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Anarchizm to myśl polityczna, w której idea ̨ przewodnia ̨ jest wolność interpretowana
zarówno w znaczeniu pozytywnym, jako „wolność do”, jak i negatywnym, jako „wolność
od”. Istote ̨anarchizmu stanowi uznanie całkowitej i nieskrep̨owanej prawemwolności po-
jedynczego człowieka i dobrowolnie organizujac̨ych sie ̨ grup ludzkich złożonych z jedno-
stek niezwiaz̨anych przymusem1. Z anarchistycznej krytyki hierarchicznych organizacji,
w tym państwa, wynika wizja wolnego, samorzad̨nego i sprawiedliwego społeczeństwa,
która może być interpretowana jako utopijna i nieziszczalna, co bynajmniej nie znaczy, że
jest absurdalna2. Anarchistyczna krytyka państwa, demokracji, instytucji hierarchicznych,
a współcześnie także procesów globalizacyjnych, może bowiem przybrać postać destruk-
cyjna ̨ wobec społeczeństwa wówczas, kiedy jest realizowana, ale może być funkcjonalna
wobec niego, kiedy jest nierealizowana, ale wskazuje istotne zakłócenia w funkcjonowa-
niu państwa, systemu politycznego, gospodarki, elit społecznych czy instytucji.

Ruch anarchistyczny w Europie kształtował sie ̨ od drugiej połowy XIX w. Z tego okresu
pochodza ̨dzieła anarchistów, do których odwołuja ̨ sie ̨ ich współcześni akolici. Anarchizm
to jednaknie tylkowizjawolnego społeczeństwa, oparta na idei sprawiedliwości i równości,
ale także aktywność organizacyjna i propagandowa na poziomie mied̨zynarodowym, jak
również działalność terrorystyczna. Przełom XIX i XX w. przeszedł do historii jako czas
terroryzmu motywowanego anarchizmem3.

Na ziemiach polskich anarchizm przełomu XIX i XX w. rozwijał sie ̨ w postaci sponta-
nicznie powstajac̨ych, czes̨to efemerycznych grup, a także aktywności prekursorów pol-
skiego anarchizmu. Idee anarchistyczne propagowali m.in. wybitny biochemik Augustyn
Wróblewski (1866 – ok. 1913)4 i lekarz Józef Zieliński (1861–1927)5. Źródeł polskiej myśli
anarchistycznej współcześni jej akolici poszukiwali w dziełach i aktywności pisarza i dzia-
łacza politycznego Jana Wacława Machajskiego (1866–1926) oraz myśliciela społecznego,
socjologa i psychologa Edwarda Abramowskiego (1868–1918), a także w aktywności anar-
chistów w czasie rewolucji lat 1905–1907 w Rosji i Królestwie Polskim, przedwojennych
strukturach organizacyjnych, jak np. Anarchistycznej Federacji Polski (AFP), która dzia-
łała w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., czy w powstałym w 1939 r. Zwiaz̨ku Syn-
dykalistów Polskich (ZSP). Wzorami aktywizmumotywowanego ideami anarchistycznymi
były dla nich takie postaci, jak Tomasz Pilarski (1902–1977), którego życiorysmógłby posłu-
żyć za kanwe ̨filmu sensacyjnego, czy anarchiści aktywni w ramach ruchu oporu antyhitle-
rowskiego6. Dzieje polskiego anarchizmu tego okresu wieńczy koniec II wojny światowej i

1 L. Kulczycki, Anarchizm w obecnym ruchu społeczno-politycznym w Rosji, Warszawa 1907, s. 4.
2 J. Muszyński, Anarchizm. Rzecz o nieziszczalnej wolności, Warszawa 1982, s. 6.
3 Zob. B.W. Tuchman, The Proud Tower. A Portrait of the World Before the War, London 1966; W. Po-

tkański, Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914
roku, Warszawa 2014.

4 Zob. A. Wróblewski, Anarchista z rozpaczy, wybór, wstep̨, przypisy R. Antonów, Kraków 2011; A. Ła-
niewski, AugustynWróblewski: krakowski anarchista i „adwokat umarłych”, „Studia z DziejówRosji i Europy
Środkowo-Wschodniej” 2010, t. XLV, s. 277–297.

5 Zob. A. Jeleń, Dr Józef Zieliński – polski anarchista w Paryżu, w: Studia z dziejów polskiego anarchi-
zmu, red. E. Krasucki, M. Przyborowski, R. Skrycki, Szczecin 2011, s. 174–187.

6 Zob. R. Chwedoruk, Ruchy i myśl polityczna syndykalizmu w Polsce, Warszawa 2011.
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poczat̨ek Polski Ludowej. Od tego czasu anarchizm jako ruch polityczny przestał istnieć, a
nieliczne przykłady aktywności motywowanej anarchizmem, w formie towarzyskich spo-
tkań i spontanicznych wystap̨ień artystycznych oraz zwiaz̨anej z okresem kontestacji mło-
dzieżowej lat sześćdziesiat̨ych i siedemdziesiat̨ych XX w., miały charakter epizodyczny i
efemeryczny. Anarchizm odrodził sie ̨ w latach osiemdziesiat̨ych wraz z kształtowaniem
sie ̨ szerokiego i pluralistycznego ruchu opozycyjnego wobec państwa socjalistycznego.

Celem artykułu jest odtworzenie i usystematyzowanie procesu odradzania sie ̨ ruchu
anarchistycznego w Polsce od lat osiemdziesiat̨ych XX w. oraz jego kształtowania sie ̨ na
przełomie XX i XXI w., ze szczególnym uwzgled̨nieniem jego struktur organizacyjnych,
działalności publicystycznej i propagandowej oraz innych inicjatyw i akcji społecznych. W
artykule scharakteryzowane zostały także główne nurty myśli anarchistycznej oraz sta-
nowiska anarchistów wobec wybranych wyzwań i problemów politycznych Polski, w tym
przemian 1989 r. i wstap̨ienia Polski do Unii Europejskiej, a także stosunek anarchistów
do państwa, systemu politycznego i elit politycznych. Cele te autor osiag̨nał̨ poprzez ana-
lize ̨dokumentów i publikacji ruchu anarchistycznego z przełomu XX i XXI w. Ich wstep̨na
analiza, a także wyniki badań naukowych w przedmiotowym zakresie7 posłużyły do sfor-
mułowania hipotezy, zgodnie z która ̨ anarchizm w Polsce w tym okresie odradzał sie ̨ i
kształtował w oparciu o maksymalistycznie interpretowana ̨ idee ̨ wolności, jako ruch po-
zostawał na marginesie form aktywności politycznej w Polsce, jednocześnie kwestionujac̨
kierunki przemian politycznych i gospodarczych w kraju.

