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Wmomencie epokowychwydarzeń 1917 roku ruch anarchistycznywRosji
przedstawiał soba ̨ mało znaczac̨e praktycznie i politycznie zjawisko, oznaj-
miajac̨ o swoim istnieniu w 12 miastach kraju1. Maksymalnie wykorzystu-
jac̨ swoich politycznych sojuszników-anarchistów w lutowe i październiko-
we dni 1917 roku, bolszewicy dochodzac̨ do władzy, zaczel̨i przejawiać duża ̨
„niecierpliwość” w stosunku do zwolenników swobód, wolności jednostki i
antypaństwowości. Żywiołowy wzrost anarchistycznych nastrojów pośród
znacznej liczby zdeklasowanych mieszczan, a także robotników, żołnierzy i
marynarzy byłej armii i floty carskiej, krył w sobie poważne niebezpieczeń-
stwo dla bolszewickiego kierownictwa starajac̨ego sie ̨wzmocnić swoje wpły-
wy w kraju i pozycje ̨ partii. Stopniowo, w przeciag̨u kilku miesiec̨y (koniec
1917 – poczat̨ek 1918 roku) od polityki lojalności i cierpliwości w stosunku do
anarchizmu bolszewicy przeszli do aresztowania liderów, zamykania anar-
chistycznych gazet i magazynów, niszczenia centrów tak zwanego „anarcho-
bandytyzmu”.

Po październiku 1917 roku sprymitywizowane pojec̨ia i zwulgaryzowane
idee Michaiła Bakunina o buncie i Piotra Kropotkina o natychmiastowym
przejściu do anarchii zostały przyjet̨e jako broń przez wielu, w dużej mie-
rze słabo albo wcale teoretycznie nieprzygotowanych, anarchistów. Przyła-̨
czyli sie ̨ oni do ruchu po upadku caratu, który bezpośrednio doprowadził
do penetracji ruchu anarchistycznego przez masy lumpenproletariatu i ele-
mentów przestep̨czych, rozumiejac̨ych anarchizm jako chaos, permisywizm
i pełen brak dyscypliny. Kompromitowało to ruch anarchistyczny i jego lide-
rów. Jednak cierpliwość ideowych anarchistów do trafiajac̨ych w ich szeregi
przypadkowych osób była duża.

Dziwna, jeśli nie powiedzieć bardzo dziwna i niejasna, była wiek̨sza niż w
teorii tolerancja dla dyscypliny. W praktyce zaprzeczenie to doprowadziło
ruch anarchistyczny w latach wojny domowej do poważnych kłopotów, po-
wodujac̨ych gwałtowny spadek prestiżu lubmówiac̨ jez̨ykiemwspółczesnym,
image’u rosyjskiego anarchizmu.

Michaił Bakunin uważał, że „znana dyscyplina nie jest automatyczna, ale
dobrowolna i przemyślana. W pełni zgodna z wolnościa ̨ jednostek. Koniecz-
na ̨ jest i zawsze bed̨zie, gdy wiele jednostek swobodnie zjednoczy sie ̨ i po-
dejma ̨ sie ̨ jakiejś pracy albo jakiegokolwiek zespołowego działania”2. Już w

1 Patrz: ������� �����., 1926. �. 4. (17). – �. 34; ��������� �.�. ������
������ ����������� ������ ��������� � ������. �., 1981. – �. 85; ������
������� ������������� �������� � ������. �., 1926. – �. 322.

