy nurt w anarchizmie pojawił się w 1918 r. 
Głównym jego inicjatorem, teoretykiem i niestrudzonym propagatorem był 
poeta A. F. Agijenko, występujący pod pseudonimem Aleksander Swjatogor. 
Początkowo, w serii artykułów na łamach „Anarchii”, na oznaczenie swych, 
dość mglistych jeszcze, poglądów używał terminu „wulkanizm”. Z  ofensywą 
propagandową swej teorii wystąpił Swjatogor, po dwóch latach, pod koniec 
1920 r. Rozpoczął wtedy całą serię publicznych wykładów, w których, 
prezentował idee biokosmizmu już jako uporządkowany i całościowy 
światopogląd. Przewodnim motywem wystąpień Swjatogora był nie 
przebierający w słowach atak na burżuazyjną kulturę, mieszczański zdrowy 
rozsądek, umiarkowanie i rozwagę „średniego człowieka” i zarazem 
gloryfikacja nowej epoki, która otwiera przed ludzkością fantastyczne 
perspektywy przeobrażenia naturalnego porządku świata. Dzięki wykładom, 
przybierającym niekiedy skandaliczną formę,  udało mu się skupić wokół siebie 
grupę wyznawców, rekrutujących się najczęściej ze środowisk twórczej 
bohemy. W kwietniu 1921 r. utworzyli oni artystyczny klub „Kreatorium 
biokosmistów”, do którego weszło 26 osób. Niedługo potem Swjatogor i jego 
najbliżsi współwyznawcy doszli do wniosku, że radykalne cele, które stawia 
przed sobą biokosmizm wymagają poszerzenia płaszczyzny  oddziaływania - 
wyjścia poza literaturę i sztukę. Ideom biokosmizmu – stwierdzono - powinna 
towarzyszyć nowa filozofia, nowa nauka i nowa technika. Jego teleologiczne 
założenia powinny stać się podstawą społeczno – ekonomicznych przekształceń, 
zachodzących w zrewolucjonizowanej Rosji. Uznano w związku z tym, że 
obowiązek nadania biokosmicznego wymiaru przemianom rewolucyjnym 
wymaga od nich bezpośredniego włączenia się w działalność polityczną. Duża 
część członków „Kreatorium” postanowiła wejść w skład ugrupowania 

                                                
97 Н. Гордый [А. Гордин], Через социализм, „Через социализм к анархо – универсализму” 1921, nr 1, s. 4 – 
5. 
98 Креаторий Российских и Московских Анархистов – Биокосмистов. Декларативная резолюция, 
„Биокосмист” 1922, nr 1, s. 1 – 2. Deklarację podpisali : A. Swjatogor, P. Iwanicki, W. Zikiejew, E. Grozin. 
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anarchistów – uniwersalistów, jako organizacji  najbliższej im ideowo i 
gwarantującej ich autonomię.99 
 Z uniwersalistami łączył biokosmistów pozytywny stosunek do 
przedsięwzięć i programu  bolszewików. Na system rad patrzyli jako na „formę 
władzy państwowej rewolucyjnym tempem przechodzącej od władzy człowieka 
nad człowiekiem, do władzy człowieka nad wrogimi mu siłami przyrody”. 
Trzeba uznać fakt – mówili – że państwo radzieckie różni się od wszystkich 
dotychczasowych systemów władzy politycznej. W swej istocie sprzyja ono  
wyzwoleniu jednostki spod tyranii tradycji,  sprzyja wzrostowi osobistej 
świadomości. Rezultatem sowietyzacji społeczeństwa jest wzrost świadomości 
osobistej wolności i odpowiedzialności. W radach ludzie uczą się panowania 
nad sobą  i dyscypliny. Biokosmiści gotowi byli zgodzić się z komunistami, że 
w okresie przejściowym dyktatura proletariatu jest celowa i konieczna, 
skutecznie wypełnia zadania związane z walką ze starym światem.100  W tej 
akceptującej zgodzie na wyczyny bolszewików schodzili się z 
interindywidualistami, ale różnili  od większości anarchistów. Długo jednak 
wśród uniwersalistów nie pobyli. W końcu grudnia 1921 r. opuścili ich, tworząc 
nowe ugrupowanie o nazwie „Kreatorium Rosyjskich i Moskiewskich 
Anarchistów – Biokosmistów”.101 
 W ujęciu Swjatogora biokosmizm to nowa ideologia, której 
kategorialnym kamieniem węgielnym jest pojęcie jednostki ludzkiej. Jej 
wzrastająca stale moc twórcza daje jej prawo liczyć na realną nieśmiertelność i 
przebywanie w kosmosie. Wokół tych  dwóch celów – immortalizm i 
interplanetaryzm – skupia się cała filozofia biokosmizmu.102 Walka pracy z 
kapitałem wyrasta w ich oczach w realną walkę, każdego człowieka i ludzkości 
z wrogimi siłami przyrody. Rewolucja w imię swobód politycznych i 
sprawiedliwości społecznej tai w sobie protest przeciwko uciskowi sił natury.103   

