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15. stycznia 1910 roku w wileńskim wiez̨ieniu, w wieku 25 lat, popełnił samobój-
stwo ostatni członek pierwszej generacji warszawskiej grupy anarchokomunistycz-
nej Internacjonał. Niewiele zachowało sie ̨ o nim informacji, lecz z pewnościa ̨ wiec̨ej
niż na temat reszty pierwszych warszawskich anarchistów, których praktycznie zna-
my tylko z imienia i nazwiska. Pierwsza ̨ strone ̨ numeru 5. (marzec 1910) magazynu
Anarchist, wydawanego w jez̨yku rosyjskim w Paryżu, zdobi zdjec̨ie Mosze Kirszen-
bauma, znanego jako Mojsze Tokarz, a wewnat̨rz znajduje sie ̨ artykuł – swego rodza-
ju nekrolog – napisany ku jego pamiec̨i. Zamieszczamy również (pomimo, iż zawiera
kilka błed̨ów i nie zgadzamy sie ̨ z niektórymi opiniami) fragment autobiograficznej
ksiaż̨ki Rudolfa Rockera The London years, gdzie w rozdziale Kłopoty z nowymi emi-
grantami autor opisuje naszego bohatera.

Mec̨zeńska ̨ śmiercia ̨ zginał̨ towarzysz Mosze Kirszenbaum. Lecz w tej jego śmierci jest
dla nas coś pocieszajac̨ego. Sam ja ̨sobiewybrał. Nie dał podłymkatompołożyć na sobie łap,
nie czekał, aż mu założa ̨ pet̨le ̨ na szyje.̨ Skończył ze soba ̨ samemu, podpalajac̨ sie ̨ żywcem.
Ostatnie minuty życia Mosze należały do niego samego. Zmarł jako człowiek wolny.

W pierwszymmomencie, gdy doszła do nas z Wilna wiadomość o samospaleniu sie ̨pew-
nego „nieznanego” wieź̨nia, poczuliśmy jakaś̨ dziwna ̨ satysfakcje.̨ Zawsze opanowuje nas
ukryty strach, gdy kogoś z bliskich nam towarzyszy skazuja ̨ na śmierć. Te ostatnie, poże-
gnalne minuty, godziny, dni, jakie one straszliwe… Rodzi sie ̨ pytanie – takie twarde, takie
trudne: jak on sam, wewnet̨rznie, rozlicza sie ̨ z życiem? Tu pełny wizerunek sytuacji wy-
piera jakikolwiek bagaż duchowy: znienacka ogarniaja ̨ słabość, wat̨pliwość i smutek! Czy
wtedy, przy spotkaniu z wiecznościa,̨ człowiek niespodziewanie czuje, że nie jest w stanie
stawić jej czoła? Czy znienacka odsłania sie ̨przed nim coś nieprzewidzialnego, nieznanego,
coś, co przepadło w życiu, przed czym uratować może jedynie własne mes̨two?

A tu takie przekonanie, taka stalowa nieugiet̨ość, takie całkowite samoopanowanie! Wy-
chwycić moment, kiedy czujnie pilnujac̨y cie ̨ w oczekiwaniu na szubienice ̨ strażnik znaj-
dzie sie ̨na przeciwległym końcu korytarza, wmgnieniu oka chwycić lampe,̨ oblać sie ̨nafta,̨
obwiaz̨ać sobie głowe ̨ szmata,̨ umoczona ̨w tejże nafcie i podpalić sie,̨ a płonac̨ nie wydać z
siebie żadnego dźwiek̨u, by nie zwrócić uwagi strażnika, który mógłby cie ̨ przedwcześnie
„ocalić”. Płonać̨ jak słup ognisty, siedzac̨ na pryczy, z bólu nie do wytrzymania wznosić
rec̨e do góry, pamiet̨ajac̨ jednak przy tym, że krzyczeć nie można. I gdy jego głowa i twarz
zmieniały sie ̨w weg̨iel, wewnet̨rznie wciaż̨ został tym, kim był, zanim objeł̨y go płomienie.

Jakie to typowe dla Mojsze! Bezgraniczny upór, pragnienie by, cokolwiek sie ̨ nie stanie,
zachować swój własny, niedostep̨ny dla innych kat̨ duszy, swoja ̨wole.̨ Ja – to ja sam, Moj-
sze Tokarz, który bed̨zie walczyć przeciw wam do ostatniego tchu. W imie ̨wszelkich tych
„daremnych” spraw i idei. Umierajac̨ z własnej rek̨i, bez wyjawienia swojego imienia.

Cała ̨noc przechodziłmek̨iw straszliwej agonii, okraż̨onyprzez strażników, prokuratora,
sed̨ziego śledczego i samego gubernatora. Podczas, gdy wszyscy oni wypytywali go, kto on
taki – nie wyjawił im nawet swego imienia. Jakaż moralna siła, jakież religijne oddanie dla
swej własnej decyzji! Śmiał sie ̨ ze swoich katów i świet̨ował swoje nad nimi zwycies̨two.
Zginał̨ jako osoba nierozpoznana przez katów.
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A przecież Mojsze w ciag̨u swojego siedmioletniego uczestnictwa w ruchu rewolucyj-
nym nie raz stawiał czoło policji i dużo czasu przesiedział w wiez̨ieniach i kazamatach, jak
zobaczymy z krótkiej retrospekcji jego życia.