Odrodzenie anarchizmu w latach osiemdziesiat̨ych XX w.
Przełom lat siedemdziesiat̨ych i osiemdziesiat̨ych XX w. to czas, kiedy do Polski prze-

nikały idee nowych subkultur młodzieżowych. Wśród nich była subkultura punk. Treści
utworówmuzycznych i prasy trzeciego obiegu (ziny, fanziny) zwiaz̨anej z tym ruchem ak-
centowały problematyke ̨ kontestacji systemu politycznego i anarchiczność jako alterna-
tywe ̨ dla państwa8. Subkultrowość idei anarchistycznych stanowiła jednak tylko podłoże
zainteresowania młodzieży tym nurtem myśli politycznej. To samo dotyczy innych sub-
kultur, w tym np. hipisów.

7 Na temat historii anarchizmu na ziemiach polskich zob. W. Kołodziej, Anarchizm i anarchiści w Rosji
i Królestwie Polskim, Toruń 1992; Anarchizm i anarchiści na ziemiach polskich do 1914 roku, zebrał i oprac.
H. Rappaport, Warszawa 1981; A. Łaniewski, Wizerunek anarchi-stów i anarchii na łamach „Naprzodu” i
„Robotnika” (1892–1927), „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 4;W. Potkański, Działalność ruchów anarchistycznych
w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2014, nr 4, s. 99–
113; D. Wierzchoś, Polscy anarchiści podczas rewolucji i wojny domowej w Rosji (1917–1920), w: Studia z
dziejów anarchizmu (2). W dwusetlecie urodzin Michaiła Bakunina, red. R. Skrycki, Szczecin 2016, s. 225–
245. Anarchizm w Polsce przełomu XX i XXI w. był przedmiotem takich opracowań zwartych, jak m.in.: R.
Antonów, Pod czarnym sztandarem. AnarchizmwPolsce po 1980 roku,Wrocław 2004; P.Malendowicz, Polski
ruch anarchistyczny wobec współczesnych wyzwań politycznych, Piła 2007.

8 Por. J. Donaghey, Punk and Anarchism. UK, Poland, Indonesia, Loughborough 2016, s. 70–90.9
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Anarchizm jako ruch społeczny kształtował sie ̨ jednakże niezależnie od subkulturo-
wych konotacji anarchizmu. W 1983 r. w Trójmieście powstał Ruch Społeczeństwa Alter-
natywnego (RSA). W czasopiśmie „Homek”, które ruch ten wydawał w Gdańsku, jego zało-
życiele oświadczyli, że domagaja ̨ sie ̨ amnestii, rozbrojenia, zniesienia kary śmierci i obo-
wiaz̨kowej służby wojskowej. Byli przeciwko władzy i państwu. Wolność uznali za wartość
najwyższa.̨ Postulowali budowe ̨ społeczeństwa alternatywnego, czyli „niezależnie myśla-̨
cych wspólnot, działajac̨ych poprzez tworzenie klubów dyskusyjnych, niezależne wydaw-
nictwa i ośrodki twórcze (kulturalne i naukowe), aż po niezależna ̨ działalność gospodar-
cza.̨ Wszystko to poza policyjnymi strukturami państwa”9. To oznaczało utożsamianie sie ̨
członków RSA z anarchizmem.

Poza aktywnościa ̨ wydawnicza ̨ w ramach alternatywnego obiegu prasy RSA organizo-
wał spotkania klubu dyskusyjnego, a także inicjował manifestacje i happeningi. Istotna ̨
inicjatywa ̨ było utworzenie Porozumienia Grup Niezależnych „Wolność” w 1984 r. Nale-
żały do niego trójmiejskie organizacje młodzieżowe10.

Od końca lat osiemdziesiat̨ych nieliczne i kilkuosobowe grupy RSA powstawały w in-
nych regionach Polski, m.in. w Warszawie, Sochaczewie, Chełmnie, Białymstoku, Zakopa-
nem, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Słupsku, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie. Grupy w tych
miastach działały pod różnymi nazwami11.

Proces restytucji anarchizmuwPolscewiaz̨ał sie ̨także z powstała ̨w 1985 r. nieformalna ̨
organizacja ̨Ruch „Wolność i Pokój” (WiP). Uczestnicy WiP byli pacyfistami, ale współtwo-
rzyli ja ̨ także anarchiści. W deklaracjach ruch ten zwracał uwage ̨ na zagrożenie wojna ̨
(także atomowa)̨, prawa człowieka, wyzwolenie narodowe i potrzebe ̨ ochrony środowi-
ska12.

Podobne znaczenie dla kształtowania sie ̨ anarchizmu miało powstanie we Wrocławiu
Pomarańczowej Alternatywy, której działalność objeł̨a przede wszystkim aktywność hap-
peningowa ̨o najwiek̨szym nateż̨eniu w latach 1986–1989. Nazywana ona była „najbardziej
kolorowym przejawem polskiej opozycji antykomunistycznej”. Jej symbolem stał sie ̨ kra-
snoludek, a to za sprawa ̨ graffiti krasnali malowanych przez jej lidera w czasie stanu wo-
jennego na plamach powstałych wskutek zamalowywania antykomunistycznych napisów
na murach miast przez służby bezpieczeństwa. Działała ona także poza Wrocławiem, m.in.
w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi. Istotne znaczenie dla oblicza i aktywności Po-
marańczowej Alternatywymiała postać jej charyzmatycznego lideraWaldemara Fydrycha,
zwanego „Majorem”, a nastep̨nie „Komendantem Twierdzy Wrocław”. W Pomarańczowej
Alternatywie działali młodzi ludzie, którzy po latach tworzyli elity artystyczne kraju, a już
w XXI w. również elity polityczne13.

9 Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, „Homek” 1983, nr 2, s. 1.
10 J.P. Waluszko, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, Sopot 1992, s. 5.
11 Ibidem, s. 1–14.
12 Ruch Wolność i Pokój, Deklaracja ideowa, „A Ceppella” 1987, nr 3, s. 7–8.
13 Pomarańczowa Alternatywa, http://www.pomaranczowa-alternatywa.pl/tekst,pomaran czowa-

alternatywa,232.html (dostep̨: 22 I 2020). Zob. też: W. Fydrych, Żywoty meż̨ów pomarańczowych, Wrocław
2001; R. Zybrant, Wrocławskie organizacje opozycyjno-kontr kulturowe z lat 80. XX wieku i ich wpływ na
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W tym okresie ruch anarchistyczny nie funkcjonował w formie skrystalizowanej. Two-
rzony był przez RSA, który można określić mianem protagonisty anarchizmu kolejnej de-
kady, a także grupy „anarchizujac̨e”, choć nie anarchistyczne, jak WiP czy Pomarańczowa
Alternatywa.