2 ������� �.�. ��������� ���������. �., 1922. �. 2. – �. 21.
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tej wypowiedzi twórcy rosyjskiego anarchizmu jest wiele niejasności. W epo-
ce wojny domowej, kiedy pojawiło sie ̨ nieco inne zagadnienie – wojskowej
dyscypliny, jego zwolennicy jeszcze bardziej uwikłali sie ̨ w teoretyzowanie
na ten temat. W wydawanej przez anarchistów gazecie „Buriewiestnik” wio-
sna ̨1918 roku umacniano nastep̨ujac̨a opinie:̨ „Świadoma gotowość do rewo-
lucyjnego czynu może być wynikiem doskonalenia zorganizowania i plano-
wych działań. To produkt szerokiej, samookreślajac̨ej sie ̨ działalności, sku-
piajac̨ej sie ̨ wokół ogółu ważnych spraw, szerokich mas czerwonoarmistów.
Żadnymi regulaminami, żadna ̨sztuczna ̨dyscyplina,̨ jakim by tego sosem nie
podlewali, nie zdolne sa ̨ żywej, myślac̨ej siły świadomie wysłać na śmierć”3.

Niewyjaśniły tego problemunastep̨ne prace anarchistów. Przykładowo, w
magazynie „Głos Pracy”wychodzac̨ym od 1919 roku podkreślano, że rozkład
Armii Czerwonej „wywołuje konieczna ̨ potrzebe ̨ utworzenia nowych form
organizacji sił zbrojnych – wolnych pułków rewolucyjnych, zbudowanych z
rozbudzonych ochotników, z głeb̨oko rozumianych daż̨eń do organizowania
jednolitej, uzbrojonej ochrony rewolucji społecznej, przez powszechne dzia-
łania wszystkich zorganizowanych sił”4.

Anarchiści różnych orientacji przystap̨ili wszed̨zie do formowania oddzia-
łów Czarnej Gwardii. Gazeta „Anarchia” w artykule anarchisty Aleksandra
porównała te oddziały i drużyny bojowe z czymś „w rodzaju nowomiejskiej
wolności albo pierwszych rosyjskich rewolucyjnych drużyn działajac̨ych
gdzieś na Wołdze i Donie”5, nadajac̨ anarchistyczny charakter drużynom
Stepana Razina6.

Stosunek niektórych ideowych anarchistów do uczestnictwa w walce
zbrojnej był bardzo naiwny. Przykładowo RadaMoskiewskiej Federacji Grup
Anarchistycznych w marcu 1918 roku podjeł̨a taka ̨ decyzje:̨ „Oznajmiono
o niechec̨i do wiek̨szych form walki z kontrrewolucja ̨ i o celowości prze-
prowadzenia rewizji i aresztów w celu rozbrojenia przeciwnika”7. Wielu
anarchistów przyjeł̨o za całe uzbrojenie tylko te slogany ruchu i jego ideolo-
gów, które były dla nich wygodne, na przykład taka ̨ teze ̨ Piotra Kropotkina:
„Niech każdy bierze tyle, ile chce, żeby mieć wszystkiego pod dostatkiem

3 �����������., 1918. – 19 ������.
4 ����� �����., 1919., No 1. – �. 14.
5 �������., 1918. – 7 �����.
6 Patrz: ��� ��. 10 �����.
7 Ibidem. 6 �����.
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i otrzymać taka ̨ ilość tego wszystkiego, co koniecznie i co mad̨rze trzeba
podzielić”8.

Także dyscypline ̨ wielu „hurraanarchistów” w okresie walk pojmowało
przykładowo tak, jak było z nia ̨w oddziale znanego w latach wojny domowej
marynarzaanarchisty Porubajewa: „Żadnej oficjalnej dyscypliny w oddziale
nie ustanowiono. Z umundurowania każdy brał tylko tyle, ile mu sie ̨ podo-
bało i mundurował sie,̨ jak mu sie ̨ tylko podobało. Oprócz tego każdy par-
tyzant otrzymywał na dzień po dwudziestorublowej kierence w postaci wy-
nagrodzenia (…) racje dzienne zdobywano 2–3 razy”9. Jeden z anarchistów,
dzielac̨ sie ̨ swoimi wspomnieniami o dowódcy oddziału Porubajewie, mówił
z entuzjazmem: „Lepszego dowódcy niż Porubajew w oddziale nie chciano.
O lepszym trudno nawet pomyśleć. Nikt od nikogo niczego nie potrzebował.
Prawdziwy anarchistyczny dowódca”10.