Urodził sie ̨w Łodzi w 1885 roku w bardzo biednej rodzinie. W wieku 16 lat zaczał̨ praco-
wać w fabryce jako tokarz i w tejże fabryce zwiaz̨ał sie ̨ z propagandystami PPS-u. W wieku
lat 18 wstep̨uje w szeregi tej partii i bierze aktywny udział w walce ekonomicznej, która
wtedy bardzo energicznie rozwijała sie ̨w Łodzi pod sztandarem PPS-u.

W 1904 r. przenosi sie ̨do Warszawy, staje sie ̨ członkiem bojówki PPS-u i, już jako bojów-
karz, uczestniczyw zamachach politycznych, ochraniajac̨ odwrót zamachowców, a takżew
zbrojnych demonstracjach, gdzie wchodzi w skład przedniej grupy bojowej. Podczas słyn-
nej demonstracji na Lesznie (1) wpada w rec̨e policji, zostaje nieludzko przez nia ̨ pobity
i skazany droga ̨ administracyjna ̨ – odsiaduje kilka miesiec̨y w wiez̨ieniu. I takie sytuacje
zdarzały mu sie ̨ niejeden raz. Mojsze miał bogata ̨ bojowa ̨przeszłość w PPS-ie, lecz wiele z
niej pozostaje dla nas faktami nieznanymi.

Jeden tylko jest nam dobrze znany: pewnego razu, przypadkowo przechodzac̨ po Nalew-
kach, ujrzał on niewielki oddział policjantów, eskortujac̨ych do cyrkułu dwójke ̨ niezna-
nych mu osób. Mojsze z paroma towarzyszami natychmiast decyduja ̨ ich odbić. Rzucaja ̨
sie ̨ na policje,̨ oszałamiaja ̨ ich, zbijaja ̨ z nóg i wystrzałami z brauningów daja ̨ możliwość
ucieczki aresztowanym. Jeden z tej dwójki był w istocie pierwszym propagandysta ̨ anar-
chizmu w Warszawie…

Działalność bojowa nie odciag̨ała go jednak od pracy w fabryce ani od codziennej ak-
tywności rewolucyjnej. Z jedyna ̨w swoim rodzaju namiet̨nościa ̨brał sie ̨ do najzwyklejszej
nawet roboty. Pamiet̨amy dobrze, jak z plikiem proklamacji chodził po wrotach fabryk,
wzywajac̨ robotników do udziału w demonstracjach i jak wspaniale promienne były przy
tym jego oczy.

W 1905 roku, gdy was̨kie cele partii politycznych zaczynaja ̨ jawnie dawać o sobie znać,
Mojsze poczuł sie ̨ rozgoryczony i drażniło go już członkostwo w PPS-ie. Odcina sie ̨wiec̨ od
PPS-u i przez kolejne pół roku nie należy do żadnej organizacji. Zastanawia sie,̨ rozmyśla,
przyglad̨a sie,̨ obserwuje… W tym też okresie nawiaz̨uje kontakt z grupa ̨ anarchistyczna,̨
która właśnie uformowała sie ̨ w Warszawie. Bierze udział w dyskusjach na tematy bieża-̨
ce, słucha wykładów o anarchizmie, bierze do rak̨ i przyswaja literature ̨ anarchistyczna,̨
aż w końcu sam staje sie ̨ członkiem grupy. Grupa była jeszcze zupełnie młoda, jeśli cho-
dzi o siły i doświadczenie. Miała za soba ̨ jedynie pół roku istnienia. Literatury było mało,
głównie tylko podstawowe broszury, takie jak Spór Malatesty, Alfabet anarchizmu, Strajk
generalny (2), itd. Przy tym przychodziło jej mieć do czynienia z ogromna ̨ masa,̨ wśród
której miały swoje wpływy duże partie polityczne. Trzeba było operować dobrze zdefinio-
wanymi i chwytnymi hasłami, wypracowywać samodzielnie własna ̨ taktyke.̨ Teoretyczne
prezentacje anarchizmu były tu niewielka ̨pomoca.̨ Miast tego trzeba było stawiać wszyst-
ko na anarchistyczny instynkt, na rewolucyjna ̨płomienność ludzkiej natury. I właśnie tacy
ludzie, jak Mojsze, byli nam potrzebni. A on znalazł tu ujście dla całej swojej energii. Był
jednym z tych, którzy wynieśli na swoich własnych plecach pierwsze doświadczenia anar-
chizmu w Rosji. I rzucił sie ̨ do roboty z cała ta ̨ typowa ̨dla siebie bezinteresownościa.̨
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Jako jeden z pierwszych kroków tej grupy przyszło im wziać̨ w swe rec̨e kierowanie ma-
łymi lecz także dużymi strajkami, takimi jak strajk sprzedawczyń w sklepach mlecznych
i strajk piekarzy. Rozumie sie,̨ że Mojsze był pierwszym tam, gdzie trzeba było obcować z
masami robotniczymi. Ożywiał sie ̨w takiej działalności. Jak prowadzić strajk anarchistycz-
nie? I tu, posłuszny jakiejś wewnet̨rznej anarchistycznej logice, Mojsze postanawia, iż jeśli
wcześniej robotnicy wybierali wyczekujac̨a ̨ pozycje,̨ to teraz nadszedł czas, by właściciele
czekali, aż robotnicy zadecyduja ̨ o ich losie. I od słów anarchiści przechodza ̨ do czynów.
Zajmuje sie ̨ sklep z mlekiem, potem piekarnie.̨ Strajkujac̨y w nich robotnicy sprzedaja ̨ to-
war, a wieczorem cały dochód dziela ̨ mied̨zy strajkujac̨ymi. Nigdy wiec̨ej głodu dla straj-
kujac̨ych! Wywarło to wstrzas̨ajac̨y efekt na właścicieli i po kilku tylko dniach poddali sie ̨
żad̨aniom robotników (3).

