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Kropotkina  Pomoc  Wzajemna 
 
     Podstawowe przesłanki filozofii społecznej Kropotkina - koncepcję człowieka wywodzącą się z 
przeświadczenia, iŜ jest on z natury dobry, skłonny do uspołecznienia oraz specyficzne ujęcie 
problemu więzi społecznych, ufundowanych na solidarności, wierze we “wrodzone komunistycz-
ne skłonności ludu” - odnajdujemy juŜ w pierwszym okresie, tkwią one wyraźnie w narodnickiej 
tradycji. Rozwój jego koncepcji społecznej (poza jej precyzowaniem, “unaukowieniem”) to nie tyle 
więc zmiana podstawowych tez, końcowych uogólnień, ile przede wszystkim ich źródeł, sposobu 
uzasadnienia. Jeśli w pierwszym okresie dominuje perspektywa lokalna - “swoistość historii 
Rosji”, “specyfika jej ludu” - i argumentacja historyczna zapoŜyczona od Czadajewa, Szczapowa, 
Hercena czy Bakunina, to w okresie późniejszym na czoło wysuwa się perspektywa gatunkowa i 
argumentacja przyrodnicza, naturalistyczna. Zmieniają się więc w zasadniczy sposób akcenty. 
Pojawia się idea nowej wykładni (czy - jak chce Kropotkin - jedynie właściwego odczytania) 
darwinowskiej teorii ewolucji. 
     Sformułowanie nowej zasady “pomocy wzajemnej” następuje w latach osiemdziesiątych w 
czasie jego pobytu w Clairvaux. Choć jest to rezultat wcześniejszych przemyśleń i studiów, to tu 
dopiero - twierdzi - “zająłem się problemem, który juŜ przedtem zwrócił moją uwagę”. Przedtem 
jednak były to czysto intuicyjne przeświadczenia, teraz inspiracja idei Kesslera, gruntowne studia 
nad zoologią, antropologią, etnologią, sprawozdaniami badaczy i podróŜników sprawiają, iŜ 
koncepcja pomocy wzajemnej, najbardziej znana i stanowiąca zarazem tytuł najgłośniejszej jego 
pracy - rezultatu wieloletnich studiów - staje się fundamentem kropotkinowskiej teorii społecznej. 
KsiąŜka Pomoc wzajemna... wychodzi w 1902 r., wcześniej kolejne jej rozdziały drukuje w “Ninete-
enth Century”, dzięki czemu odgrywają znaczną rolę w toczącym się sporze wokół coraz po-
wszechniej akceptowanego socjaldarwinizmu.  
     Błąd całego socjaldarwinizmu polega w jego mniemaniu na skrajnej absolutyzacji roli “walki o 
byt” jako czynnika ewolucji, na niedostrzeganiu darwinowskiej idei o drugim, integracyjnym 
czynniku tejŜe ewolucji. Przyświecający mu cel to nie tylko rozprawienie się z fałszywą interpreta-
cją “walki o byt”, ale nade wszystko wydobycie na jaw, wszechstronne naświetlenie drugiego, w 
pewnym sensie dominującego czynnika - pomocy wzajemnej. Twierdzi więc, Ŝe uŜywać we 
właściwym, darwinowskim sensie terminu “walka o byt”, to mówić o wspólnej walce gatunku z 
przeciwnościami warunków przyrodniczych, środowiska (o walce - “do której większość gatun-
ków zwierzęcych jest bezlitośnie zmuszana przez przyrodę”); tym zaś, co decyduje o przetrwaniu 
i rozwoju, jest swoista instynktowna więź wewnątrzgatunkowa, solidarność, czyli “pomoc wza-
jemna” (“pierwszorzędny czynnik utrzymania Ŝycia, zachowania kaŜdego gatunku oraz jego 
rozwoju”). Tak sytuuje swoją koncepcję wobec nurtu socjaldarwinizmu we wstępie do Pomocy 
wzajemnej... Tam takŜe określa swój zamiar i cele ksiąŜki: właśnie dlatego, iŜ triumfują róŜne 
wersje socjaldarwinizmu (głoszące, Ŝe “w świecie człowieka pierwotnego walka wszystkich 
przeciw wszystkim jest prawem dominującym”), za sprawę podstawową uzna: “przeciwstawić im 
przede wszystkim obszerny szereg faktów, ukazujących Ŝycie zwierzęce i ludzkie w świetle 
odmiennym”. Zamierza mówić o “prawie pomocy wzajemnej jako o jednym z głównych czynni-
ków rozwoju, lecz nie o wszystkich czynnikach rozwojowych”1. Tak rozumiana polemika z socjal-
darwinizmem ma dla niego ogromne znaczenie, właśnie z uwagi na społeczne konsekwencje 
owego “zafałszowanego darwinizmu” spór nie jest bynajmniej akademicką dysputą. I jego kon-
cepcja uspołecznienia, solidarności, “pomocy wzajemnej” skierowana jest w równej mierze prze-
ciw kapitalizmowi z jego wolną konkurencją, przeciw liberalizmowi jako ideologii eksponującej 
atomizm społeczny i skrajny indywidualizm, zatem przeciw modelowi społeczeństwa opartego na 
ostrej rywalizacji poszczególnych jednostek, co znajdowało uzasadnienie w socjaldarwinizmie 
właśnie. 
     Krańcowy neutralizm, biologizm, mechaniczne przenoszenie praw przyrodniczych do interpre-
towania rozwoju społecznego jest w równej mierze załoŜeniem metodologicznym socjaldarwini-
stów, jak i samego Kropotkina. Wszak twierdził: “Gatunki towarzyskie rozwijają się gdy przeciw-
nie, nietowarzyskie zanikają. Byłoby czymś przeciwnym wszystkim prawom natury, gdyby 
człowiek stanowił tu jakiś wyjątek [...]. Tego rodzaju przypuszczenie jest nie do przyjęcia dla 

                                                           
1 P. Kropotkin Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, Warszawa 1919, s. 1-10. 
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umysłu oswojonego z jednością przyrody”2. Jego “unaukowiony” anarchizm “badanie instytucji 
społecznych uwaŜa za jeden z działów nauk przyrodniczych”. MoŜe tak uwaŜać: “PoniewaŜ 
człowiek jest częścią przyrody, a jego Ŝycie osobiste i społeczne jest w równym stopniu zjawiskiem 
przyrody, jak wzrost rośliny lub rozwój Ŝycia zbiorowego wśród mrówek i pszczół - wobec tego 
nie ma Ŝadnego powodu do zmiany naszej metody badań z chwilą, gdy od kwiatu przechodzimy 
do człowieka, od osady bobrów do miasta ludzkiego”3. 