W 1988 r. RSA, anarchiści z WiP oraz formacja artystyczna Totart powołali Mied̨zy-
miastówke ̨Anarchistyczna1̨4. Należało do niej stworzenie warunków służac̨ych wzajemnej
komunikacji oraz integracja środowisk wolnościowych. Mied̨zymiastówka stawiała sobie
za cel „pozbawienie państwa sensu jego istnienia” poprzez „daż̨enie do eliminacji hierar-
chicznych struktur, dominacji i wyzysku” oraz stworzenie stanu, w którym „społeczeń-
stwo bed̨zie sie ̨ samoorganizować w wolne wspólnoty i zrzeszenia”15 . Cele i formy aktyw-
ności anarchistów i młodzieży alternatywnej stanowiły jedna ̨ z przyczyn zainteresowania
sie ̨ tym ruchem przez Służbe ̨ Bezpieczeństwa16.

Struktury organizacyjne i główne ośrodki anarchizmu w
Polsce

W 1989 r. na zjeździe anarchistów w Dobrzeniu Wielkim Mied̨zymiastówka przekształ-
ciła sie ̨ w Federacje ̨ Mied̨zymiastówki Anarchistycznej. W tym samym roku zmieniła ona
nazwe,̨ przeistaczajac̨ sie ̨ w Federacje ̨ Anarchistyczna ̨ (FA). Odeszły z niej jednak osoby
zwiaz̨ane z formacja ̨artystyczna ̨Totart. Natomiast anarchiści ze Ślas̨ka rozpoczel̨i działal-
ność jako Grupa An Arche. Opuściła ona FA w 1998 r. Jedna ̨z przyczyn były różnice ideowe
pomied̨zy anarchistami17.

Po okresie gwałtownego rozwoju ruchu anarchistycznego w ostatniej dekadzie XX
w., nastap̨ił czas jego krystalizacji jakościowej i stabilizacji ilościowej po 2000 r. W 2002
r. Federacja liczyła 24 sekcje. Działały one w takich miastach, jak: Toruń, Wrocław,
Ostrowiec, Słupsk, Warszawa, Gdańsk (Trójmiasto), Poznań, Kraków, Łódź, Białystok,
Sochaczew, Koszalin, Kielce, Zielona Góra, Inowrocław, Biała Podlaska, Rzeszów, Żyrar-
dów, Czes̨tochowa, Lubaczów, Krosno, Szczecin, Lublin, Ciechanowiec18. W 2006 r. sekcje
FA prowadziły działalność w Warszawie i oddzielnie na warszawskiej Pradze, Toruniu,
Wrocławiu, Słupsku, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Białymstoku, Zielonej Górze, Inowrocła-
wiu, Białej Podlaskiej, Rzeszowie, Czes̨tochowie, Szczecinie, Lublinie, Opolu, Ciechanowie,

powstanie Pomarańczowej Alternatywy, w: 80s Again! Monografi a poświec̨ona latom 80. XX wieku, red. A.
Jabłońska, M. Koryciński, Warszawa 2017, s. 5–21.

14 J.P. Waluszko, op. cit., s. 7.
15 Deklaracja MA, „Rebeliant Poranny” [b.d.w.], nr 1, s. 2.
16 Zob. A. Łaniewski, „Daż̨ność do opanowania ruchu”. Anarchiści lat 80. XX w. w świetle dokumentów i

archiwów IPN, w: Studia z dziejów polskiego anarchizmu…, s. 248–262;Wszyscy proletariusze bad̨źcie piek̨ni!
Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987–1989), wstep̨, wybór, oprac. J. Dar-
dzińska, K. Dolata, Wrocław 2011.

17 P. Malendowicz, op. cit., s. 29; J.P. Waluszko, op. cit.
18 Federacja Anarchistyczna, www.fa.most.org.pl/fa (dostep̨: 17 IX 2002).
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Przasnyszu, Ked̨zierzynie-Koźlu, Gorzowie Wielkopolskim, Żyrardowie, Łasinie, Trójmie-
ście. Działała również nowa sekcja na Ślas̨ku. Łac̨znie w tym roku istniało 25 sekcji19. W
2008 r. FA tworzyły m.in. grupy z Warszawy, warszawskiej Pragi, Ślas̨ka, Torunia, Słupska,
Trójmiasta, Poznania, Piły, Krakowa, Łodzi, Zielonej Góry, Inowrocławia, Czes̨tochowy,
Szczecina, Lublina, Opola, Ciechanowa, Ked̨zierzyna-Koźla, Gorzowa Wielkopolskiego,
Żyrardowa, Łasina, Piły oraz Dublina w Irlandii20. W 2020 r. FA działała w 16 regionach: w
Bydgoszczy, Czes̨tochowie, Gnieźnie, Krakowie, Koninie, Lesznie, Lublinie, Łodzi, Nowym
Sac̨zu, Ostrowie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, na Ślas̨ku21.
Koniec drugiej dekady XXI stulecia to spadek liczby sekcji FA.

Podczas 30 lat istnienia FA miała dwie sekcje zagraniczne: efemeryczna ̨w niemieckim
Werl22 w latach dziewieć̨dziesiat̨ych oraz wcześniej wymieniona,̨ w irlandzkim Dublinie.
Niezmiennie w analizowanym okresie działały sekcje w Poznaniu, Warszawie, Krakowie,
Gdańsku, Łodzi iWrocławiu. Poza nimi funkcjonowanie ruchu cechowaławysoka płynność.
Działalność sekcji koordynowanabyła przez nieregularne zjazdy, którychdo 2010 r. odbyło
sie ̨ 37. Ten rok okazał sie ̨ przełomowy dla FA, gdyż podczas zjazdu przyjet̨a została nowa
„Płaszczyzna ideowa”, która zastap̨iła określajac̨a ̨ ideowe oblicze Federacji „Płaszczyzne ̨
wiek̨szościowa”̨, opracowana ̨w 1989 r.23.