Jakiś czas później cały cech piekarzy postanowił strajkować. Zdecydowali powierzyć gru-
pie anarchistycznej kierownictwo strajku. Wtedy grupa zaproponowała piekarzom, aby
stworzyć komitet strajkowy, którego członkami byliby także tylko jej członkowie. Do komi-
tetu wszedł również Mojsze. Walka była zaciet̨a. Przyszło im użyć terrorystycznych środ-
ków działania. Dusza ̨ tych wszystkich przedsiew̨zieć̨ był Mojsze. Napadali na transporty
mak̨i, rozrywali worki i oblewali nafta.̨ Włamywali sie ̨ do piekarni i rozsadzali piece ma-
teriałami wybuchowymi. Przy tym czes̨to stosowali nastep̨ujac̨y, a prosty sposób. W nocy
z piat̨ku na sobote ̨ kobiety żydowskie, mieszkajac̨e w pobliskich domach, wkładaja ̨ do ol-
brzymich pieców w piekarniach garnki z jedzeniem, przeznaczonym na szabasowy stół. I
tak zdarzało sie,̨ że w jednym czy drugim garnku zamiast „kugla” (4) siedziała sobie bom-
ba. Rozgrzewajac̨ sie,̨ tenże anarchistyczny „kugel” wybuchał, unoszac̨ w niebiosa swoich
kolegów wraz z reszta ̨ piekarni.

W czasie strajku Mojsze wymyślił, aby zgładzić głównego prowodyra wśród właścicieli,
który to podburzał ich do sprzeciwiania sie ̨robotnikom. Był on właścicielem piekarni przy
ulicy Śliskiej. Mojsze wyczekiwał na niego pod synagoga,̨ gdzie ów pobożny wyzyskiwacz
wylewał swoje żale przed Panem. Lecz krwiopijcy udawało sie ̨ jakoś go uniknać̨, toteż nie
dane było Mojsze strzelać. Tak czy inaczej strajk został wygrany!

Zwycies̨ki strajk zacieśnił kontakty grupy z szerokimi masami robotniczymi, przyniósł
gorac̨a ̨ sympatie ̨ i poważanie. Metoda strajku terrorystycznego uważana była za przykła-
dowa.̨ Cały zwiaz̨ek zawodowy piekarzy odciał̨ sie ̨wówczas od Bundu i przyjał̨ nazwe ̨Anar-
chistycznej Federacji Piekarzy z własna,̨ specjalna ̨ pieczec̨ia.̨ Wielu członków tej federacji
stało sie ̨ też członkami grupy anarchistycznej. Strajk ten stworzył wtedy własna ̨ tradycje,̨
tak wśród piekarzy jak i innych robotników. Stał sie ̨prototypem późniejszych sławetnych
strajków szewców maszynowych i krawców. I przy tym trzeba nam wspomnieć, że grupa
warszawska nie była wyizolowana. Anarchizm, wtedy już – w ten czy inny sposób – stał sie ̨
zjawiskiem masowym, lecz z drugiej strony masy sprzyjajac̨e anarchizmowi, gubiły sie ̨ w
ogromnych ramach ogólnego ruchu robotniczego Warszawy.

Mojsze brał także udział w czysto grupowych przedsiew̨ziec̨iach. Grupa, w celu pokrycia
swoich bieżac̨ych wydatków, wysyłała burżujom pisma rekwizycyjne, opatrzone własna ̨
pieczec̨ia.̨ Niestety, fakt ten zainspirował naśladowców. Stworzyła sie ̨ cała sieć kombina-
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torów, szafujac̨ych imieniem anarchistów. Szkodziło to szkaradnie prestiżowi grup, stad̨
koniecznym było położenie temu kresu.

I tak pewnego razu, gdy Mojsze dowiedział sie,̨ gdzie znajduje sie ̨ ich główna melina, po-
jawił sie ̨u nich na progu sam, z brauningiemw jednej rec̨e i bomba ̨w drugiej, zastajac̨ cała ̨
bande ̨w pełnym składzie. Wymachujac̨ bomba ̨krzyknał̨: „Panowie, wysadze ̨was w powie-
trze razem ze soba,̨ jeśli nie wydacie mi waszej broni i pieczec̨i!” Patrzac̨ na straceńcza ̨
i złowieszcza ̨ twarz Mojsze, cała ̨ jego nastroszona ̨ postać i zdecydowana ̨ posture,̨ a także
znajac̨ go, wiedzac̨, że gotów jest zrobić to, co powiedział, przestraszyli sie ̨ i momentalnie
oddali mu wszystkie swoje pistolety, pieczeć̨, a nawet czarna ̨ flage,̨ z wyszytymi na niej ha-
słami anarchistycznymi. Od tej pory ta grupa imitatorów przestała funkcjonować, w stra-
chu przed zemsta ̨ grupy. Wielu z nich przeszło później na strone ̨ anarchistów. A Mojsze,
pojawiajac̨ sie ̨z powrotem z cała ̨swoja ̨zdobycza ̨wmieszkaniu anarchistów, dobrodusznie
pokpiwał sobie z bojaźliwości tej dzielnej ferajny.