     Podzielając metodologicznie zasady socjaldarwinizmu, kropotkinowska wizja ewolucji wiedzie 
do krańcowo róŜnych konsekwencji. Zakłada, iŜ stan uspołecznienia jest czymś naturalnym, 
występującym w całej przyrodzie. Społeczeństwo ludzkie jest odpowiednikiem i kontynuacją 
róŜnorodnych form Ŝycia grupowego - kolonii, grupy, stada itp. - w świecie zwierzęcym. Tu i tam 
moŜna mówić wręcz o instynkcie uspołecznienia, którego działanie jest decydującym czynnikiem 
przetrwania i postępu gatunku: “[...] jest to instynkt rozwinięty stopniowo pomiędzy zwierzętami 
i ludźmi w ciągu nadzwyczajnie długich okresów rozwojowych, instynkt, który nauczył zwierzęta 
i ludzi oceniać tę siłę, którą czerpać mogą z pomocy wzajemnej, instynkt, który nauczył ich rado-
ści, płynących z Ŝycia społecznego”4. I odwrotnie, zanik owego instynktu pod wpływem takich 
czy innych czynników zewnętrznych jest zawsze przyczyną regresu gatunku czy wręcz - jak pisze 
- “gatunki niespołeczne skazane są nieuniknienie na upadek”5. W Pomocy wzajemnej... zgromadził 
ogromną ilość przykładów mających ilustrować sprzyjający postępowi wpływ uspołecznienia i 
pomocy wzajemnej oraz zgubny dla gatunków zwierzęcych i społeczności ludzkich wpływ zaniku 
owego instynktu społecznego. To zatem takŜe czystej wody naturalizm, to równieŜ darwinizm w 
zastosowaniu do filozofii społecznej. Ale jakŜe róŜny od ujęcia Huxleya czy Wallace’a. Jest to 
prosta konsekwencja całkowicie odmiennej koncepcji człowieka, krańcowo róŜnego pojmowania 
fundamentalnych czynników ewolucji, roli “walki o byt”, nade wszystko zaś - apoteozy pomocy 
wzajemnej.  
     Pozostaje jednak do rozwiązania problem jednostki, jej swoistości, autonomii - problem klu-
czowy dla anarchizmu, którego generalne hasło (wyłączając anarchoindywidualizm Godwina i 
związany z tym nurtem “filozoficzny anarchizm” Stirnera) brzmi: “autonomiczna jednostka w 
autonomicznej wspólnocie”. Broniąc za pomocą koncepcji “pomocy wzajemnej” autonomii 
wspólnoty, społeczeństwa jako struktury spontanicznej przeciw sztucznym, ograniczającym je 
instytucjom nie moŜe tracić z oczu autonomii jednostki. ToteŜ Kropotkin przyjmie - nawet w tym 
odcinając się od ustalonych stereotypów interpretacyjnych terminu “walka o byt” - koncepcję 
“samopotwierdzania się jednostkowego” (self-assertion of the individual) w drodze rywalizacji, 
współzawodnictwa między jednostkami (“byłbym ostatnim z tych, którzy chcieliby odmówić 
znaczenia dąŜnościom do samopotwierdzania się jednostkowego w rozwoju ludzkości”). Planuje 
zajęcie się w przyszłości i tym drugim, indywidualizującym czynnikiem. Nigdy jednak planu tego 
nie zrealizował. Choć problem “czynnika indywidualnego” przewija się przez wszystkie niemal 
prace Kropotkina, to zawsze pozostaje niejako w cieniu zagadnienia “pomocy wzajemnej”. Cha-
rakteryzuje go na ogół od strony negatywnej. Wiele mówi o tym, czym ów “indywidualny czyn-
nik” nie jest, jak fałszywie interpretowany był przez filozofię i myśl społeczną.  
     Cała niemal dotychczasowa historia, socjologia, filozofia zajmowały się jedynie tym drugim, 
indywidualnym i dezintegracyjnym czynnikiem a teza o jego decydującej roli w postępie zdawała 
się nienaruszalnym aksjomatem tych nauk. Ten wzgląd decyduje o świadomie przerysowanej 
artykulacji problemu “pomocy wzajemnej” w jego pracy. Pisze: “Oczywistą, jest rzeczą, Ŝe aby dać 
pełny wyraz rozwoju, naleŜało by rozpatrzyć i uwzględnić oba te czynniki. Ale jednostkowe 
samopotwierdzanie się, walki o wyŜszość i wynikające stąd starcia od niepamiętnych czasów były 
juŜ rozpatrywane, opisywane i sławione [...]. MoŜemy więc przyjąć, Ŝe w dziejach ludzkości znany 
jest indywidualny czynnik rozwoju; natomiast czynnik pomocy wzajemnej był dotychczas całko-
wicie zapomniany, w ostatnich zaś czasach wprost negowano jego istnienie [...]. ToteŜ uznaliśmy 
za konieczne wykazać przede wszystkim, jak ogromną rolę czynnik ten odgrywa”6. Czyni to więc 
niejako dla przeciwwagi: afirmacji ostrej konkurencji, walki w obrębie gatunku, przeciwstawia - 

                                                           
2 TamŜe, s. 70. 
3 P. Kropotkin Nauka współczesna i anarchizm, Lwów 1920. 
4 P. Kropotkin Pomoc wzajemna..., s. 6. 
5 TamŜe, s. 211. 
6 TamŜe, s. 212-213. TamŜe, s. 40. 
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świadomie zdając sobie sprawę z pewnej tendencyjności oraz jednostronności własnych tez - 
apoteozę pomocy wzajemnej, solidarności, tendencji do uspołecznienia. Ów drugi, dezintegracyj-
ny czynnik określa krótko w zakończeniu Pomocy wzajemnej... “[...] jest i był zawsze prąd drugi - 
samopotwierdzenia się jednostkowego, dąŜenia do zdobycia osobistej lub klasowej wyŜszości, do 
zwycięstwa gospodarczego, politycznego lub umysłowego, niemniej ten drugi prąd jest powaŜ-
nym czynnikiem wówczas, gdy chodzi o łamanie więzów, o łamanie tych form skamieniałych, w 
które Ŝycie plemienia, wspólnoty wiejskiej, miasta lub państwa usiłuje wtłoczyć wolną jednostkę. 
Słowem - samopotwierdzenie się jednostkowe moŜemy równieŜ uwaŜać za czynnik postępu”7. 
     Zatem uspołecznienie, ale takŜe indywidualizację uzna za właściwe czynniki ewolucji, postępu. 
Czy w takim samym stopniu, czy są one równowaŜne, czy mamy tu do czynienia z klasyczną, 
dualistyczną koncepcją natury człowieka i sił historii? Ukazuje ów dwuczynnikowy model ewolu-
cji (tak przyrody, jak i historii) Kropotkin akcentuje zarazem komplementarność obu czynników. 