Liczba uczestników ruchu anarchistycznego zmieniała sie.̨ Sekcje tworzone były przez
grupy kilku lub kilkunastoosobowe, rzadziej kilkudziesiec̨ioosobowe, tylko w przypadku
grup z Gdańska w latach dziewieć̨dziesiat̨ych oraz Poznania w tym czasie i po 2000 r. li-
czebność sekcji była wyższa. Należy dodać, że określenie dokładnej liczby anarchistów w
poszczególnychmiastach Polski nie jestmożliwewłaśnie z uwagi nawspomniana ̨płynność
ruchu, zmienność czasowa ̨ i efemeryczność sekcji. Ponadto anarchizm cechowała stopnio-
walność uczestnictwa w ruchu. Jego jad̨ro stanowił pierwszy krag̨ anarchistów – osób za-
angażowanych w ruch, publicystów, organizatorów wystap̨ień publicznych i liderów wy-
znaczajac̨ych kierunki działalności ruchu. W kolejnych kreg̨ach znajdowali sie ̨ uczestnicy
bierni bad̨ź okresowo aktywni, a nastep̨nie jego sympatycy, w tym wspierajac̨y publiczne
wystap̨ienia FA i innych organizacji, a także czytelnicy prasy anarchistycznej.

Poza FA na poziomie krajowym działały inne organizacje anarchistyczne. Wśród nich
wymienić należy Ogólnopolski Zwiaz̨ek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, który jako nie-
formalna grupa powstał w 2001 r., a jako zwiaz̨ek zawodowy został zarejestrowany w 2004
r.24. Na forum krajowym od 2007 r. działał także Zwiaz̨ek Syndykalistów Polski, który sta-
nowił sekcje ̨ Mied̨zynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (The International Wor-

19 Federacja Anarchistyczna, http://fa.most.org.pl/?go=sekcje (dostep̨: 20 XII 2006).
20 Federacja Anarchistyczna, http://fa.most.org.pl/?go=adress (dostep̨: 25 XI 2008).
21 Federacja Anarchistyczna, http://federacja-anarchistyczna.pl/ (dostep̨: 22 I 2020).
22 Sekcja Polonijna F.A. w Niemczech!, „Biuletyn Informacyjny Federacji Anarchistycznej” [b.d.w.], nr

4, s. 2.
23 37. Zjazd Federacji Anarchistycznej w Poznaniu, 10 II 2010, https://www.rozbrat.org/informacje/

ruch/640-37-zjazd-federacji-anarchistycznej-w-poznaniu (dostep̨: 22 I 2020).
24 Inicjatywa Pracownicza 2001–2011 – kalendarium wydarzeń, „Inicjatywa Pracownicza” 2011, nr 31, s.
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kers Association)25. Mied̨zynarodówka ta powstała w Berlinie w 1922 r. W odróżnieniu od
Zwiaz̨ku Syndykalistów Polski FA nie była członkiem mied̨zynarodowych struktur ruchu
anarchistycznego,w tymprzedewszystkimMied̨zynarodówki Federacji Anarchistycznych
(The International of Anarchist Federations), która powstała w 1968 r. wmiejscowości Car-
rara we Włoszech26.

Główna aktywność ruchu anarchistycznego w Polsce miała jednak charakter lokalny.
Poza sekcjami FA istniały setki nielicznych i najcześ̨ciej efemerycznych grup angażujac̨ych
sie ̨ w działalność publicystyczna,̨ akcje społeczne i inicjatywy skierowane przeciwko in-
nym ruchom politycznym, w tym przede wszystkim ruchowi neofaszystowskiemu. Istotna ̨
forma ̨ anarchistycznej aktywności było tworzenie wspólnot autonomicznych, tzw. squ-
atów. Squatowanie polegało na zajmowaniu opuszczonych miejsc lub budynków bez po-
zwolenia ich właścicieli27. Wspólnoty takie powstały w kilku miejscowościach, a najwiek̨-
szy squat w Polsce został utworzony w 1994 r. w Poznaniu. Mieszkańcy i goście squatu
Rozbrat angażowali sie ̨ w liczne akcje społeczne, w tym przede wszystkim w działalność
antyeksmisyjna,̨ antymilitarna,̨ kulturowa,̨ artystyczna,̨ ekologiczna,̨ edukacyjna ̨ oraz na
rzecz imigrantów i propagowania idei libertarnych28.

Marginesem aktywności ruchu anarchistycznego w Polsce była działalność majac̨a zna-
miona terroryzmu. W 1991 r., m.in. w Gdańsku i Grudziad̨zu, działał Ludowy Front Wy-
zwolenia. W tym okresie grupa przeprowadziła zamachy na ambasade ̨ Izraela, pomiesz-
czenia LOT w Gdańsku, konsulat radziecki w Gdańsku i obrzuciła butelkami z benzyna ̨
Wojskowa ̨ Komende ̨ Uzupełnień w Grudziad̨zu. Jej członkowie zostali ujec̨i przez policje ̨
i Urzad̨ Ochrony Państwa29. Natomiast w 2016 r. anarchiści niezrzeszeni w Federacji pla-
nowali zamach na jeden z komisariatówwWarszawie. Zostali również ujec̨i przez policje3̨0.

Wśród innych lokalnych struktur działajac̨ych w latach dziewieć̨dziesiat̨ych XX w.
i w kolejnej dekadzie wymienić należy m.in. takie jak: Lubelska Autonomiczna Grupa
Anarchistów, De Doxa z Wrocławia, Zielonogórska Grupa Anarchistyczna, Bielska Bo-
jówka Anarchistyczna, Grupa An Arche z Katowic, Autonomiczna Grupa Aktywności z
Kielc, Grupy Antypaństwowe z Łukowa i Kielc, Grupa Aktywności Pińczowskiej, arty-
styczna Komuna Otwock, anarchofeministyczne Wiedźma z Siedlec i Koedukacyjna Unia
Rewolucyjno-Wyzwoleńczo-Anarchistyczna z Warszawy31.

25 International Workers Association, 7 VII 2012, https://iwa-ait.org/content/addresses (dostep̨: 22 I
2020).

26 International of Anarchist Federations, http://i-f-a.org/ (dostep̨: 22 I 2020); „Biuletyn Informacyjny
Federacji Anarchistycznej” 1997, nr 22 (11), s. 2–4; Documentos de la Inter-nacional de Federaciones Anarqu-
istas, Carrara 2001.

27 An Introduction to Squatting, „Mesho” 2008, s. 2.
28 Radykalny Poznań. Rozbrat.org, http://www.rozbrat.org/ (dostep̨: 22 I 2020).
29 M. Rzeszut, Grudziad̨zcy „terroryści” przypomnieli o sobie, „Gazeta Pomorska” 1991, nr 239, s. 1; Ja

anarchista. Wywiad z Piotrem Ratyńskim, „Gazeta Pomorska” 1992, nr 86, s. 5.
30 Anarchiści planowali zamach na komisariat wWarszawie. Policja złapała ich na gorac̨ym uczynku, 25

V 2016, https://www.newsweek.pl/polska/anarchisci-planowali-zamach-na-komisariat/9m9c3pn (dostep̨:
22 I 2020).