Majac̨ pewien wpływ na marynarzy Floty Czarnomorskiej, anarchiści
wnieśli swój wkład w samosad̨y i rozkład floty. Bardzo obrazowo o sytuacji
na Krymie w ostatnim miesiac̨u 1917 roku napisał Maksymilian Wołoszyn:
„Teodozja przedstawiała w te dni wyjat̨kowe widowisko, tutaj próżniaczyła
sie ̨ Armia Trapezuncka. Wszed̨zie, ze wszystkich brzegów Morza Czarnego,
zmierzały transporty z wojskami i uchodźcami –

do jedynego otwartego portu…
W te dni chroniły sie ̨w nim narody.
Zaszczute parowozy.
Pograż̨yły sie ̨w porcie, gaszac̨ świat.
Spuszczały schody, wyładowywały.
Zajmować Rade ̨maszerowały.
Pstrzyły sie ̨ burki i chałaty, i karabiny, i bagnety.
Rumuńscy bolszewicy i żołnierze Trapezuntu,
„Świerki”, „Trojki”, „Rumczerody” i „Centrosłuchy” i „Centrofloty”.
Pułki odeskich anarchistów i anarchistów-komunistów i anarchistów-

terrorystów.
Rabusiów-specjalistów.
I burżuj pan sie ̨modlił, żeby ich Rada ochroniła.

8 ���. ��: �������� �. �������� ����� // ��������� � �����. 1990., No
40. – �. 5.

9 ������ �.�. ��� ������ ��������: (������� ���������). �., 1930. – �.
66.

10 Ibidem.
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Żeby u władzy wytrzymały ostatki bolszewickich sił…”11.
Wiek̨szość tak zwanych ideowych anarchistów była skromnymi ludźmi,

całkowicie oddanymi służbie anarchistycznym ideałom. Nie daż̨yli do tego,
by swoim sprawowaniem czy ubraniem wyróżnić sie ̨ z ogółu ludności. Ale
„hurraanarchiści”, przyjmujac̨ te ̨ nauke ̨ powierzchownie, prowadzili sie ̨ cał-
kiem inaczej. Bardziej wymownie niż słowa mówia ̨ o nich wspomnienia po-
chodzac̨e od naocznych świadków, uczestników wydarzeń wojny domowej,
którymi byli także anarchiści. Można przywołać wiele przykładów, w tym
relacje ̨znanej w latach wojny domowej anarchistki Marii Nikiforowej – „Ma-
rusi”, jak nazywali ja ̨ ludzie: „Wzdłuż ulicy z szybkościa ̨ ped̨zi pojazd. Nie-
dbale w nim siedzi młoda brunetka w zawadiacko nałożonej na bakier ku-
bance, obok uwiesił sie ̨ stopnia barczysty chłopak w czerwonych huzarskich
rajtuzach. Brunetka i jej ochroniarz obwieszeni bronia.̨ Czego tam nie było!
Szable, mauser w drewnianej kaburze, granaty rec̨zne”12. O wzorowym za-
chowaniu anarchistów mówia ̨wspomnienia jednego z naocznych świadków
wydarzeń z wiosny 1918 roku w Rostowie nad Donem: „W te dni gorac̨zka
organizowania organówwładzy, a w tym jeszcze pojawienie sie ̨anarchistów.
Marusia, »Hiszpanie« z długimi włosami i w czarnych pelerynach. Zza pasów
stercza ̨lufy dużych koltów z rek̨ojeściami w góre,̨ a w kieszeniach bomby. Do
tych rzucajac̨ych sie ̨w oczy przyjaciół przyłac̨zyli sie ̨ pewni braciszkowie w
kloszach, ze złotymi bransoletkami na rek̨ach, trzymajac̨y cudotwórcza ̨»bu-
teleczke«̨.