To właśnie ich uzupełnianie się wzajemne decyduje o postępie. Absolutyzacja bowiem uspołecz-
nienia (więc niedorozwój czynnika indywidualizacji) wiedzie do stadności, do całkowitego wto-
pienia się indywiduum w zbiorowość. Przerost “czynnika indywidualnego” (więc stłumienie 
czynnika solidarności, pomocy) grozi z kolei rozwojem tendencji destrukcyjnych, atomizacją 
społeczeństwa i powszechną walką wszystkich ze wszystkimi, w konsekwencji zatem - rozpadem 
społeczeństwa, regresem ludności. Innymi słowy, dopiero stan swoistej harmonii, dopełnia się obu 
tych naturalnych czynników zapewnia rozwój jednostki w społeczeństwie, zabezpiecza postęp w 
dziejach. Z fundamentalnej tezy, iŜ człowiek jest z natury istotą społeczną, skłonną do solidarności 
i pomocy, wynika więc przekonanie, Ŝe nie moŜe istnieć jakakolwiek sprzeczność pomiędzy 
jednostką i społeczeństwem, między indywidualizacją a solidarnością. Czynniki te są bowiem 
naturalne, stanowią niezbywalne skłonności natury ludzkiej, dziedziczone za całą przyrodę. 
Wolność jednostki realizować się moŜe tylko we wspólnocie, w społeczeństwie, gdyŜ pustą abs-
trakcją jest jednostka izolowana. 
     Sprzeczność natomiast pojawia się w momencie powstania sztucznych instytucji - autorytetu, 
prawa, więzi formalnej, państwa. I ta sprzeczność pomiędzy jednostką egzystującą w swym 
naturalnym środowisku, społeczeństwie a sztucznymi instytucjami ma charakter fundamentalny; 
powstanie tych instytucji wyklucza (a przynajmniej ogranicza) wolność jednostki oraz nieformalne 
i oparte na solidarności więzi społeczne. Ostro rozgranicza i przeciwstawia więc to, co naturalne 
(jednostka, społeczeństwo) i to, co sztuczne, będące wynikiem patologii rozwoju (autorytet, sto-
sunki formalnoprawne, państwo). Źródeł owej patologii, genezy państwowości, autorytetu i więzi 
formalnej nigdzie do końca precyzyjnie nie wyjaśnia. MoŜna jednak sądzić, iŜ zasadniczą przy-
czyną ich powstania jest właśnie zakłócenie owej harmonii między obu czynnikami, tj. uniformi-
zacja społeczeństwa i roztopienie jednostki w zbiorowości bądź odwrotnie (i z tym częściej spoty-
kamy się w dziejach): przerost tendencji egoistycznych, odśrodkowych, czyli atomizacja społe-
czeństwa. Bazą dla powstania autorytetu, władzy mogą więc być zarówno instytucje powstałe dla 
realizacji tendencji solidarnościowej (plemię, wspólnota), które utrwalają się, kostnieją niejako, 
wykazując niewraŜliwość na szybkie zmiany społeczne i ekonomiczne, jak teŜ przerost tendencji 
egoistycznych, indywidualizacyjnych wśród pewnych grup, co umoŜliwia im zdobycie przewagi 
ekonomicznej, społecznej i politycznej przez przemoc czy spisek. W obu przypadkach zatem 
mamy do czynienia z  zakłóceniem równowagi między naturalnymi czynnikami, z jawną patolo-
gią naturalnego rozwoju. 
     Mówiąc o dwóch czynnikach ewolucji Kropotkin stale jednak podkreślał priorytet pomocy 
wzajemnej, akcentował właśnie brak równowaŜności obu tych czynników. Nie neguje istnienia 
walki, konkurencji, bo przeczy temu cała historia; nie akcentuje wyłącznie solidarności, uspołecz-
nienia, pomocy wzajemnej, bo grozi to całkowitym pochłonięciem jednostki przez społeczeństwo i 
wspólnotę, utratą indywidualności i autonomii człowieka. Zdaje sobie sprawę z tego niebezpie-
czeństwa. Mając na uwadze wszelką teorię społeczną, etyczną, stawia przed nią charakterystyczny 
dla wszelkiego anarchizmu warunek: “nie powinna mianowicie hamować samodzielności jed-
nostki, choćby nawet w imię tak wzniosłego celu, jak dobro społeczeństwa lub gatunku”. OskarŜa 
przy tym współczesne mu burŜuazyjne społeczeństwo o to, iŜ “niedostateczny rozwój osobowości 
(prowadzący do stadności) i brak twórczej siły i inicjatywy jednostki bezsprzecznie stanowią jeden 

                                                           
7 TamŜe, s. 212. 
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z głównych braków naszych czasów”8. W jego koncepcji czynników ewolucji (a zarazem skłonno-
ści natury ludzkiej) ów czynnik indywidualizacji traktowany jest inaczej niŜ pomoc wzajemna, jest 
przywoływany sporadycznie, stanowi swoiste zabezpieczenie przeciw wspomnianym jednostron-
nościom, wypaczeniom rozumu. W pewnych konkretnych sytuacjach historycznych pełni rolę 
postępową - “łamiąc skostniałe formy”, burząc to, co dojrzało do zmiany. Pełni rolę destrukcyjną, 
negatywną. Natomiast w okresach harmonijnego rozwoju decydującą, twórczą rolę gra “pomoc 
wzajemna”, podczas gdy “indywidualizacja” jako zakłócająca ów postęp jest w jakimś sensie 
eliminowana, pełniąc jednak funkcję swoistej “klapy bezpieczeństwa” przeciw zagubieniu jed-
nostki, jej uniformizacji. Tak generalnie, ale i z pewnym uproszczeniem moŜna interpretować jego 
koncepcję czynników ewolucji, dwóch stron natury ludzkiej, zauwaŜając, iŜ nie po raz ostatni 
Kropotkin jest tu nie dość konsekwentny, wikła się w niedopowiedzeniach, sprzecznościach, 
próbując godzić dwie fundamentalne dlań sprawy: wizję solidarnego społeczeństwa z koncepcją 
absolutnej autonomii jednostki. 
     Istotę zaś jego koncepcji człowieka sprowadzić moŜna do następujących twierdzeń: (1) jest on z 
natury dobry, łagodny, skłonny do współdziałania z innymi, (2) jego naturalne, przyrodnicze 
predyspozycje zostały w toku historycznego rozwoju przytłumione przez instytucje i autorytety 
róŜnego typu, (3) cechują go naturalne, przyrodzone skłonności do solidarności, kooperacji z 
innymi jednostkami - do uspołecznienia, (4) dopiero w spontanicznym współdziałaniu z innymi 
jednostkami w ramach społeczeństwa człowiek niejako znajduje swe dopełnienie. W tym właśnie 
znaczeniu człowiek rzeczywisty to dla Kropotkina człowiek społeczny. Z jednej więc strony 
eksponuje obraz człowieka jako istoty przyrodniczej, która instynktownie dąŜy do solidarności i 
uspołecznienia, pomoc wzajemną uwaŜa za fundamentalny czynnik rozwoju całej przyrody i 
społeczeństwa ludzkiego. Widzi w tym przejaw bezwzględnego determinizmu przyrodniczego i 
niezaleŜności rozwoju społeczeństwa od woli ludzkiej. W tendencji do uspołecznienia widzi 
roztopienie jednostki w społeczeństwie i juŜ nawet nie ograniczenie, ale wręcz pozbawienie jej 
jakiejkolwiek autonomii. Ale z drugiej strony koncepcję uspołecznienia stara się łączyć z anarchi-
styczną zasadą autonomii jednostki. W efekcie koncepcja społeczna Kropotkina stanowi próbę 
sformułowania integralnej całości z obu tych tendencji: zasady uspołecznienia (związanej ze 
specyficznie ujętym naturalizmem) z zasadą autonomii jednostki.   