31 P. Malendowicz, op. cit., s. 30–67.
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Prasa anarchistyczna
Poza strukturami organizacyjnymi przejawem aktywności ruchu anarchistycznego

była działalność wydawnicza. W analizowanym okresie prace wydawnicze ruchu objeł̨y
prase ̨ i pozycje zwarte, głównie o charakterze broszurowym. Szczególna ̨ role ̨ w systemie
obiegu informacji i komunikowania ruchu anarchistycznego pełniła prasa. Poza funk-
cjami informacyjnymi stanowiła ona forum dyskusyjne i środek kształtowania opinii
anarchistów oraz umożliwiała wzajemne komunikowanie.

Cecha ̨ prasy ostatnich dwóch dekad XX w. była prostota wydawnicza. Niektóre tytuły
nie odbiegały sposobem druku i jakościa ̨ wydawnicza ̨ od prasy anarchistycznej sprzed II
wojny światowej, np. wydawanego przez AFP „Głosu Anarchisty”. Prasa anarchistyczna
była zwykle powieleniem przy użyciu ksero stron pisanych na maszynie z wklejonymi ilu-
stracjami. Już jednak w ostatnim dziesiec̨ioleciu XX w. forma wydawnicza prasy ewolu-
owała, a coraz wiek̨sza liczba tytułów stopniowo ulegała profesjonalizacji poligraficznej.
Podobnie jak przy liczebności struktur anarchistycznych, tak i w przypadku prasy tego
ruchu nie sa ̨ znane dokładne nakłady czasopism. Nieprofesjonalne tytuły powielano w na-
kładach od kilku i kilkudziesiec̨iu egzemplarzy, ale tytuły profesjonalne, o wysokim po-
ziomie edytorskim, zwielokrotniane w drukarniach, wydawano w nakładach przekracza-
jac̨ych kilkaset sztuk, niekiedy w tysiac̨ach egzemplarzy, choć niezbyt czes̨to. Różne były
objet̨ości czasopism: od 1 strony do ponad 300. Do redakcji czasopisma należała zwykle
jedna osoba, rzadziej kilka. Redakcje stanowiły substytut struktur organizacyjnych.Wokół
nich gromadzili sie ̨sympatycy anarchizmu. Także tematyka czasopism była zróżnicowana
– od prasy typowej dla subkultur młodzieżowych, ubogiej w treści, ale bogatej w grafike,̨
do profesjonalnych, podejmujac̨ych istotne tematy analitycznych publikacji. Pod koniec
pierwszej dekady XXI w. działalność wydawnicza anarchistów nie odznaczała sie ̨ już jed-
nak taka ̨dynamika,̨ jak w poprzedniej dekadzie. Przyczyna ̨byłomniejsze zainteresowanie
anarchizmem ludzi młodych, a także przenoszenie aktywności publikacyjnej do Internetu.

Tytuły anarchistycznych periodyków miały charakter ideologiczny, informacyjny,
sprofilowany, subkulturowy bad̨ź prowokacyjny. Wśród głównych wydawnictw wymie-
nić należy takie jak: „Mać Pariadka” (wydawana w latach 1990–2005 z przerwami, ze
zmiennie formułowanymi podtytułami), „Przeglad̨ Anarchistyczny” (publikowany od
2003 r., poczat̨kowo jako „Biuletyn Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej”), „Inny
Świat” (wydawany od 1993 r.). Inne tytuły wydawane na przełomie lat osiemdziesiat̨ych i
dziewieć̨dziesiat̨ych XX w. to m.in.: „Homek” (od 1983 r.), „A Cappella”, „Fraternité”, „Re-
wolta”, „Anarcholl”, „Psychopata”, „Rebeliant Poranny”, a nastep̨nie od ostatniej dekady
XX w. po kolejne stulecie – np.: „A-tak”, „Gazeta An Arche”, „Antypolityka”, „Inicjatywa
Pracownicza”, „Ulica”, „Czarna Gwiazda”, „Czarny Blok”, „Czarny Sztandar”, „Wybór
Polityczny”, „Lokomotywa Bez Nóg”, „Parada Krytyczna”, „Monada”, „Podaj Dalej”,
„Robol”, „Zmowa Robotnicza”, „Syndykalista”, „Szerszuń”, „Tej”, „Uczeń i Uczennica”,
„Buntownik”, „Biuletyn Informacyjny Anarchistycznego Czarnego Krzyża”, „Biuletyn
Informacyjny Federacji Anarchistycznej”. Tylko nieliczne oznaczano ISSN i można je było
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nabyć w salonach prasowych. Inne kolportowano w ramach alternatywnego obiegu prasy
i wydawnictw zwartych.

Udział anarchistów w działalności akcyjnej
Poza strukturami organizacyjnymi i redakcjami czasopism anarchiści inicjowali inne

przedsiew̨ziec̨ia nietemporalne. Jednym z nich był udział w tworzeniu i organizowaniu w
kraju PacyfistycznychKomendUzupełnień (PKU). Funkcjonowały onewokresie powszech-
nego i obowiaz̨kowego poboru do wojska. Ich działacze protestowali przeciwko przymu-
sowi poborowemu młodych ludzi i opowiadali sie ̨ za jego likwidacja.̨ Pomagali też osobom
chcac̨ym uniknać̨ służby wojskowej w uzyskaniu możliwości odbycia służby zastep̨czej. Na
przełomie wieków istniało w Polsce kilkadziesiat̨ punktów PKU32.

Inna ̨ inicjatywa ̨ była aktywność w ramach Anarchistycznego Czarnego Krzyża (ACK,
The Anarchist Black Cross). To mied̨zynarodowa sieć grup anarchistycznych i pojedyn-
czych osób pomagajac̨ych wieź̨niom i osobom represjonowanym za antyautorytarne prze-
konania i działalność społeczno-polityczna.̨ ACK organizował pomoc prawna ̨ oraz mate-
rialna ̨ i prowadził kampanie na rzecz uwolnienia wieź̨niów i zaprzestania represji wobec
nich. Działania tego rodzaju, w czasie których używana była nazwa ACK, prowadzono w
Polsce od 1994 r. W latach 1996–2003 istniała ogólnopolska sieć ACK. Składała sie ̨ ona z
autonomicznych, lokalnych grup i osób. W 1996 r. tworzyły ja ̨ grupy z Warszawy, Opola,
Poznania, Zielonej Góry, Dab̨rowy Górniczej, Słupska, Bogatyni, Trójmiasta i Krakowa, a w
kolejnych latach grupy z Wrocławia, Wodzisławia, Ciechanowca, Koszalina, Radomia, To-
runia, Bydgoszczy, Gliwic, Płocka, Krosna, Łodzi i Lublina. W 2003 r. na liście ośrodków
ACK widniały adresy grup z Poznania, Łodzi, Trójmiasta, Wrocławia i Warszawy. Po 2003 r.
ACK jako sieć przestała istnieć z uwagi na nikłe zainteresowanie jej działalnościa.̨ Od tego
czasu na forum lokalnym działały tylko nieliczne grupy ACK33.