– Braciszkowie, z drogi!
Klosz w cylindrze ciag̨nie za soba ̨ maksima i ustawia na rogu Taganrog-

skiego.
– Nasza wzieł̨a!
– Otoczyli?
– Gotowe!
– Ta-ta-ta-ta…
– Po Dońskim Obwodowym Komitecie Wykonawczym!
– Gotowe.
– Krój ich ku…!”13.
Oto przykład, jak przedstawiała sie ̨ sprawa z dyscyplina ̨ żołnierska ̨ w od-

działach anarchistycznych na froncie pod Odessa ̨ wiosna ̨ 1918 roku. W tym
11 ������� �. ������ �������� // ������. �., 1990. No 10. – �. 27.
12 ������ �. ������� �� ��������. �., 1969. – �. 15.
13 �����-���������� �.�. ������� ������������ // ������� �

������. 1932. No 7 (92). – �. 25.
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czasie w Odessie znajdowało sie ̨wiele różnych oddziałów anarchistycznych.
Jednak tylko jeden z nich – Odeski Oddział Terrorystów – wyjechał na front,
gdzie brał udział w cież̨kich walkach przy wjazdach do miasta. W zwiaz̨ku
z tym 28 ludzi w oddziale odniosło rany. Wydawało sie,̨ że dobrze zapowia-
dajac̨y sie ̨oddział bed̨zie dalej odważnie walczył przeciw austro-weg̨ierskim
wojskom, ale tak sie ̨ nie stało. Odeski Oddział Terrorystów samowolnie opu-
ścił pozycje, gdyż uważał, że wypełnił swoje zadanie i nie wstydzac̨ sie,̨ o
wypełnieniu swoich obowiaz̨ków zawiadomił drukiem: „Resztki 2. Odeskie-
go Oddziału Terrorystów dzielnie wykonały swój obowiaz̨ek wobec rewolu-
cji i ojczyzny, przybyły do miasta Odessy na odpoczynek i uzupełnienie”14.
Przy tym anarchistów nie niepokoiło, że odsłoniet̨y przez nich odcinek fron-
tu trzeba było jakoś obronić. Było im wszystko jedno czy sa ̨ w mieście laza-
rety, czy wystarczy medykamentów. W ultymatywnej formie odescy anar-
chiści domagali sie,̨ żeby ich ranni bojownicy z oddziału byli „przyjec̨i bez
przeszkód we wszystkich lazaretach, tam gdzie bed̨a ̨ chcieli wedle własnego
uznania”15.

O tym, że pod wpływem anarchistów i innych okoliczności powróciły nie-
które oddziały marynarzy, mówi epizod w Kazania z sierpnia 1918 roku. Ja-
sno i zwieź̨le mówi o nim rozkaz Głównodowodzac̨ego Frontu Wschodniego
Ioakima Wacetisa i członka Rewolucyjnej Rady Wojennej Konstantego Me-
chanoszina nr 50: „2 sierpnia Socjalistyczny Kazański Batalion Marynarzy
otrzymał rozkaz bojowy nacierać z Kazania na pozycje ujścia Kamy. W odpo-
wiedzi na ten rozkaz przedstawiciele batalionuw osobie dowódcy batalionu i
komisarza politycznego zjawili sie ̨umnie i poinformowali o decyzji zebrania
marynarzy, o możliwości natarcia na pozycje tylko po zadowalajac̨ymi ich
na poczat̨ek zaopatrzeniu środkami bojowymi, wynagrodzeniu za miesiac̨,
zaprowiantowaniu itd. Mnie rozkazano spełnić ich żad̨ania i rano 3 sierpnia
wyprawić na pozycje. Rozkaz ten został wypełniony. Okazało sie,̨ że wskutek
hulaszczego trybu życia w batalionie wielu marynarzy zapadło na choroby
weneryczne i byli niezdolni do podjec̨ia marszu. Batalion marynarzy liczył
pierwotnie około 500 ludzi, po tym okresie, w ciag̨u dwóch dni stanał̨, liczac̨
około stu ludzi. Dowiedziawszy sie ̨ we wsi NiżnyUsoł o ucieczce naszej Flo-
tylli Wołżańskiej, Socjalistyczny Kazański Batalion Marynarzy zwiaz̨ał sie ̨ z
pozostajac̨ymi na miejscu ostatnimi zbiegami, porzucajac̨ Kazań. Uciekł na
parowozie w góre ̨ Wołgi i uczestnictwa w działaniach bojowych pod Kaza-