     W tym teŜ duchu kreśli wizję człowieka, w którym istnieją “dwa szeregi przeciwstawnych 
uczuć”, charakteryzowanych następująco: “Jedne z pośród tych uczuć pchają człowieka do tego, 
aby innych sobie podporządkować, gwoli osobistym swoim celom; gdy tymczasem inne uczucia 
kaŜą mu jednoczyć się z innymi ludźmi, aby wspólnym wysiłkiem osiągać pewne określone 
zamierzenia”9. Te dwa uczucia, instynkty czy popędy, występują w jednostce, ale równieŜ w 
społeczeństwie mamy do czynienia z dwiema siłami, wytwarzającymi odpowiadające im instytu-
cje społeczne, ekonomiczne, nawet polityczne. 
     Ten temat - dwu tendencji w społeczeństwie, zawsze ujawniających się w dziejach, tendencji, 
których stosunek wzajemny określał kaŜdą epokę - pojawia się bardzo często u Kropotkina. Jedna, 
która występuje w ludzie, w masach, polega na preferencji więzi społecznych opartych na niefor-
malnych stosunkach, na solidarności i pomocy wzajemnej, na prawie zwyczajowym. Mówiąc 
inaczej, mamy tu do czynienia z organizacją społeczną stanowiącą efekt “siły twórczej ludu”, 
spontaniczną i autarkiczną, w której panuje niepodzielnie ów naturalny czynnik pomocy wzajem-
nej. Drugą zaś tendencję charakteryzują: własność prywatna, wyraźna stratyfikacja, autorytet, 
którego najpełniejszym wyrazem jest instytucja państwa i prawa stanowionego. Z niej wyrasta 
społeczeństwo zinstytucjonalizowane, sformalizowane, poddające jednostkę presji róŜnorodnych 
autorytetów i sztucznych ograniczeń. To rozróŜnienie i przeciwstawienie tendencji i instytucji 
naturalnych, ludowych z jednej strony, a sztucznych i autorytarnych - z drugiej, przypomina nieco 
funkcjonujące w teorii społecznej rozróŜnienie F. Tonniesa na wspólnotę (Gemeinschaft) i zrzesze-
nie (Gesellschaft), na co zwracał uwagę A. Walicki10. Jest to jednak zewnętrzne podobieństwo 
niezaleŜnych koncepcji, poniewaŜ zarówno źródła teoretyczne, kryteria rozróŜnienia, ocena 
funkcji wyróŜnionych modeli społeczeństw czy typów więzi społecznej są w obu przypadkach 
zupełnie inne. Dla Kropotkina najistotniejsze jest akcentowanie czysto przyrodniczych, natural-

                                                           
8 P. Kropotkin Etyka, Łódź 1949, s. 34-35. 
9 TamŜe, s. 29. 
10 Por. A. Walicki Rosyjska filozofia i myśl społeczna, Warszawa 1973, s. 416-417. 
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nych źródeł obu tych tendencji w rozwoju społeczeństwa. Tendencje te, podobnie jak dwojakiego 
rodzaju uczucia, popędy w człowieku, są po prostu kontynuacją obu czynników przyrody - walki 
o byt i pomocy wzajemnej. 
     Mimo bowiem apoteozy pomocy wzajemnej jako decydującego, twórczego, określającego 
postęp czynnika Kropotkin przyznaje waŜną rolę indywidualizacji, konkurencji, dąŜności do 
dominacji jednostki nad innymi. Oba te czynniki są dla niego naturalne. W społeczeństwie ludz-
kim, jak w przyrodzie w ogóle, postęp związany jest jednak z dominowaniem pomocy wzajemnej. 
Kropotkin unika przy tym bezwzględnego determinizmu: postęp nie dokonuje się automatycznie, 
jest zaleŜny od głównego aktora dziejów, jakim jest człowiek, ściślej - człowiek uspołeczniony, 
masy. Właśnie dominacja pomocy wzajemnej i uspołecznienia zdecydowała, Ŝe społeczeństwo 
ludzkie po wyodrębnieniu się ze świata zwierzęcego uczestniczy w szybkim postępie, który 
przewyŜsza rozmachem wszystko, co dotąd występowało w przyrodzie. 
     Studiował współczesną mu literaturę antropologiczną i etnologiczną w poszukiwaniu argu-
mentów przemawiających za tezą, iŜ u początków ludzkości dominuje pomoc wzajemna i przez 
nią determinowany typ więzi, instytucji społecznych. Powołując się na badania i koncepcje Mor-
gana, Maine`a, Kowalewskiego, Posta i wielu innych twierdzi, iŜ pierwotne społeczeństwo, jego 
pierwotna - klanowa, plemienna - struktura nie znały autorytetu i przymusu. Te bowiem - i reali-
zujące je instytucje: państwo, religia, prawo, własność - pojawiają się później, zakłócając harmonij-
ny rozwój. Z ich pojawieniem się obserwujemy w dziejach społeczeństwa nieustanną ostrą kon-
frontację obu tych tendencji. Zatem przeciwstawienie naturalnego społeczeństwa sztucznemu 
państwu i związanym z nim instytucjom to przeciwstawienie tendencji anarchistycznej, sponta-
nicznej i wolnościowej z jednej strony, a etatystycznej, dezintegracyjnej z drugiej strony. Jest to 
najogólniejszy, najbardziej uniwersalny model, który słuŜy do opisu i oceny kaŜdej konkretnej 
społeczności, kaŜdego etapu dziejów. 
     ToteŜ w swej doktrynie społecznej nie tyle zajmuje się on analizą społeczeństwa, poszukiwa-
niem sił i mechanizmów w nim występujących, ile raczej w społeczeństwie mu współczesnym, w 
dziejach poszukuje przykładów ilustrujących i potwierdzających jego przyrodniczy, naturali-
styczny model. Wówczas społeczeństwo to jak gdyby splot dwu szeregów zdarzeń, gdzie w 
jednym manifestuje się pomoc wzajemna, więź nieformalna, brak autorytetu, w drugim zaś od-
wrotnie - konkurencja, sztywna i sformalizowana struktura społeczna, autorytet i przymus, a nade 
wszystko państwo jako instytucja, w której owe cechy najpełniej się realizują. Dla Kropotkina 
punktem wyjścia są nie tyle analizy, ile oceny współczesnej mu epoki, pytanie: “Na ile tłumi ona 
naturalne, solidarnościowe tendencje człowieka?”, lub - odwrotnie - “Czy i na ile pozwala na 
rozwój instytucji pomocy wzajemnej, solidarności?”. 