Anarchiści uczestniczyli takżewkampanii „Żaden człowiek nie jest nielegalny” (NoOne
Is Illegal), która rozpoczeł̨a sie ̨ w 1997 r. w Niemczech. Celem kampanii była pomoc imi-
grantom. Jej uczestnicy sprzeciwiali sie ̨ deportacjom i propagowali idee ̨ likwidacji granic
państwowych. W Polsce forma ̨ kampanii były demonstracje, działalność wydawnicza i or-
ganizacja obozów antygranicznych. Jeden z nich w 1999 r. odbył sie ̨ w niemieckim Zittau
(Żytawa)34.

Inna ̨ forma ̨anarchistycznej aktywności była kampania „Jedzenie zamiast bomb” (Food
Not Bombs). Polscy anarchiści prowadzili ja ̨od lat 1998–1999. Miała ona charakter antymi-
litarny. W jej zakresie organizowali zbiórki pienied̨zy i żywności dla najuboższych35. Póź-
niej jej przejawem było przygotowywanie oraz wydawanie ciepłych i darmowych posiłków

32 Pacyfistyczna Komenda Uzupełnień. Wywiad z R. Barankiem, „Młyn. Nieokrzesany dwu-tygodnik
młodzieżowy” [b.d.w.], s. 1

33 Anarchistyczny Czarny Krzyż. Serwis informacyjny, http://www.ack.most.org.pl/ (dostep̨: 23 I 2020).
34 Żaden człowiek nie jest nielegalny, „Wzbronione” 1999, nr 3, s. 3.
35 Food Not Bombs, „Inny Świat” [b.d.w.], s. 6–7.
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wegańskich osobom potrzebujac̨ym. Akcja stanowiła wyraz sprzeciwu wobec wojen i zbro-
jeń, w kontraście z innymi potrzebami społecznymi, przede wszystkim potrzebami ludzi
żyjac̨ych na marginesie społeczeństwa36.

To wybrane przykłady aktywności anarchistów. Poza nimi angażowali sie ̨oni w inne ak-
cje antymilitarne, pacyfistyczne, a także ekologiczne, antyfaszystowskie, przeciwko eksmi-
sjom, na rzecz rozwoju kultury alternatywnej, antyglobalizacyjne i w kontekście bieżac̨ych
wydarzeń politycznych na poziomie lokalnym, krajowym i mied̨zynarodowym.

Nurty dominujac̨e w polskim anarchizmie na przełomie
XX i XXI w.

Jako kierunek myśli politycznej anarchizm nie jest jednolity. W polskim ruchu anar-
chistycznymw analizowanym okresie dominowały jego nurty – komunistyczny i syndyka-
listyczny. Anarchokomunizm to w lapidarnym ujec̨iu połac̨zenie idei wspólnotowej przy-
szłości z wolnościowymi ideami, które legły u podstaw anarchizmu. Ten nurt, odwołujac̨y
sie ̨domyśli Piotra Kropotkina i ErricaMalatesty, niekiedy do kolektywizmuMichaiła Baku-
nina, a na gruncie polskim do myśli Wróblewskiego, reprezentowany był przez wiek̨szość
grup i sekcji FA. Anarchosyndykalizm to natomiast zunifikowanie idei wolności z formami
walki i postulatem organizacji przyszłych stosunków społecznych w oparciu o zwiaz̨ki za-
wodowe. Właściwy był zatem takim zwiaz̨kom zawodowym, jak Inicjatywa Pracownicza i
Zwiaz̨ek Syndykalistów Polski.

Poza tym w polskim ruchu anarchistycznym działały grupy anarchofeministyczne, np.
Wiedźma. Anarchofeminizm to kwestionowanie hierarchii płci, a nastep̨nie upatrywanie
możliwości osiag̨niec̨ia wolnościowego społeczeństwa za sprawa ̨ likwidacji mes̨kiej domi-
nacji. Przeciwko autorytaryzmowi kultury opowiadali sie ̨ anarchiści sytuacjoniści, sku-
pieni głównie wokół redakcji czasopism „Rewolta”, „Monada” i „Parada Krytyczna”. Nie-
mal do końca lat dziewieć̨dziesiat̨ych ruch anarchistyczny w Polsce współtworzyli ślas̨cy
libertarianie z Grupy An Arche. Dominujac̨ymi wartościami w libertarianizmie były wol-
ność i własność w ujec̨iu indywidualistycznym. Taka koncepcja wolności indywidualnej
zdecydowała o odejściu tej grupy z FA. W ruchu działali też tzw. anarchiści zieloni, czyli
reprezentujac̨y ekologiczne nurty anarchizmu. Widzieli oni możliwości i szanse przetrwa-
nia życia na Ziemi w realizacji postulatów radykalnie ekologicznych i organizacji życia
społecznego opartego na idei zgodności z natura ̨ i równości organizmów żywych. Anar-
chiści alternatywiści poszukiwali możliwości realizacji ideałów anarchistycznych w two-
rzeniu wspólnot squaterskich. W końcu analizowanego okresu umiarkowane znaczenie
zyskał anarchizm insurekcyjny, który postulował organizowanie manifestacji, zamieszek,
a także powstań przeciwko państwu. Mniejszościa ̨w polskim ruchu anarchistycznym byli
niezorganizowani anarchopacyfiści. Próbe ̨ osiag̨niec̨ia kompromisu w ideowych sporach
pomied̨zy anarchistami stanowił natomiast anarchizm bezprzymiotnikowy.

36 Jedzenie zamiast bomb, http://foodnotbombs.pl/ (dostep̨: 23 I 2020).

11



Stanowisko anarchistów wobec przemian politycznych w
Polsce i głównych kierunków polskiej polityki

Ruch anarchistyczny w Polsce odradzał sie ̨ i kształtował w okresie przemian politycz-
nych lat osiemdziesiat̨ych i dziewieć̨dziesiat̨ychXXw., a także realizacji głównychwyzwań
politycznych i gospodarczychwkolejnej dekadzie. To determinowałomyśl polityczna ̨tego
ruchu, w tym programy grup anarchistycznych i publicystyke ̨czasopism o tym profilu ide-
owym.