Wmied̨zyczasie kontakty grupy rozszerzały sie ̨ i agitacja przy pomocy zwyczajnych pro-
klamacji lub kółek dyskusyjnych stawała sie ̨ niewystarczajac̨a.̨ Był pomysł na wydanie re-
gularnego organu prasowego i żeby zdobyć środki na ten cel, towarzysze wybrali sie ̨ na
ekspropriacje ̨ do bankiera Bernsztajna, mieszkajac̨ego na Lesznie. Pojawienie sie ̨ w jego
drzwiach kilku osób, z miejsca wystraszyło burżuja. Wtedy Mojsze podskoczył ku niemu i,
przystawiajac̨ mu dwa brauningi do obu skroni, ryknał̨ na niego: „Dawaj – albo zginiesz!”.
Bernsztajn cały aż zadrżał, machinalnie wsadził rek̨e ̨do kieszeni i wyjał̨ klucz od kasy. Oka-
zało sie,̨ że miał tam nie wiec̨ej niż 1200 rubli.

Grupa coraz bardziej rosła w siłe,̨ przybywało członków i rozszerzały sie ̨ jej wpływy. By
bardziej racjonalnie wykorzystać cały swój potencjał, podjet̨o decyzje,̨ żeby podzielić sie ̨
na sekcje. Stworzone zostały 4 sekcje: zbrojna, techniczna, literatury oraz Czerwonego
Krzyża (5). Mojsze wszedł do sekcji zbrojnej i w jej szeregach zastały go wielkie dni strajku
generalnego.

Grupa zwołała konferencje ̨wszystkich sekcji. Postawiono przed wszystkimi pytanie: ja-
kie powinno być zadanie grupy anarchistycznej wobec rozwijajac̨ych sie ̨wydarzeń? Rezo-
lucja, wydana na ten temat przez grupe ̨ głosiła: „Tak długo, jak strajkiem kieruje jakakol-
wiek partia polityczna – która bezzwłocznie go przerwie, jeśli tylko ze strony władzy bed̨a ̨
poczynione koncesje, majac̨e charakter polityczny – to zadanie naszej grupy koncentruje
sie ̨ na tym, by propagować kontynuacje ̨ strajku a także – jeśli chodzi o nasze ewentualne
cele polityczne – zaostrzyć konflikty i nadać im kontekst społeczny, przy zastosowaniu w
tymże celu jak najpoteż̨niejszych terrorystycznych środków działania…”.

Do dzieła przystap̨iono od razu. Przeprowadzony został cały szereg zamachów terrory-
stycznych. Grupa zbrojna, na czele z Mojsze, wykazała sie ̨ ogromna ̨ energia.̨ Na pierwszy
ogień poszły tramwaje, które pomimo strajkuwciaż̨ jeszcze jeździły. Żadna agitacja słowna
nie pomagała. Ulice nie w pełni były jeszcze w rek̨ach ludu. Toteż grupa zbrojna wzieł̨a sie ̨
za zatrzymywanie tramwajów. W wielu punktach na szynach poukładano kule. Te ostat-
nie wybuchały, gdy przejeżdżały po nich koła tramwajów. Nawet to nie pomogło. Trzeba
było puścić w ruch bomby. Dwie bomby rzucono w tramwaj na skrzyżowaniu ulic Nowej i
Dzikiej. Jedna ̨ z nich rzucił Mojsze. No i tramwaj stanał̨!
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Drugi atak zorganizowano przeciw państwowym sklepommonopolowym. Zdobił te skle-
py carski orzeł i to samo w sobie miało dać im wystarczajac̨a ̨ protekcje.̨ Ich bez końca
otwierajac̨e i zamykajac̨e sie ̨ drzwi natret̨nie rzucały sie ̨ w oczy i mac̨iły ogólna ̨ atmosfe-
re ̨ strajkowa.̨ Trzeba było państwowe przedsieb̨iorstwa skłonić do podporzad̨kowania sie ̨
woli ludowej. Tak wiec̨ cała seria bomb rzucona była wmonopolki. Mojsze ze swoja ̨bomba ̨
wybrał sie ̨ na Stawki. Wtargnał̨ do sklepu, krzyknał̨: „Wyłazić wszyscy!” i rzucił. Bomba
wybuchła, powodujac̨ totalne zniszczenie. Sprzedawca, który jak wierny pies nie chciał
odejść od kasy, został cież̨ko pokaleczony wybuchem.

Tak upłyneł̨o kilka dni. Mojsze widział, że robotnicy sympatyzujac̨y z anarchistami, no
i ogólnie robotnicy, straszliwie głoduja ̨ z powodu strajku. Dziek̨i swojemu walecznemu in-
stynktowi pojał̨ on, iż jeśli chodzi o ten punkt, trzeba przełamać jakiekolwiek bariery, po-
stawione przez wszystkie partie polityczne. Te ostatnie określały głód strajkujac̨ych jako
cnote,̨ przedstawiały go jako zalete ̨ i w tym duchu oferowały robotnikom – wymagajac̨ od
nich identyfikowania sie ̨ – dobroczynne kupony, wyproszone wcześniej u burżuazji. Nie
żebrać, nie dziadować a brać – brać u tej samej burżuazji, która zawarła przymierze z par-
tiami politycznymiw imie ̨świet̨ego celu: konstytucji. Przemoca ̨odbierać burżujom artyku-
ły żywnościowe i w ten sposób zakłócić kłamliwy pokój mied̨zy nimi a ludem. I tu Mojsze
przejawił swoja ̨ niezwykła,̨ tak właściwa ̨ dla niego, instynktowna ̨ kreatywność. Razem z
kilkoma towarzyszami chodził po składach mac̨znych, zabierali mak̨e ̨ całymi workami, ła-
dowali nawóz iwieźli domieszkania, bed̨ac̨ego anarchistyczna ̨komuna.̨ A tam, towarzysze
ze zwiaz̨ku piekarzy piekli chleb, rozdawany potem każdemu, kto przychodził. Głodnych
żoład̨ków nie pytano o rekomendacje ̨ ani o przedstawienie sie.̨