     Sprawą centralną jest tu więc nieuleczalna sprzeczność pomiędzy społeczeństwem z jednej i 
państwem z drugiej strony; między społeczeństwem jako stanem naturalnym całej przyrody 
oŜywionej i państwem - tworem sztucznym, powstałym na pewnym etapie rozwoju historyczne-
go. Zgodnie z całą anarchistyczną tradycją, przede wszystkim zaś z Bakuninem, krytyce państwa 
poświęca bardzo wiele miejsca. Definiuje je następująco: “Państwo jest tylko jedną z form, jakie 
przybierało społeczeństwo w ciągu swego rozwoju [...]. Pojęcie państwa mieści w sobie nie tyle 
istnienie władzy nad społeczeństwem, lecz i skupienie kierownictwa Ŝycia lokalnego w jednym 
ośrodku, czyli koncentrację terytorialną, poza tym skupienie wielu lub nawet wszystkich funkcji 
Ŝycia społecznego w nielicznych rękach”11. Rola państwa jest sprawą podstawową w ocenie 
poszczególnych epok historycznych, ujęcie problemu państwa czy ściślej - najbliŜszej przyszłości 
państwa jest dla Kropotkina z kolei podstawowym, niemal jedynym kryterium oceny myśli 
socjalistycznej (inne problemy traktuje jako wtórne, drugorzędne). Stąd wszystkie koncepcje i 
programy socjalistyczne nie stawiające problemu natychmiastowego i całkowitego zniesienia 
państwa łączy on w jeden nurt (są to “etatyści”, “centraliści”, “jakobini”). Drugi nurt to anarchiści, 
którzy “widzą w państwie - nie tylko w jego formie współczesnej lub w jakiejkolwiek bądź innej, 
jaką ono moŜe przybrać, lecz w samej jego istocie - przeszkodą dla rewolucji socjalnej: przeszkodę 
podstawową dla rozwoju społeczeństwa na zasadach równości i wolności”12. 

                                                           
11 P. Kropotkin Państwo i jego rola historyczna, Warszawa 1924, s. 4-5. Na wyraźne podobieństwo 
kropotkinowskiej koncepcji państwa do klasycznej w pewnym sensie definicji nowoczesnego 
państwa M. Webera zwraca uwagę A. Carter The Political Theory of Anarchism, London 1971, s. 29. 
12 P. Kropotkin, jw., s. 3. 
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     Państwo jest więc tu instytucją, która przeszkadza naturalnemu rozwojowi społeczeństwa, w 
jego istocie leŜy to, Ŝe nie toleruje ono Ŝadnych naturalnych, spontanicznych, wolnych więzi, 
zrzeszeń, federacji. “W całym zakresie swej władzy nie uznaje państwo Ŝadnego, na mocy wolne-
go układu powstałego, zrzeszenia. Zna ono jedynie poddanych. Ono samo i jego podpora, kościół, 
zmonopolizowało prawo tworzenia więzi pomiędzy poszczególnymi ludźmi”13. Argumentacja jest 
tu następująca: w świetle ustaleń szybko rozwijających się nauk - prehistorii, paleontologii, antro-
pologii, etnologii porównawczej - koncepcja “umowy społecznej” została poddana falsyfikacji. Co 
więcej, jest dokładnie odwrotnie. To przed pojawieniem się państwa mamy do czynienia z naj-
większym postępem, kiedy naturalny instynkt pomocy wzajemnej pozwolił wypracować całkowi-
cie wolne, spontaniczne formy więzi i organizacji społecznej. Z momentem pojawienia się pań-
stwa, którego istotą jest eliminowanie innych więzi niŜ formalne, utworzone przez państwo i w 
jego ramach, rozwój zostaje zahamowany. Nie występuje na ogół regres, bo nigdy nie znika ów 
pierwotny, naturalny, spontaniczny nurt Ŝycia podstawowych mas ludzkości, nurt ludowy. Choć 
w warunkach istnienia państwa działa on niejako podskórnie, jest mniej widoczny - jego właśnie 
dziełem jest wszelki postęp. Byłby on znacznie szybszy, gdyby nie państwo, oparte na czterech 
filarach: własności prywatnej, przemocy fizycznej, prawie, religii - przydających im autorytetu 
władzy. Dla Kropotkina państwo stanowi uosobienie zła w procesie historycznym, jest tą instytu-
cją, która najskuteczniej ogranicza wolność człowieka, spontaniczność jego rozwoju, naturalne i 
oddolne struktury organizujące kierujące się solidarnością i pomocą wzajemną. UniemoŜliwia ono 
rozwój człowieka i społeczeństwa zgodny z naturalnymi, instynktowymi predyspozycjami. Atak 
więc na państwo dokonywany jest z pozycji obrony jednostki przed wszelkimi autorytarnymi 
zakusami, bowiem państwo “Ŝąda bezpośredniego, osobistego podporządkowania swych podda-
nych, bez Ŝadnego łącznika; wymaga równości w niewolnictwie”14. Uwolnijmy jednostkę - głosi 
Kropotkin - spod autorytetu, przymusu zewnętrznego ze strony państwa i innych instytucji; 
wtedy zarazem uwolnimy społeczeństwo, przywracając mu moŜliwość naturalnego, harmonijne-
go rozwoju, zapewniając więc spełnienie podstawowego kanonu anarchizmu: autonomii jednostki 
w autonomicznej wspólnocie. “Nasz punkt widzenia na społeczeństwo i jego organizacje politycz-
ną jest całkiem odmienny od poglądów szkół socjalistycznych opartych na autorytecie, poniewaŜ 
za punkt wyjścia bierzemy wolną jednostkę, by od niej wznieść się do wolnego społeczeństwa”15. 
Kropotkinowska koncepcja pomocy wzajemnej nie tylko wyznacza naturalistyczny model społe-
czeństwa, dostarcza kryterium do oceny procesu dziejowego, ale i w decydujący sposób określa 
jego aksjologię - koncepcję etyczną, formułowanie społecznego ideału, nigdy zresztą w anarchi-
zmie nie będącego rezultatem analizy rzeczywistości. Zwłaszcza zaś u Kropotkina ów społeczny 
ideał budowany był nie w oparciu o to, co moŜliwe, ale o to, co poŜądane. W płaszczyznę opisową 
nieustannie ingeruje normatywna, ich rozdzielenie nie jest do końca moŜliwe, tak jak nie sposób 
oddzielić problematyki etycznej z całej jego filozofii społecznej. Fundamentalna kategoria tej 
filozofii - pomoc wzajemna - jest zarazem “naturalną siłą moralną” a cały w istocie postęp spo-
łeczny sprowadza się do postępu moralnego. W pewnym sensie więc samą tę filozofię społeczną 
sprowadzić moŜna do etyki, jak robił to polski wielbiciel Kropotkina i tłumacz Pomocy wzajemnej... 