Cecha ̨anarchizmu jest bezkompromisowy sprzeciw wobec władzy i instytucji państwa,
co determinuje maksymalistyczna interpretacja idei wolności. Dlatego anarchiści podjel̨i
krytyke ̨ państwa i jego władzy już w okresie odradzania sie ̨ ruchu w latach osiemdziesia-̨
tych. W nastep̨nych latach publicystyka libertarna nadal żywo interesowała sie ̨ wydarze-
niami tamtego okresu. Przykładowo po wielu latach od wprowadzenia stanu wojennego
na łamach czasopisma „A-tak” ukazał sie ̨ artykuł, którego autorzy pisali: „Mija 34 lata od
momentu wygłoszenia przemówienia, w którym generał Jaruzelski, odwołujac̨ sie ̨ do tro-
ski o bezpieczeństwo ludowego państwa, uzasadniał wprowadzenie stanu wojennego. Na
ulicach pojawiły sie ̨ czołgi, tysiac̨e osób znalazło sie ̨ w obozach internowania, wzmożono
cenzure ̨ prewencyjna…̨ Ludzie zostali przybici totalitarna ̨ pieś̨cia ̨ państwa”37.

Jednakże dla anarchistów „Każdy ustrój państwowy i każda partyjność, nieważne czy
bliższa «demokracji», czy dyktaturze, ma w sobie pierwiastek autorytatywny. Jest nim za-
sada władzy, która zawsze, choć z różnym nasileniem, opiera sie ̨ na nierówności, sprowa-
dza niesprawiedliwość i niewole,̨ z różna ̨dynamika,̨ jednak w sposób nieprzerwany, zmie-
rza w kierunku totalności, wbrew rzeczywistej naturze i potrzebom ludzi”38.

Takie stanowisko było przesłanka ̨ krytyki nie tylko władzy państwowej i partyjnej w
Polsce Ludowej, ale także w okresie transformacji w 1989 r. W tym czasie anarchiści reda-
gujac̨y czasopismo „Homek” na bieżac̨o analizowali wybory z czerwca tego roku. Według
redakcji czasopisma 4 VI 1989 r. do wyborów nie przystap̨iło ok. 10 mln osób, a „drugie
tyle – wbrew apelom Wałes̨y – skreśliło komunistów z listy krajowej”. Miało to świadczyć
o niechec̨i społeczeństwa do władzy i o tym, że mit Solidarności był ciag̨le żywy, gdyż ugo-
dowa polityka kierownictwa zwiaz̨ku w stosunku do komunistów nie cieszyła sie ̨ popar-
ciem społecznym39. We wrześniu tego roku Piotr Rymarczyk w artykule pt. Dzieje pewnej
zdrady, opublikowanym w czasopiśmie „Rewolta”, pisał, że społeczeństwo polskie wiaż̨e
nadzieje z rzad̨em Tadeusza Mazowieckiego, dotyczac̨e przede wszystkim jego wysiłków
na rzecz poprawy warunków życia. Jednakże, jak stwierdził, ten rzad̨ był „praktyczna ̨ re-
alizacja ̨PZPR-owskiej idei wielkiej koalicji Solidarności z organizacjami reprezentujac̨ymi
reżim komunistyczny”. Miało to świadczyć o zaawansowaniu procesu integracji solidarno-
ściowego establishmentu z systemem władzy, co stanowiło efekt polityki ugody. Według
autora artykułu

37 Stan wojenny „wczoraj” i dziś…, „A-tak” 2016, nr 2, s. 4.
38 Ibidem.
39 Redakcja, 4ego czerwca…, „Homek” 1989, nr 38, s. 1
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Komuniści dajac̨ zwiaz̨kowemu establishmentowi możliwość legalnego dzia-
łania i współudział we władzy słusznie przewidywali, że obdarowani bojac̨ sie ̨
utracić to, co już maja,̨ bed̨a ̨ powstrzymywać wszystkie bardziej radykalne
wystap̨ienia społeczne. Obecne losy członków tego establishmentu to żywa
ilustracja tezy, iż „władza to trucizna”. Niedawni bohaterowie stopniowo
zmieniaja ̨ sie ̨ w „solidnych polityków” zainteresowanych głównie kariera,̨
forsa ̨ i świet̨ym spokojem. Diametralnie zmieniła sie ̨ też ideologia zwiaz̨ku.
Idea samoorganizujac̨ego sie ̨ społeczeństwa zastap̨iona została przez kon-
cepcje ̨ „mad̨rego kierownictwa” […]. Polityke ̨ oddolnych nacisków i akcji
bezpośredniej zastap̨iono polityka ̨ tajnych rokowań w zaciszu gabinetów.
Wreszcie idea wprowadzenia gospodarki samorzad̨owej – w której obecne sa ̨
wartościowe elementy ekonomiki kapitalistycznej (wolny rynek), a nieobecne
negatywne (niesprawiedliwości majat̨kowe, alienacja) – zamieniona została
na program reprywatyzacji40.

Oceny wydarzeń 1989 r. w Polsce, formułowane na bieżac̨o w tym właśnie roku, były
tożsame z treścia ̨ publicystyki anarchistycznej w kolejnych latach. W 2000 r. w czasopi-
śmie „Mać Pariadka” opublikowany został artykuł publicystyczny, którego autor sugero-
wał, że elity polskiej opozycji politycznej pod koniec lat osiemdziesiat̨ych były zdomino-
wane przez warszawskich „doradców” Solidarności, co doprowadziło do tego, że porzu-
ciły ideały Sierpnia ’80 i komitetów obywatelskich. Okrag̨ły Stół został zdominowany przez
osoby desygnowane przez LechaWałes̨e,̨ a kampania przedwyborami prezydenckimi ujaw-
niła partykularne interesy osób z władz zwiaz̨ku41. Taka interpretacja procesów politycz-
nych z 1989 r. była bliska myśli politycznej Machajskiego, która ̨cechowała wrogość wobec
inteligencji42. W interpretacji anarchistów „doradcy”, którzy przeniknel̨i do kierownictwa
Solidarności, to właśnie inteligencja, która chciała wyzyskać zwiaz̨ek do partykularnych
celów.