14 ����������� �����: ���������. �., 1923. �. 2. – �. 41.
15 Ibidem. – �. 70.
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umieszczone kindżały, na uprzeż̨y kołysza ̨ sie ̨ szable, niżej kolan zwisaja ̨ re-
wolwery”27.

Pułk Japończyka ruszył tak na front i wyposażony w rec̨zne bomby, prze-
prowadził udany atak. Jednak po natarciu, w nocy, zabrał całe swoje wypo-
sażenie oprócz karabinów, których kryminaliści nie lubili wykorzystywać w
walce i je porzucili. Odescy „hurrawojacy” odeszli z frontu. Na stacji Woznie-
siensk opuszczony Miszka Japończyk został zastrzelony przez komendanta
stacji28.

W warunkach wojny domowej, kiedy w zaciekłej walce spotkały sie ̨ regu-
larne armie białych i czerwonych, których podstawa ̨ była ścisła dyscyplina,
anarchiści z ich pełnym odrzuceniem zorganizowanych form ponieśli fiasko.
Winne temu były pobłażliwość organizacyjna i pragnienie bolszewickich li-
derów, aby jak najszybciej usunać̨ swoich politycznych przeciwników i ich
wpływ na siły zbrojne. Pojedynczy anarchiści ściśle współpracujac̨y z bol-
szewikami, którzy wstap̨ili do partii bolszewickiej w późniejszym okresie,
zajmowali wysokie stanowiska. W okresie masowych represji politycznych
końca lat 30. praktycznie wszyscy byli uczestnicy ruchu anarchistycznego w
Rosji zostali zabici. Nowa fala odrodzenia ruchu anarchistycznego przyszła
pod koniec lat 80. XX wieku.
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czeniu konserwatorium. Jak pisał Fiodor Fomin, „niektórzy nasi dowódcy za-
interesowali sie ̨ tym bankietem i poszli popatrzeć. Wśród gości było dużo
kobiet z tych, które wcześniej pomagały swoim kolegom, przechowywały i
sprzedawały kradzione rzeczy i klejnoty. Wystrojone były w jedwabne ubra-
nia w jaskrawych kolorach. Na wielu błyszczała biżuteria. Na scenie i w sali
stały długie stoły. Wszystko zrobiono z szykiem i chec̨ia ̨porażenia blaskiem.
Było dużo wina, zakas̨ek, owoców. Miszka Japończyk siedział pośrodku na
honorowym miejscu. »Rodzinny wieczór« przedłużył sie ̨ do rana”24.

Po tak eleganckim balu oddział trzy razy ładował sie ̨ do eszelonu na front
i trzy razy żołnierze kryminaliści rozbiegali sie.̨ Koniec końców Miszce Ja-
pończykowi udało sie ̨ załadować do eszelonu około tysiac̨a ludzi i przywieźć
ich pod Winnice,̨ gdzie pułk (tak zaczeł̨a nazywać sie ̨ ta osobliwa jednostka
wojskowa) przybył pod rozkazy 45. Dywizji Strzeleckiej, która ̨w tym czasie
dowodzi Iona Jakir. Według świadectwa dowódcy oddziału politycznego dy-
wizji Aleksandra Grinsztajna, pułk z zewnat̨rz sprawiał oszałamiajac̨e wraże-
nie: „samych karabinów maszynowych było przeszło czterdzieści (w owym
czasie bardzo dużo). Oddział polityczny także sprawiał dobre wrażenie. Du-
ża, ruchoma biblioteka, gramofony z agitacyjnymi płytami. Wszystko nowe
i czyste”25.