- Jan Hempel, określając ją mianem “etyzmu dziejowego”16. 
     Celem bowiem etyki jest dla Kropotkina “stawianie przed ludźmi, jako ogółem, wyŜszego celu - 
ideału, który lepiej niŜ wszystkie udzielane rady prowadziłby ich w sposób instynktowny do 
działania w naleŜytym kierunku [...] aby większość ludzi całkowicie impulsywnie, tj. bez Ŝadnych 
wahań, spełnia właśnie takie czyny, jakie prowadzą do szczęścia wszystkich ludzi i do najwięk-
szego szczęścia kaŜdego pojedynczego człowieka”17. Na koncepcji pomocy wzajemnej ufundowa-
na jest więc zarówno cała jego teoria społeczna, jak i etyka. “Pomoc wzajemna, sprawiedliwość, 
moralność - oto kolejne szczeble występującego szeregu tendencji, jakie poznajemy w trakcie 
badania świata zwierząt i ludzi. Przedstawiają one organiczną konieczność malejącą w samej sobie 

                                                           
13 TamŜe, s. 40. 
14 TamŜe, s. 46. 
15 P. Kropotkin Zdobycie chleba , Warszawa 1925 , s. 148. 
16 Rozumiejąc przez to pogląd, według którego “głównym - dźwigającym, przemieniającym jest 
tkwiący w nas pierwiastek etyczny pewnego rodzaju sumienie dziejów” (J. Hempel “Wstęp”, [w:] 
P. Kropotkin Pomoc wzajemna..., s. XIV-XV).  
17 P. Kropotkin Etyka... , s. 33. 
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swoje usprawiedliwienie [...]. Mówiąc obrazowo mamy tu przed sobą powszechne, światowe 
prawo ewolucji; a więc uczucia pomocy wzajemnej, sprawiedliwości i moralności są głęboko 
załoŜone w człowieku, z całą mocą wrodzonych instynktów”18. Postępowi moralnemu człowieka 
towarzyszy regres struktur społecznych, ergo - naleŜy owe struktury zmienić. W równej mierze jest 
to więc postulat teorii społecznej, co i etyki.  
     Postulat tworzenia “realistycznej ogólnoludzkiej etyki solidarności” - tak często pojawiający się 
w jego pracach - nigdy nie został zrealizowany. Z pozostawionych prac, artykułów, koresponden-
cji, z nie dokończonej Etyki moŜna zrekonstruować jej ogólny zarys, naczelne zasady. Charaktery-
styczne, iŜ właśnie Etykę uwaŜał za najwaŜniejsze swe dzieło, Ŝe pracował nad nią do ostatnich 
chwil Ŝycia, Ŝe niezbędność podjęcia zagadnień etycznych akcentował w jednym z ostatnich 
swych listów, pisząc: “Wznowiłem prace swoje dotyczące moralnych zagadnień dlatego, iŜ uwa-
Ŝam, Ŝe ta praca jest absolutnie niezbędna [...]. Nieodzowność takich wyjaśnień daje się odczuć 
szczególnie natarczywie obecnie, kiedy myśl ludzka miota się między Nietzschem a Kantem”19. I 
właśnie przeciw tym dwom modelom etyki kieruje Kropotkin ostrze krytyki, choć nie ulega 
wątpliwości, Ŝe w jakimś sensie pozostaje pod ich wpływem, próbując mediacji między formali-
zmem i rygoryzmem kantowskiego imperatywu moralnego a naturalizmem i swoistym amorali-
zmem Nietzschego. Bezpośrednio jednak nawiązuje przede wszystkim do pozytywizmu Comte’a, 
utylitaryzmu Benthama i Milla oraz “ewolucjonizmu, tj. teorii społecznego rozwoju moralności”, 
za twórców którego uznaje Darwina, Spencera i Guyau20. Korzysta więc z róŜnych i licznych 
źródeł, ale tworzy dość oryginalnie skonstruowaną całość. W swej etyce wychodzącej od formuły: 
“bez równości nie ma sprawiedliwości, a bez sprawiedliwości nie ma moralności” - witalizm i 
hedonizm kojarzy z ideą dobroci natury ludzkiej oraz solidarności jako fundamentu społeczeń-
stwa i jego rozwoju. Broniąc anarchistycznego dogmatu wolności jednostki wiąŜe go z etyką 
uspołecznienia i solidarności. Dwa podstawowe cele: “największe szczęście społeczeństwa” i 
“absolutna autonomia indywiduum” uzupełniają się wzajemnie.  
     Konstruując własny program “etyki realistycznej” krytycznie oceni dotychczasową myśl etycz-
ną. Szybki rozwój nauk szczegółowych, zwłaszcza przyrodoznawstwa, jaskrawo kontrastuje w 
jego mniemaniu z wyraźnym zastojem w dziedzinie etyki. Jest wiele doktryn etycznych, ale brak 
jest etyki, tj. “nauki, która by odpowiadała współczesnemu stanowi wiedzy i wykorzystała jej 
osiągnięcia w tym celu, aby zbudować zasady moralności na szerokiej filozoficznej podstawie i 
która by dostarczyła narodom cywilizowanym siły, zdolnej natchnąć je ideą wszelkiej przyszłej 
odbudowy”21. Podkreślając postęp przyrodoznawstwa i opartej na metodzie nauk przyrodniczych 
filozofii, negatywnie oceniając dotychczasowe teorie etyczne, występuje Kropotkin z postulatem 
“nowego pojmowania moralności w jej podstawowych zasadach, które powinny być dość szero-
kie, aby tchnąć nowe Ŝycie w naszą cywilizację, oraz w jej zastosowaniach, które powinny być 
uwolnione od przeŜytków nadprzyrodzonego transcendentalnego myślenia, a takŜe od ciasnych 
pojęć burŜuazyjnego utylitaryzmu”22. 
     Podstawowym problemem jest więc - tak jak w odniesieniu do całej filozofii anarchizmu w 
ogóle - unaukowienie etyki i przekształcenia jej w swoistą “fizykę obyczajów”. Jej konstruowanie 
sprowadza do dwóch podstawowych zadań: (1) “stwierdzenia pochodzenia pojęć i uczuć moral-
nych”; (2) określenia głównych podstaw moralności i wypracowania w ten sposób prawidłowego, 
tj. celowego ideału moralnego”23. Warunkiem naukowego uprawienia etyki jest zatem dowiedze-
nie przyrodniczego pochodzenia uczuć moralnych. Sympatia, solidarność, pomoc wzajemna, 
stanowiące decydujący czynnik rozwoju ewolucyjnego, charakteryzują całą przyrodę oŜywioną: 
“[...] juŜ w Ŝyciu społecznym zwierząt odnajdujemy zaczątek, a nawet i rozwinięcie uczucia 
równouprawnienia i sprawiedliwości”, zaś “pojęcia “cnoty” i “występku” - to pojęcie zoologiczne, 
nie tylko ludzkie”24. 