Prasa alternatywna kontestowała procesy polityczne z 1989 r. nie tylkow analitycznych
artykułach i krytycznych ocenach wyraźnie sprofilowanych ideologicznie, ale także w for-
mie satyry. W jednym z czasopism tego okresu opublikowany został persyflaż pt. Komiks
polityczno-kanibalistyczny czyli nasi w RPA. Opiewał on wizyte ̨ Wojciecha Jaruzelskiego
i Tadeusza Mazowieckiego w Afryce. Tam politycy mieli zostać napadniec̨i przez dwa ple-
miona miejscowych ludożerców. Na pytanie przedstawiciela jednego z nich o podział łu-
pów reprezentant drugiego plemienia odpowiedział: „wasz prezydent, nasz premier”43.

Na przełomie XX i XXI w. publicystyke ̨ anarchistyczna ̨ zdominowały sprawy organiza-
cyjne ruchu i zagadnienia zwiaz̨ane z kształtowaniem jego oblicza ideowego, jak również

40 P. Rymarczyk, Dzieje pewnej zdrady, „Rewolta” 1989, nr 2, s. 2.
41 Zob. M. Muskat, Solidarność 1980–2000. Sukces w oczach świata, kles̨ka w oczach Polaków, „Mać Pa-

riadka” 2000, nr 4, s. 65–69.
42 Zob. M.J. Zacharias, Inteligencja, socjalizm i rewolucja w myśli politycznej Jana Wacława Machaj-

skiego (1866–1926), „Dzieje Najnowsze” 2019, nr 3, s. 69–104.
43 Komiks polityczno-kanibalistyczny czyli nasi w RPA, „Przegiec̨ie Pały” [b.d.w.], nr 8, s. 1.
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analizy bieżac̨ych wydarzeń politycznych, kwestionowanie Paktu Północnoatlantyckiego,
negacja kapitalizmu, krytyka demokracji i procesu integracji europejskiej.

Szczególny przedmiot zainteresowania ruchu stanowiła problematyka demokracji i
przyszłości Europy. W ocenie demokracji parlamentarnej anarchiści podkreślali, że daje
ona „wolność tylko takiej grupie, która tworzy wiek̨szość i ma możliwości wyrażania
oraz narzucania swojej woli poprzez parlament i środki masowego przekazu”44. Zwracali
ponadto uwage ̨ na alienacje ̨ elit politycznych i ekonomicznych ze społeczeństwa, paupe-
ryzacje ̨ i podziały społeczne. Anarchiści byli również przeciwni integracji europejskiej, w
tym wstap̨ieniu Polski do UE. Opinie w tej sprawie motywowali także maksymalistyczna ̨
interpretacja ̨ idei wolności. Przed wstap̨ieniem Polski do UE opublikowali stanowisko,
zgodnie z którym

Planowane […] wejście Polski do struktur UE spowoduje zdublowanie in-
stytucji państwowych, a co za tym idzie zwiek̨szenie zakresu i rozmiaru
państwa oraz jego ingerencji w życie obywateli. Spowoduje to także powsta-
nie megapaństwa z megapolicja ̨ […] i tajnymi, dobrze opłacanymi służbami
bezpieczeństwa, skutecznymi w walce z wszelkimi przejawami niezależności
[…]. Z drugiej strony […] to nie szczytne hasła współpracy mied̨zy narodami,
wymiany kulturalnej i naukowej były podstawa ̨ zawiaz̨ania Unii, lecz zwykłe
przyziemne interesy finansowe wielkich multikorporacji, które chciały uzy-
skać swobode ̨przepływu kapitału, towarów i możliwość opanowywania coraz
to nowych rynków zbytu na swoje produkty45.

Zakończenie
Ruch anarchistyczny w Polsce odradzał sie ̨ i kształtował od lat osiemdziesiat̨ych XX w.

Apogeum jego aktywności nastap̨iło pod koniec ostatniej dekady tego stulecia. Po 2010 r.
nastap̨ił spadek aktywności anarchistów w Polsce, co można tłumaczyć inercja ̨polityczna ̨
młodych ludzi, a jednocześnie wzrostem ich zainteresowania ruchami nacjonalistycznymi.
Anarchizm w Polsce odradzał sie ̨ i kształtował w oparciu o maksymalistycznie interpreto-
wana ̨idee ̨wolności, o czym świadczy negacja państwa, czyniona niezależnie od jego formy
ustrojowej, a także kwestionowanie każdej formywładzy, UE, NATO, jak również ukrytych
struktur władzy globalizacyjnej. Jako ruch anarchizm pozostawał na marginesie form ak-
tywności politycznej w Polsce. Liczebność, radykalizm ideowy, rzadziej ekstremizmdziała-
nia, efemeryczność i płynność przejawów jego aktywności nie sprzyjały krystalizacji ruchu
anarchistycznego w dłuższej perspektywie czasowej.

44 Salwa, Demokracja parlamentarna, „Rewolta” 1989, nr 3, s. 8.
45 Stanowisko anarchistów wobec Unii Europejskiej, http://www.innyswiat.most.org.pl/w/ue.htm (do-

step̨: 23 I 2020).
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest historia ruchu anarchistycznego w Polsce od lat osiemdzie-

siat̨ych XX w. Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich istniał przed II wojna ̨ światowa.̨
Jednakże w okresie rzad̨ów komunistycznych jego działalność została zakończona. Ruch
anarchistyczny odrodził sie ̨ na poczat̨ku lat osiemdziesiat̨ych XX w. Pierwsza ̨ grupa ̨ anar-
chistyczna ̨w Polsce po II wojnie światowej był Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, który
powstał w 1983 r.W 1989 r. ukształtowała sie ̨Federacja Anarchistyczna. Istniały także inne
grupy anarchistyczne oraz anarchosyndykalistyczne zwiaz̨ki zawodowe. Anarchiści wyda-
wali również czasopisma. Najważniejsze z nich to: „Mać Pariadka”, „Inny Świat” i „Prze-
glad̨ Anarchistyczny”. Anarchiści w analizowanym okresie byli aktywni także w innych
akcjach, np. „Jedzenie zamiast bomb”, „Żaden człowiek nie jest nielegalny”. Najważniej-
sze nurtymyśli anarchistycznej to anarchokomunizm, anarchosyndykalizm, anarchofemi-
nizm, anarchizm zielony, anarchizm insurekcyjny, sytuacjonizm, libertarianizm, anarcho-
pacyfizm, anarchizm bezprzymiotnikowy. W polskiej myśli anarchistycznej dominowały
anarchokomunizm i anarchosyndykalizm. Anarchiści zanegowali przemiany polityczne w
Polsce w 1989 r. Byli przeciwnikami Unii Europejskiej i NATO. Krytykowali władze ̨ i pań-
stwo. Przyczyne ̨ tego stanowiła maksymalistyczna interpretacja idei wolności.
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