Dokładnie mówiac̨, ekspropriowane były oprócz tego inne produkty żywnościowe, ta-
kie jak cukier, herbata, kiełbasa – słowem wszystko, co koniecznie, by zaspokoić głód –
jakie także rozdawano. I było wesoło i radośnie, jak w dzień prawdziwego świet̨a ludowe-
go. A najbardziej ze wszystkich cieszył sie ̨Mojsze, który rozporzad̨zajac̨ wszystkimi tymi
wiktuałami zwoływał i ugaszczał robotników, obdarowywał ich wszelkimi dobrami, pro-
mieniujac̨ przy tym dzieciec̨ym jakby, nieziemskim szcześ̨ciem.

W tym samym okresie zbliżała sie ̨ już poważna katastrofa. Na poczat̨ku stycznia 1906 ro-
ku zdarzyła sie ̨ słynna wpadka, konsekwencja ̨ czego stały sie ̨ tortury a nastep̨nie rozstrze-
lanie 16 towarzyszy. Mojsze wraz z jeszcze trójka ̨ towarzyszy ocalili sie ̨ dziek̨i pewnej sta-
ruszce, która uprzedziła ich w noc aresztowań. W tych dniach siedzieli oni całymi dniami
i nocami w laboratorium na ulicy Kaczej, przygotowujac̨ bomby. Grupa organizować mia-
ła zbrojna ̨ demonstracje ̨ bezrobotnych, w czasie której przeprowadzone być miały ataki
na burżuazje.̨ Ta pomysłowa idea, jaka natchneł̨a ich świetlanymi nadziejami, pochłaniała
całkowicie skupienie walczac̨ych. W ich mniemaniu przecierali już nowe szlaki dla ruchu
klasy robotniczej. A tu nagle wiadomość o tej straszliwej wpadce przerwała im robote.̨

W pierwszym momencie przyszło im na myśl postawić przed drzwiami ładunek wybu-
chowy i czekać na policje.̨ Lecz już po chwili, zdajac̨ sobie sprawe,̨ że na wskutek wybuchu
dynamitu i wszystkich gotowych bomb, które znajdowały sie ̨w mieszkaniu, cały dom, za-
mieszkały ges̨to przez robotników,możewyleciećw powietrze, postanowili jak najszybciej
sie ̨ oddalić, by uniknać̨ spotkania z policja.̨ Z cież̨arem na duszy, przygneb̨ieni, napełnieni
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rozpacza ̨ i smutkiem, wziel̨i każdy po brauningu i bombie do kieszeni i porzucili labora-
torium. Rozdzielili sie ̨ i każdy podaż̨ył w inna ̨ strone.̨ Nad ranem Mojsze skierował sie ̨ do
Białegostoku. Była to ostatnia noc istnienia pierwszej grupy anarchistycznej wWarszawie.

W Białymstoku zebrali sie ̨ jej ostatni członkowie. Po urzad̨zeniu sie ̨ w jednym z miesz-
kań, należac̨ych do towarzyszy, warszawiacy dzień po dniu czekali na wiadomości z domu.
A wieści docierały – jedna mroczniejsza od drugiej. Nastrój wszyscy mieli morderczy. Aż
pewnego razu, jakiś tydzień po przybyciu do Białegostoku, Mojsze pojawił sie ̨ na progu
wzburzony i zdenerwowany. Właśnie rozłożył starszego stójkowego Moniuszko, bed̨ac̨ego
postrachem białostockich robotników.

Niezwykle silny, z byczym łbem, niemiłosiernie masakrował każdego, kto mu wpadł w
rec̨e. Podczas demonstracji w pojedynke ̨ wdzierał sie ̨ w szeregi robotników, łapał, kogo
sie ̨ dało i ciag̨ał do cyrkułu. Eserzy, maksymaliści, wszyscy mu wygrażali i nie żałowaliby
na niego kul. Nawet dobrotliwy Bund cieszyłby sie ̨ po kryjomu z jego śmierci. Na ulicach,
robotnicy otwarcie i gromko życzyli mu wszystkiego najgorszego. Aż, pewnego razu, prze-
chodzac̨ po ulicy Suraskiej Mojsze słyszy: „Toż to Moniuszko!” – „Moniuszko?” pomyślał
Mojsze. I już trzy kule przeszywaja ̨ teg̨ie ciało policjanta. Zwala sie ̨ na ziemie,̨ momental-
nie podnosi sie ̨ znowu i podbiegajac̨ do pierwszej furmanki, daje jeszcze rade ̨ krzyknać̨:
„Jedź! Powiedz prystawowi, że Moniuszko umiera.” Zdaż̨ył jeszcze, jakby na znak protestu,
wystrzelić raz w powietrze i przestał dyszeć. Na ulicach białostockich jeszcze długo po tym
wydarzeniu śpiewano piosenke,̨ wysławiajac̨a ̨wybawienie od straszliwego tyrana.