                                                           
18 TamŜe, s. 37. 
19 Cyt. za: N. Lebiediew “posłowie”, [w:] P. Kropotkin Etyka... s. 15-16. 
20 P. Kropotkin Etyka..., s. 15-16. 
21 TamŜe, s. 12-13. 
22 TamŜe, s. 36. 
23 TamŜe, s. 86. 
24 TamŜe, s. 23, 28. 
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     Ukazując przyrodniczą genezę uczuć moralnych, wywodząc moralność z naturalnej, instynk-
townej tendencji do uspołecznienia i pomocy wzajemnej dowodzi zarazem Kropotkin jej przydat-
ność, praktycznej korzyści etyki dla człowieka i ludzkości. Pomoc wzajemna jest czynnikiem 
decydującym w rozwoju przyrody, w rozwoju kaŜdego gatunku; pomoc wzajemna i kolejne jej 
stadia rozwojowe, tj. sprawiedliwość (równość, równouprawnienie) i moralność, są warunkami 
postępu człowieka i ludzkości. Jeśli jednak w tych dwóch podstawowych kwestiach - przyrodni-
czej genezy i praktycznej korzyści moralności - wystarcza “przyrodniczo-naukowe objaśnienie 
pochodzenia uczucia moralnego”, to okaŜe się to niewystarczające dla “usprawiedliwienia tego 
uczucia”. Dlatego kolejnym waŜnym zadaniem w ramach tej problematyki jest określenie moral-
nych celów w ludzkiej działalności. Kropotkin pisze: “[...] głównym zadaniem współczesnej 
realistycznej etyki jest [...] określenie przede wszystkim celu moralnego, ku któremu zmierzamy. 
Lecz cel ten czy teŜ cele muszą w kaŜdym razie naleŜeć do świata realnego, niezaleŜnie od tego, 
jak bardzo byłyby idealne i jak dalecy bylibyśmy od ich urzeczywistnienia [...]. Zadowolenie 
moralne powinniśmy znaleźć w Ŝyciu”25. Taka etyka nie moŜe posiłkować się systemem nakazów 
i zakazów, ograniczeń i kar, jest etyką (analogia z Guyau jest tu oczywista) “bez powinności i 
sankcji”, etyką całkowicie wolną od ingerencji religii, prawodawstwa, jakiegokolwiek autorytetu, 
etyką, która “winna działać w kierunku pozytywnym, odwołując się do najlepszych instynktów 
ludzkich”. 
     Etyka Kropotkina usiłuje pogodzić indywidualizm z uniwersalizmem, całkowitą autonomię i 
szczęście jednostki ze szczęściem i harmonijnym rozwojem społeczeństwa. Mówiąc inaczej, usiłuje 
znieść ostre przeciwstawienie między Stirnerem i Benthamem, między indywidualizmem a utyli-
taryzmem. Wolność, samodzielność, swobodna inicjatywa jednostki nie mogą być poświęcane 
nawet dla tak wzniosłego celu, jak dobro ogółu, postęp społeczny. Sprzeczność interesów jednost-
ki i społeczeństwa jest bowiem rezultatem zakorzenionych i z gruntu błędnych przekonań o 
naturze człowieka i społeczeństwa. W rzeczywistości nie tylko nie ma między nimi sprzeczności, 
ale odwrotnie - wzajemne dopełnianie się. Absurdem jest wolność jednostki poza czy ponad 
społeczeństwem i absurdem jest postęp społeczny nie związany ze wzrostem wolności jednostki - 
jedno i drugie warunkuje się wzajemnie. W naturze człowieka najsilniej zakorzeniona jest instynk-
towna potrzeba solidarności i pomocy wzajemnej, społeczeństwo jest naturalnym, powszechnym 
w przyrodzie stanem i terenem realizacji jednostkowej wolności. Dopiero znosząc wszystkie więzy 
krępujące swobodę działań jednostki, uwalniając społeczeństwo od ograniczających je autorytar-
nych instytucji stworzy się sytuację, “gdy między danym indywiduum i całym jego otoczeniem 
zapanuje pewna harmonia”, gdzie “pomyślność wszystkich stałaby się podstawą pełnego rozwoju 
osobowości”26.   
     Nie będzie jednak owa harmonia zwyczajnym powrotem do stanu naturalnego, nie będzie 
przywróceniem minionej sytuacji jednostki w społeczeństwie. Tamten bowiem stan pierwotny, 
naturalny, przyrodniczy cechowało niemal całkowite utoŜsamienie jednostki i społeczeństwa 
(“rozpłynięcie się “ja” w rodzie i plemieniu”). Rozwój indywidualizacji, “samoafirmacja osobowo-
ści” jest procesem późniejszym, następuje w czasach historycznych, podczas gdy “w psychice 
pierwotnych dzikich ludzi “osobowość”, “indywiduum” prawie nie istnieją. I choć punktem 
wyjścia i właściwym źródłem moralności jest ów naturalny, instynktowny pęd do uspołecznienia, 
do utoŜsamienia się ze wspólnotą, to przecieŜ Kropotkin docenia i ten drugi czynnik, który wyra-
Ŝa się w indywidualizacji i samoafirmacji osobowości. Dopiero harmonijna integracja obu tych 
czynników jest stanem poŜądanym w warunkach współczesnych społeczeństw cywilizowanych, 
dopiero wówczas obydwa cele: autonomia indywiduum i postęp społeczny mogą być osiągnięte. 
Ale - jak juŜ wskazywałem - niezbędność obydwóch tych czynników nie oznacza ich równowaŜ-
ności. WaŜniejszy i decydujący jest ów naturalny, instynktowny trend wiodący do uspołecznienia 
i pomocy wzajemnej. To, co związane z rozwojem przemysłu, techniki, nauki, kultury, to, co 
specyficznie ludzkie i związane z postępem intelektualnym i rozwojem samoświadomości, okazu-
je się uzupełnieniem, wzbogaceniem jedynie naturalnych, dziedziczonych za całą przyrodą skłon-
ności. Historia jest więc w gruncie rzeczy historią pomocy wzajemnej, rozwojem specyficznie 
ludzkich form jej przejawiania się. Choć zatem źródłem moralności, etyki są owe instynkty, natu-
ralne skłonności człowieka jako reprezentanta całej przyrody oŜywionej, to jednak z właściwą 

                                                           
25 TamŜe, s. 19. 
26 TamŜe, s. 33, 35. 
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moralnością mamy do czynienia na wyŜszym, specyficznie ludzkim, bo związanym ze świadomo-
ścią, szczeblu rozwoju. Przejście od instynktu do świadomej działalności  jest więc momentem 
konstytuującym moralność sensu stricto. 