Najwyższym dobrem jest nieskończone życie, największym złem – realna 
śmierć. Obawa przed śmiercią wpływa destrukcyjnie na człowieka, uniża go, 
niszczy jego osobowość, rodzi tchórzostwo, nieśmiałość, podłość, kłamstwo i 
brzydotę. Z niej biorą początek wszystkie niesprawiedliwości społeczne z 
prywatną własnością na czele, od  niej pochodzą międzyludzkie, narodowe i 
klasowe antagonizmy. Śmierć jest największą niesprawiedliwością. Dlatego 
biokosmizm twierdzi, że „tylko w walce o nieśmiertelność każda jednostka i 
ludzkość w całości osiągną pełne wyzwolenie”. Ta walka będzie płaszczyzną 
jednoczącą ludzi.104 

                                                
99 А.Агиенко, Из нашей летописи, „Биокосмист” 1922, nr 1, s. 2 – 3. 
100 А.Агиенко, О тактике, „Биокосмист” 1922, nr 1, s. 5. 
101 W artykule „Доктрина отцов” и анархизм – биокосмизм A. Swjatogor  ostro skrytykował  cały rosyjski 
ruch anarchistyczny („Биокосмист” 1922, nr 3-4, s. 3 – 21. Wydanie oddzielne: А.Святогор [А.Агиенко], Два. 
(Биокосмизм. Материалы No 2), Москва 1922.) 
102 А. Святогор [А.Агиенко], Наши утверждения, „Биокосмист” 1922, nr 1, s. 3 - 4. 
103 А. Агиенко, О тактике, op. cit., s. 5. 
104 А. Святогор, op. cit., s. 4.. 
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Pierwszy korzeń wszelkiego zła społecznego tkwi w usankcjonowaniu 
śmierci, w powszechnej na nią zgodzie, czyli w „lokalizmie czasowym”. Drugi 
korzeń niegodziwości wyrasta z „lokalizmu przestrzennego”, w prymacie 
ogniska domowego,  rodzinnego miasta,  rasy, narodu. Interplanetaryzm stawia 
na porządku dnia zadanie oswojenia kosmosu, wyjścia ludzkości poza wąskie 
ramy swojej maleńkiej planety. Oba cele – twierdzą biokosmiści – nie są tak 
utopijne, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Współczesne 
osiągnięcia nauki i techniki  upoważniają do ich  postawienia.105 

Biokosmiczne plany Swjatogora nie były czymś wyjątkowym dla owych 
czasów. Na początku lat dwudziestych zaobserwować można w Rosji ogromny 
wzrost zainteresowania kwestią opanowania sił przyrody,  kosmosem, lotami 
kosmicznymi, czy w ogóle zmianą naturalnego porządku świata. Ruch 
biokosmistów był charakterystyczny dla tej epoki, przepojonej wiarą w 
nieograniczone możliwości człowieka, bogatej w najdziwniejsze koncepcje i 
eksperymenty - ekstrawaganckie,  wygłaszane z namaszczeniem,  proroczym 
tonem.   Najbardziej fantastyczne pomysły rodem z Fouriera znajdowały 
mniejszą lub większą grupę zwolenników.106 Rewolucja rosyjska tak 
negatywnie, aż do nihilizmu, nastawiona do kultury przeszłości, wierzyła w 
nieograniczone możliwości nauki i techniki.107 Wiele w tym było zwykłego 
dyletanctwa, czczej fantasmagorii, chorej wyobraźni, ale także szczerego 
entuzjazmu, nieokiełznanej chęci budowania na ruinach przeszłości zupełnie 
nowej cywilizacji.108 

Charakterystyczną cechą życia społeczno – politycznego Rosji na 
przełomie XIX i XX wieku jest powstawanie dziesiątków najróżniejszych 
ruchów i partii, występujących z alternatywnymi programami dalszego rozwoju 
Rosji. W tym wielobarwnym politycznym wachlarzu ważne, choć osobne 
miejsce zajął anarchizm. Pierwsze trzydziestolecie XX w. jest okresem 
burzliwego rozwoju rosyjskiej  myśli anarchistycznej, bogatym w wybitne 
postaci, nowe idee, oryginalne pomysły i próby praktycznego wcielenia ich w 
życie (Machno). Okres ten czeka na wszechstronne oświetlenie i pogłębioną 
analizę.  

 
 

 

                                                
105 Tamże. Biokosmiści próbowali nawiązać kontakt z K. Ciołkowskim (И.В. Вишев, К.Э. Циолковский и 
анархисты – биокосмисты, [w:] Труды XXX – XXXI Чтений К.Э.Циолковского. Секция «К.Э.Циолковский 
и философские проблемы освоения космоса». Вып. I. Москва 1998, s. 61 – 71.)  
106 Zob.: R. Stites, Revolutionary Dreams.Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution, New 
York 1989. 
107Zob.: С.Л. Франк, Религиозно – исторический смысл русской революции, [w:] Русская идея, Москва 
1992, s. 330 – 331. Tę rewolucyjną wiarę Frank nazywa „nihilistycznym racjonalizmem”. 
108 Byli tacy, którzy hasło „rujnowania” starej cywilizacji rozumieli dosłownie i nawoływali nie tylko do 
zamykania muzeów, czy „spalenia Rafaelów”, ale także do zburzenia wszystkich dorewolucyjnych domów. 
(Протоколы 1-й Московской общегородской конференции культурно – просветительных организации, 
Москва 1918, s. 15.) 
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