Po wybraniu sie ̨ na kilka dni z powrotem do Warszawy i ujrzeniu na własne oczy, że
wszystko zniszczone i nie da rady zaczynać od nowa roboty, a poza tym majac̨ nieszcze-̨
ście natknać̨ sie ̨ na śmierć dwóch jeszcze towarzyszy, Ignaca i Kuby (6), którzy poszli na
ekspropriacje,̨ nie baczac̨ na jego ostrzeżenia, Mojsze postanawia wyjechać za granice,̨ by
odpoczać̨, fizycznie i duchowo, od wszystkich tych przeżytych niedawno utrapień.

W Londynie pomieszkał pół roku, przez cały czas drec̨zyły go wspomnienia o zmarłych
straszna ̨śmiercia ̨warszawskich towarzyszach. Życie płynac̨ewokół nie zadowalało go. Tak
wiec̨ wyrwał sie ̨z powrotem doWarszawy. Bierze ze soba ̨kilku towarzyszy i cały transport
literatury. Rozdzielajac̨ sie ̨ z nimi w Krakowie i zostawiajac̨ im cześ̨ć publikacji, przekra-
cza wraz z reszta ̨ literatury granice.̨ W Warszawie spotyka sie ̨ ponownie z towarzyszami i
zdobywa pieniad̨ze. I wtedy znów gorzeje ta ̨ typowa ̨ dla siebie energia ̨ i planuje od nowa
rozpoczać̨ działalność anarchistyczna.̨ Niestety, cały czas przychodzi mu walczyć z prze-
śladowaniami policji. Zna go każdy tajniak. Pewnego razu w Ogrodzie Saskim rozpoznał
go jeden z nich. Rzucił sie ̨na bojownika, a za nim jeszcze jeden i nastep̨ny. Mojsze nie miał
przy sobie broni i rzucił sie ̨ do ucieczki. Wszyscy puścili sie ̨ za nim w pogoń, nie strzelali
jednak, bo chcieli go złapać żywcem, jako kandydata na szubienice.̨ Zabawiali sie ̨ jednak,
walac̨ go po plecach, po żebrach i po głowie żelaznymi zaokrag̨leniami swoich pałek.Wyda-
wało im sie,̨ że już zaraz, za moment, wpadnie imw łapy. W końcu uderzenia pałek zwalaja ̨
go z nóg. Lecz właśnie wtedy pokazał swoja ̨wytrzymałość i ogromna ̨siłe ̨woli. Nie patrzac̨
na to, iż cały był już skatowany od uderzeń, nie zwalniał ani troche ̨swojego biegu. „Szybko,
Mojsze!” mówił sobie, „Sama śmierć cie ̨ goni” i nie poddawał sie.̨ Leciał jak wicher. Aż w
końcu wmieszał sie ̨w tłum, lecz ludzie, nie wiedzac̨, o co chodzi także puścili sie ̨ za nim w

7



pogoń, podczas gdy tajniacy wraz z przybyła ̨ im na pomoc policja ̨zaczel̨i strzelać w ludzka ̨
mase.̨ Zabili na miejscu trzy osoby i wiele innych zranili, lecz chybili Mojsze. Dotarł on do
mieszkania szcześ̨liwie, towarzysze go rozebrali, bo sam padał z wyczerpania. Nie było na
jego ciele ani jednego zdrowego miejsca. Zwisały z niego kawałki mies̨a.

Tak czy inaczej od aresztu sie ̨ Mojsze nie uchronił. Chodzac̨ na widzenie jednego z bli-
skich mu towarzyszy, siedzac̨ych w wiez̨ieniu, wpadł raz w pułapke.̨ Chłopak, który mu
towarzyszył, okazał sie ̨ prowokatorem i zadzwonił na policje,̨ gdy tylko Mojsze wszedł na
widzenie. Zbiegli sie ̨ żandarmi wraz z Ochrana ̨ i go aresztowali. Zaczeł̨a sie ̨ kaźń i tortury,
które trwały pieć̨ dób. Mojsze twierdził, że nazywa sie ̨ Jankiel Talmud. Agenci Ochrany ob-
stawali przy swoim: onMojsze Tokar, na którego już od dawna czeka kara śmierci, wydana
przez Skałona. Konieczne było jednak wydobycie od niego przyznania sie.̨ Znec̨ali sie ̨ nad
nim wwyrafinowany sposób, stosujac̨ znowu wszelkie, wymyślone przez Grina (7) metody
przesłuchania. Budzili go w nocy, rozbierali do naga i chłostali po całym ciele. Na poczat̨ku
powtarzało sie ̨ to co noc. I wtedy Mojsze znów pokazał swa ̨nadzwyczajna ̨wytrwałość. Sie-
działo w nim coś stalowego, comożna było złamać jedynie w zdradziecki sposób. „Patrz, to
twoje zdjec̨ie, nazywasz sie ̨Mojsze Tokar.” „-Nie, to nie ja!” Przyprowadzili jego ojca. „Oto
twój ojciec!”. „Nie, nie znam go.” I nawet, gdyby postawili mu przed nosem jego samego
we własnej osobie, Mojsze wciaż̨ by sie ̨wypierał i powtarzał: „To nie ja, ja nie ja”. Przyszło
oświadczenie na piśmie od rodziny Jankiela Talmuda, udowadniajac̨e, iż osoba uwiez̨iona
w Ratuszu, to nie on. Lecz Mojsze śmiał sie ̨ im w twarz i obstawał przy swoim.