Jak czes̨to bywałow okresiewojny domowej, żołnierze, zanim odprawiono
pułk Miszki Japończyka na bojowe pozycje, urzad̨zili defilade.̨ Według słów
Aleksandra Grinsztajna, który ja ̨ przyjmował, „widowisko było bardzo cie-
kawe. W odpowiedzi na moje powitanie usłyszałem mowe ̨ Japończyka takiej
treści: »My, powiada, bandyci i złodzieje, jak było przy starym reżymie, przy
władzy radzieckiej staniemy sie ̨ przodujac̨ymi żołnierzami« i tak dalej i w
tym rodzaju. Wszyscy razem krzyczeli »Hurra!«. Uroczystości przyćmiły do-
niesienia o napadzie chłopaczków Japończyka na mieszkańców Brizuły”26.

Należy dodać do tego wspomnienia jeszcze głos jednego ze świadków pa-
rady o wyglad̨zie pułku: „Było to niewiarygodne widowisko. Niebieskie, błe-̨
kitne i czerwone bryczesy, lakierowane buty i modne pantofle, oficerskie
marynarki, cywilne kurtki, surduty, furażerki, kaszkietówki, papachy… Lu-
dzie obwieszeni ładownicami, taśmami karabinowymi z amunicja,̨ za pasami

24 Ibidem. – �. 72.
25 ����������.���������45-��������//�����������������. 1927.,

No 1(22). – �. 89.
26 Ibidem. – �. 89.
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niem i na podejściach nie brał. Za niewypełnienie rozkazu bojowego oddaje
sie ̨ dowódce ̨ wskazanego batalionu i komisarza politycznego Trybunałowi
Wojenno-Rewolucyjnemu”16.

Wiele oddziałów marynarskich w poczat̨kowym okresie wojny domowej
nie bardzo chciało obowiaz̨kowo wypełniać rozkazy wyższego dowództwa i
czes̨to „podróżowało” z frontu na front. Przy czym wiek̨szość tych oddzia-
łów czekał los oddziału marynarza Połupanowa: „Czarnomorski, lotny, re-
publikański, bojowy oddział marynarzy! To jeszcze nie pełna jego nazwa…
Jego jad̨rem byli naprawde ̨czarnomorscy marynarze, doskonali towarzysze,
wspaniali żołnierze. Uczestnicy dobrze znanego nad Donem oddziału Połu-
panowa, noszac̨ego honorowe marynarskie tasiemki. Było to bardzo daw-
no temu, pół roku temu. Odrzucone z okolic dolnego biegu Donu oddziały
czerwonoarmistów i partyzantów nie umiały zlać sie ̨ w wojskowa ̨ organiza-
cje ̨ Armii Czerwonej. Nic wiec̨ dziwnego, że powstawały towarzyskie grupy
bojowe wybierajac̨e według swej woli los i kierunek. Znad Donu przerzuceni
nad Wołge,̨ po Wołdze do Astrachania. Zaś po drodze »obrosłe elementem
włóczeg̨owskim wszelkiej natury«. Przez miesiac̨ albo dwa »republikanie«
byli odprawiani na front, gdzie w klimacie winnego rejonu kizlarskiego i at-
mosferze skandalu zostali w rozformowani”17. Ciekawe, że wiele oddziałów
marynarskich tylko z nazwy i munduru byłomarynarskimi, a naprawde ̨oka-
zywały sie ̨ czes̨to mało podobne do oddziałów rewolucyjnych.

W lipcu 1918 roku Stawropolski Gubernialny Komitet Wykonawczy roz-
broił bezczynny batalion marynarski. W trakcie przeglad̨u jego składu oka-
zało sie,̨ że w batalionie marynarzy było tylko 18 ludzi, „a pozostali to podej-
rzana hałastra. Przy czym u wielu nie było żadnych dokumentów, chociaż
wszyscy byli ubrani jak marynarze”18.