     Pomoc wzajemna, sprawiedliwość i moralność to trzy “kolejne szczeble wstępującego szeregu 
tendencji, jakie poznajemy w trakcie badania świata zwierząt i ludzi”, tendencji reprezentujących 
“organiczną konieczność mającą w samej sobie swoje usprawiedliwienie”27. W tym szeregu najsil-
niejszy i pierwotny jest trend pomocy wzajemnej, z którego rozwijają się kolejno sprawiedliwość i 
moralność. Sprawiedliwość (równość, równoprawność wzajemność równowaŜnych usług) jest 
więc warunkiem moralności, ale nie moralnością we właściwym rozumieniu. Właśnie dla współ-
czesnej naukowo traktowanej etyki charakterystyczne jest “rozróŜnienie wśród naszych pojęć 
moralnych pomiędzy tym, co powinno stanowić bezsporną podstawę całego Ŝycia społeczeństwa, 
tj. sprawiedliwością, a tym, co człowiek ustawicznie daje innym ponad zwykłą sprawiedliwość, 
mianowicie gotowość poświęcania się”28. Jego pojmowanie “sprawiedliwości” jako toŜsamej z 
“równością”, “równouprawnieniem” jest zbliŜone do prymitywnego egalitaryzmu z okresu 
działalności w narodnictwie. Zmieniają się jednak akcenty - teraz idzie przede wszystkim o wol-
ność jednostkową, o swobodę decyzji i wyborów etycznych. Choć więc nadal zasada sprawiedli-
wości jest podstawą przyszłego społeczeństwa, nie wystarcza ona dla zbudowania moralnego 
Ŝycia. Sprawiedliwość warunkuje, umoŜliwia moralność, ale ta wykracza poza postulaty wzajem-
nego dotrzymywania zobowiązań i równowaŜności świadczeń. Z moralnością mamy bowiem do 
czynienia dopiero wówczas, gdy człowiek “gotów jest oddać swe siły na korzyść innych nie 
oczekując za to Ŝadnej nagrody”. 
     Jeśli więc w wielu punktach podzielał tezy swoistego hedonizmu i utylitaryzmu, to generalnie 
idzie znacznie dalej - tworzy etykę w istocie heroiczną. Sprawiedliwość, równość, wzajemność to 
konieczne, ale dalece niewystarczające warunki tak społecznego postępu, jak właściwie pojętej 
moralności. 
     Wychodząc zatem z nader skromnego programu “etyki realistycznej”, dochodzi Kropotkin w 
końcowych wnioskach do pewnego rodzaju “prometeizmu”. Postulaty współodczuwania, ofiar-
ności, poświęcania, pomocy składają się na system jego etyki normatywnej29. Rewolucja - w swych 
projektujących wątkach będąca przede wszystkim rewolucją moralną - polegać ma na przekształ-
ceniu instynktownych skłonności w wolny wybór, na uczynieniu zasadą powszechną tego, co 
charakteryzowało dotąd jedynie nieliczne jednostki. Anarchistyczny program - urzeczywistnienie 
pełnej wolności jednostki - jest w istocie programem etycznym. Samą bowiem wolność moŜna 
interpretować jako kategorię moralną, jako moŜność swobodnego przejawiania wewnętrznych 
moralnych skłonności. Realizacja tak rozumianej wolności człowieka będzie przebiegać w dwóch 
etapach. Idzie najpierw o likwidację zła moralnego, przejawem którego jest państwo, własność, 
religia, autorytet, wychowanie państwowe itp. Idzie więc o rewolucję ekonomiczną, rewolucję 
socjalną, która przywróci równość i zapewni sprawiedliwość. I w tej części jest to program “nega-
tywny”, zakładający obalenie istniejącego ładu, wszystkich instytucji ograniczających naturalną, 
spontaniczną działalność. Ale jest to ciągle praca wstępna, przygotowująca rewolucję właściwą - 
rewolucję dokonującą się w samym człowieku, w jego subiektywnych i całkowicie wolnych 
decyzjach, w motywacji czynów i przez to  prowadzącą do ukształtowania społeczeństwa praw-
dziwie moralnego. Zniesienie “zła moralnego”, przywrócenie równości, sprawiedliwości i sponta-
nicznej działalności człowieka stanowi przeto przesłankę owej rewolucji właściwej, “rewolucji serc 
i umysłów”.  
     To zatem, co stanowi cel jego doktryny społecznej, program postulowanej przezeń rewolucji,   
okazuje się jedynie pierwszym etapem moralnego postępu w dziejach. Etapem następnym, wła-
ściwym celem postępu jest upowszechnienie wyŜszej moralności, która zachowuje zasady równo-
ści, wzajemności świadczeń i sprawiedliwości, ale zarazem poza nie wykracza, która od instynk-
townej równości i sprawiedliwości przechodzi do postawy “heroicznej”. Tu znajduje uzasadnienie 

                                                           
27 TamŜe, s. 37. 
28 TamŜe, s. 160. 
29 Istotę jego etyki interpretowano na ogół jako syntezę innych systemów etycznych, np. jako 
“połączenie Stirnera, Bakunina i Spencera” czy “absolutyzowany pozytywizm Comte`a i Spence-
ra” (por. A. J. Rakutow Nrawstwiennaja koncepcja K. Kropotkina “Wiestnik Moskowskogo Uniwersi-
teta - Fiłosofija” 1975, nr 5, s. 71; por. teŜ Oczerk istorii etiki, Moskwa 1969). 
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propagowany przez niego wzorzec rewolucjonisty-anarchisty. Moralność rewolucjonisty jest 
właśnie ową wyŜszą moralnością, która rodzi się z ofiarności, poświęcenia, poczucia “więzi z 
bijącym sercem całej ludzkości”. Postawa ta wynikać ma wyłącznie ze świadomych i autonomicz-
nych wyborów, z wewnętrznych etycznych skłonności owych jednostek. Rewolucjonista-
anarchista oddziałuje przede wszystkim osobistym przykładem, jego Ŝycie i działalność stanowić 
mają swoisty wzorzec moralny (który ma jedynie zbudzić owe naturalne, drzemiące w ludzie i 
przytłoczone autorytetem instynkty). Poświęcenie i bohaterstwo anarchistów prowadzić ma więc 
do rewolucji stanowiącej spontaniczne dzieło mas; moralność wybitnych jednostek wieść ma do 
przyszłej wspólnoty na tej moralności opartej. W efekcie jednak znika problem obiektywnych, 
społecznych warunków rewolucji; znika takŜe problem walki klas i dziejowej misji proletariatu. 
Pozostają ahistoryczne kategorie “bohaterów” i “mas”, sam zaś problem rewolucji sprowadzony 
jest w gruncie rzeczy do jednostkowej postawy moralnej. Prometeizm etyki heroicznej stymulo-
wać miał zatem ruch “odnowy moralnej” w masach, przejście ze stadium więzi społecznych 
opartych na wzajemności (równości, sprawiedliwości) do społeczeństwa zbudowanego na moral-
ności sensu stricto - do autentycznej ludzkiej wspólnoty.  
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