Koniec końców przestali sie ̨nim zajmować. Przewieźli go do Cytadeli Aleksandrowskiej.
Było to dla niego cież̨kim wstrzas̨em, jako że przygotowywał sie ̨ już do ucieczki z Ratusza.
Wszystko miał zaplanowane. Tak czy inaczej, siedzac̨ w Cytadeli nie przestał rozmyślać o
wydostaniu sie ̨ na wolność. Był w stanie cierpliwie poświec̨ić sie ̨ jednej jedynej myśli z ta-
kim samym uporem, z którym bronił swojej silnej woli. Twierdza okraż̨ona była wałem i
fosa,̨ głeb̨oka ̨na 20 fut (8). Wewnat̨rz wałów, na podwórzu a także po podwyższeniu, opasu-
jac̨ym fose,̨ dniem i noca ̨przechodziły patrole wartowników. Trzeba było przebić sie ̨przez
ten podwójny łańcuch warty i zeskoczyć z wysokości 3 saż̨ni (9). A wszystko to bez żadnej
pomocy z zewnat̨rz, bez broni i bez kopiejki w kieszeni. Ale wszelkie te przeciwieństwa lo-
su nie były w stanie go powstrzymać. Swój plan zrealizował. Pewnego ciemnego wieczoru,
wraz z 5 czy 6 towarzyszami z celi, którym powierzył swój plan (a w celi było wszystkiego
około 150 wieź̨niów), Mojsze wyprosił udanie sie ̨ do klozetu. Klozet przylegał do wału, a
jego okienko wyglad̨ało bezpośrednio przez wał. Mojsze wszedł pierwszy do kibla, podczas
gdy reszta towarzyszy stała przed drzwiami wraz z pilnujac̨ym ichwartownikiem.Momen-
talnie rzucił sie ̨ do okienka, przepchał dolna ̨ cześ̨ć tułowia, przewiesił nogi nad wałem,
podczas gdy rek̨ami konwulsyjnie trzymał sie ̨ ramy okiennej. Pod nim groźnie widniała
ciemna głeb̨ia. Do klozetu wszedł wtedy kolejny towarzysz i widzac̨ Mojsze, wiszac̨ego w
tej niezdecydowanej pozie, popchnał̨ go odrywajac̨ mu rec̨e od okna. Na szcześ̨cie rów był
zasypany śniegiem i Mojsze nie roztrzaskał sie ̨ na śmierć. Upadek go oszołomił tak, że nie
poczuł żadnego bólu. Dochodzac̨ do siebie spróbował sie ̨ podnieść, lecz poczuł, iż nie da
rady. Noga była złamana nad stopa.̨ Pełznac̨ na czworakach, w straszliwym cierpieniu i nie
wydajac̨ przy tym żadnego dźwiek̨u, djujma za djujma ̨ (10) czołgał sie ̨ do przodu, wypełzł
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z rowu i szcześ̨liwie omijajac̨ wartowników, doczołgał sie ̨do drogi, wiodac̨ej na dworzec. Z
drogi zabrał go przejeżdżajac̨y przypadkiem fiakier, któremu Mojsze oznajmił po prostu,
że złamał noge.̨ Pomimo wahania i wat̨pliwości fiakier zgodził sie ̨ w końcu przewieźć go
na podany mu adres.

Okołomiesiac̨amec̨zył sie ̨z bolac̨a ̨noga ̨i gdy tylko polepszyło sie ̨mu zdrowie, za pienia-̨
dze, które dali mu towarzysze, powtórnie wyjechał za granice,̨ do Paryża. Było to wiosna ̨
1907 roku. Przez jakieś dwa miesiac̨e przeleżał tam w szpitalu i w mieszkaniu towarzyszy,
by potem, zaraz, gdy tylko stanał̨ na nogi, zabrać sie ̨ do roboty. Zainteresował sie ̨ francu-
skim syndykalizmem i pomimo, iż nie znał jez̨yka, stał sie ̨ gorac̨ym zwolennikiem tejże
formy ruchu robotniczego. Samemu wywodzac̨ sie ̨ ze środowiska robotniczego, zawsze
pracujac̨ albo szukajac̨ pracy, wierzył w żywioł i spontaniczność ruchu robotniczego. Jakiś
tam unowocześniony syndykalizm kojarzył mu sie ̨ z najstraszliwsza ̨ bojowa ̨ akcja ̨ anar-
chistyczna.̨ A tym samym czasie chodziły mu po głowie myśli o zamachu, który miałby
charakter całkowicie indywidualny. Nie czuł sie ̨ odpowiedzialny wobec nikogo. Nie chciał
liczyć sie ̨ z żadnymi konsekwencjami, z nikim ani z niczym. Jak wszystko to pasowało jed-
no do drugiego w jego głowie – trudno powiedzieć. Niemożliwościa ̨byłoby dokopać sie ̨ do
korzeni jego światopoglad̨u. Mojsze nie argumentował logicznie. Bed̨ac̨ osoba ̨ żywiołowa,̨
wrażliwa,̨ postep̨ował i funkcjonował – opierajac̨ sie ̨ nie na logice, lecz własnej psychice. I
być może, że w tej sferze – w sferze psychologii – znajduje sie ̨ odpowiedź na to pytanie.