Interesujac̨y fakt współpracy anarchistów i kryminalistów w latach wojny
domowej miał miejsce latem 1919 roku w Odessie, bed̨ac̨ej praktycznie we
władzy różnorakich kryminalnych band, z których wiele działało pod szyl-
dem popularnych tutaj anarchistów. Nie było dnia, żeby w jakiejś dzielni-
cy nie dokonywano w ich imieniu grabieży i zabójstwa. Widzac̨ to wszystko,
anarchiści zaniepokoili sie ̨ i wkrótce rozpowszechnili odezwe,̨ która ̨ warto
przytoczyć w całości:

16 ������ �.�. ����� � ������������� ������� �����. �������, 1920.
– �. 98.

17 ������� ����� 23 ������� 1918 – 23 ������� 1922. �., 1922. – �. 31.
18 ������������ �., ��������� �. ����������� ����� �

�������������� �������� (1918–1920 ��.). ����������, 1928. – �. 100–101.
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„Do złodziei i rabusiów!
Rada Federacji Anarchistów Odessy zwraca sie ̨doWas z prośba ̨ i uprzedza.

UważamyWas za produkt tych przeklet̨ych warunków ustroju eksploatacji i
przemocy, które stworzyła burżuazja i chroniła sprzedajna ̨ banda ̨ najemne-
go białogwardyjskiego oficerstwa za cudzoziemskimi bagnetami.

Jeśli burżuazja traci w zwiaz̨ku z wasza ̨ działalnościa,̨ tym gorzej dla niej
– ona zbiera teraz to, co sama zasiała, i już nie nasza ̨ sprawa jest ja ̨ bronić.

Wnowymkomunistycznym społeczeństwie, owalke ̨za którego powstanie
wzywamy proletariat Rosji i całego świata, wszyscy bed̨a ̨wszystkim. Nie be-̨
dzie własności prywatnej, nie bed̨zie bogatych i biednych, nie bed̨zie wtedy
rabunków i napadów.

W tej naszej walce z kapitałem i władza,̨ trwajac̨ej już wiele lat, najlepsi sy-
nowie naszej klasy skrzywdzonych i uciskanych złożyli swoje głowy, w pet̨li
i na kłodzie, a teraz przy ścianie.

W imie ̨ światowej sprawy uwolnienia pracujac̨ych, za których ginel̨i i gina ̨
nasi towarzysze z rak̨ katów, w kwiecie siły i zdrowia, Rada Federacji Anar-
chistów proponuje wszystkim natychmiast przerwać oburzajac̨e akty skan-
dalu, które ostatnio miały miejsce wśród nas, przerwać nadużycia, pamie-̨
tajac̨ bohaterów-rewolucjonistów, przerwać żad̨ze ̨ pienied̨zy realizowana ̨w
imieniu anarchistów.

Rada Federacji Anarchistów ogłasza tym spośród was, u których nie zo-
stały żadne świet̨ości, na których żadne wezwania robotników i rewolucjoni-
stów nie działaja,̨ wszystkim tym, którzy bed̨a ̨ przedłużać wymuszenia pie-
nied̨zy, przeprowadzajac̨ je pod drogim imieniem anarchizmu: bed̨ziecie dla
nas pasożytami – burżujami. Troszczac̨ymi sie ̨ tylko o to, jak jeszcze bardziej
napełnić swoje kieszenie. Ostatni raz uprzedzamy, że ujawnieni na naduży-
ciach w naszym imieniu zostana ̨na miejscu przez nas rozstrzelani.

Odeska Federacja Anarchistów”19.
Naturalnie, żadne odezwy anarchistów nie pomogły w unormowaniu sy-

tuacji w mieście. Napady i rabunki trwały dalej.
Jednak naglewOdessie stało sie ̨cicho i spokojnie. Stało sie ̨tak dziek̨i temu,

że znany bandyta-recydywista Miszka Japończyk zwrócił sie ̨ do odeskiego
czekisty Fiodora Fomina z prośba ̨ zorganizowania oddziału, który pod jego
dowództwem wstap̨iłby w szeregi Armii Czerwonej i walczył przeciw woj-
skom denikinowskim. Propozycja ta na poczat̨ku wyglad̨ała na fantastyczna,̨

19 �������. ���������������������� //�����������������. 1923.
– No 5. – �. 193–194.
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ale nie dla tych, którzy wiedzieli, że w tym czasie był on pośród odeskich
„grypsujac̨ych” wodzem z najwiek̨szym autorytetem. Oto co pisał później w
swoich Zapiskach czekisty Fiodor Fomin: „Pod dowództwem Miszki Japoń-
czyka było około tysiac̨a ludzi. Miał on duża ̨ochrone.̨ Pojawiał sie ̨ tam, gdzie
chciał. Wszed̨zie sie ̨ go bano i dlatego okazywano honory iście królewskie.
Nazwano go »królem« odeskich bandytów i złodziei”20.

Do Fiodora FominaMiszka Japończyk przyszedł ze swoim adiutantem: „Po
kilku minutach u mnie w gabinecie w towarzystwie czekisty Dobrego poja-
wiło sie ̨dwóch ludzi. Obaj średniego wzrostu, w jednakowo dobrych garnitu-
rach. Napoczat̨kuukłonili sie.̨ Z przodukościsty, zwas̨kim, japońskim rozcie-̨
ciem oczu młody meż̨czyzna. Z wyglad̨u miał 26–28 lat”21. Obiecał, że odescy
rozrabiacy przestana ̨zajmować sie ̨grabieżami w zwiaz̨ku z wejściem domia-
sta oddziałów Armii Czerwonej. Miszka Japończyk oznajmił nastep̨nie: „Nie
przyszedłem sie ̨ korzyć. Mam propozycje.̨ Chciałbym, żeby moi chłopcy pod
moim dowództwem wstap̨ili w szeregi Armii Czerwonej. Chcemy uczciwie
walczyć za władze ̨ rad. Moglibyście dać mi przyzwolenie na formowanie od-
działu Armii Czerwonej? Mam ludzi, broń też, pienied̨zy nie potrzebuje”̨22.

Fiodor Fomin zameldował o takniezwykłej prośbie dowódcy 3. Ukraińskiej
Armii Radzieckiej Nikołajowi Chudakowowi, który po długich rozmyślaniach
nad prośba ̨ Miszki Japończyka, razem z członkami Rewolucyjnej Rady Wo-
jennej Armii – Janem Gamarnikiem, Nikołajem Gołubienka ̨ i Aleksandrem
Datko-Feldmanem (anarchista ̨ściśle współpracujac̨ym z bolszewikami), pod-
jał̨ decyzje,̨ jak wspominał Fiodor Fomin, aby „pozwolićWinnickiemu – takie
było prawdziwe nazwisko Miszki Japończyka – sformować oddział, a z od-
działu politycznego armii oddelegować dowódców i członkówpartii do pracy
ideowo-opiekuńczej”23.

Oddział szybko powstał i liczył około dwóch tysiec̨y ludzi. Komisarzem
wojskowym oddziału został anarchista Aleksander Datko-Feldman. Jednak-
że Miszka Japończyk i jego koledzy nauka ̨ i przygotowaniemwojskowym nie
zajmowali sie ̨ na poważnie. Dowódcy oddziału bardziej sie ̨ podobało masze-
rowanie do centrum Odessy na czele oddziału swojego wojska. Pomimo tego
radzieckie dowództwo zdecydowało sie ̨wysłać oddział na front w zwiaz̨ku z
komplikujac̨a ̨ sie ̨ tam sytuacja ̨ i zapotrzebowaniem na uzupełnienia. Oddzia-
łowi pozwolono przeprowadzić pożegnalny „rodzinny wieczór” w pomiesz-

20 ����� �.�. ������� ������� �������. �., 1962. – �. 66–67.
21 Ibidem. – �. 68.
22 Ibidem. – �. 69.
23 Ibidem. – �. 71.
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