Wysiedlony z Paryża, około pół roku sped̨ził w Londynie, gdzie nacierpiał sie ̨ rozma-
itych nieszcześ̨ć. Przez cały czas zmagał sie ̨ jeszcze przy tym z chora ̨ noga.̨ Wrócił wiec̨
do Paryża gdzie, już nielegalnie, pomieszkał przez kolejne pół roku. I znów zaczał̨ płonać̨
myślami o Rosji. Na poczat̨ku 1909 roku wyjechał do Imperium, bez zbytniego entuzjazmu,
lecz zdecydowany poświec̨ić sie ̨zaplanowanej przez siebie działalności wśród robotników.
Przyjechał do Łodzi a potem ruszył dalej, przez Warszawe ̨do Białegostoku, stamtad̨ zaś do
Wilna, gdzie w końcu osiadł. Jego listy stamtad̨ pałały smutkiem i przygneb̨ieniem. Był sam.
Nie miał ani towarzyszy, ani nie ostały sie ̨ ślady poprzedniej działalności anarchistycznej.
Bez środków na życie, bez grosza, bez pracy. Głodował i wciaż̨ bolała go ta przeklet̨a noga.
Od zaplanowanej działalności myśli jego coraz bardziej kierowały sie ̨ w strone ̨ zamachu
w pojedynke.̨ Wybór padł na Gerszelmana (11), bed̨ac̨ego jednym z najjaskrawszych przy-
kładów, jeśli chodzi o przedstawicieli reakcji. Nie bed̨ac̨ w stanie przygotować sie ̨ bardziej
szczegółowo do zamachu, 6. grudnia przez pomyłke ̨wystrzelił w generała Pengo. 13. stycz-
nia 1910 odbyła sie ̨ rozprawa sad̨owa. Skazali go na śmierć. 15. stycznia skończył ze soba,̨
podpalajac̨ sie.̨ Mojsze był jednym z pierwszych, lecz także ostatnich, towarzyszy pierw-
szego pokolenia anarchistów. Zostawił nam swoja ̨ spuścizne:̨ ogromna ̨moralna ̨ odwage!̨

Przypisy:
Pierwsza demonstracja przeciw mobilizacji rezerwistów do armii carskiej na wojne ̨

rosyjsko-japońska.̨ Odbyła sie ̨ 28. października 1904 na Lesznie przy ulicy Karmelickiej.
Krwawo rozped̨zona przez Kozaków i policje.̨ W wyniku ich interwencji, oprócz wielu
aresztowań, około 80 osób zostało rannych;

Najprawdopodobniej chodzi o Der Vikuekh (geshprekhe in a kafee) Errico Malatesty
(wydane przez Arbayter Fraynd w 1904 w Londynie w tłumaczeniu Rudolfa Rockera),
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Der general-strayk, un di sotsiale revolutsion Zygfryda Nachta (wydane przez Jidisz-
Sprekhende Anarkhistisze Federatsion w 1904 w Londynie);

Anarchista Nikołaj Rogdajew w referacie na temat sytuacji ruchu anarchistycznego na
terenach, należac̨ych do Imperium Rosyjskiego, który został przedstawiony podczas Kon-
gresu Anarchistycznego w Amsterdamie w 1907 roku, opisuje te fakty w nastep̨ujac̨y spo-
sób: „Podczas pierwszego strajku piekarzy w Warszawie anarchiści <spontanicznie>zajel̨i
piekarnie ̨ niejakiego Nachmina i rozpoczel̨i produkcje ̨ na <zasadach komunistycznych>.
Zarzad̨zali piekarnia,̨ spełniali wymagania pracowników, spłacili cześ̨ć długów i prowadzili
działalność, aż w końcuwłaściciel przyszedł skruszony, zgadzajac̨ sie,̨ by spełnić wszystkie
wymagania robotników.”;

Kugel: babka ziemniaczana z cebulka ̨ itd., pieczona w piecu;
Chodzi o grupe ̨pomocywieź̨niom. Dopiero później grupy te, istniejac̨e wwielumiastach

Imperium Rosyjskiego, gdzie działali anarchiści, zaczeł̨y używać nazwy Czarny Krzyż;
Nie udało sie ̨ustalić żadnych danych na temat dwójki anarchistów skazanych na śmierć

za ekspropiacje ̨wWarszawiewpierwszej połowie 1906-go roku. Pod ksywka ̨„Ignac” znany
był Judko Kernbajser, lecz został on aresztowany i stracony na poczat̨ku stycznia wraz z
cała ̨ grupa ̨ anarchistów, podobnie zreszta ̨ jak „Kuba” czyli Kopel Igalson. W dniach 3. i
1.8 stycznia rozstrzelane zostały wwarszawskiej Cytadeli dwie grupy anarchistów, łac̨znie
16 osób. Dwóm anarchistkom, Surze Rotkopf i Chaji Fljato, aresztowanym wraz z reszta ̨
członków Internacjonału, wyrok śmierci został odroczony;

Detektyw Grin przesłuchiwał i torturował warszawskich anarchistów, aresztowanych w
styczniu 1906 r. Zginał̨ później od kul rewolucjonistów;

Rosyjska miara. 1 fut = 30,48 cm, czyli chodzi o ponad 6 metrów głeb̨okości;
Rosyjska miara. 1 saż̨eń = 2,134 metra, czyli ponad 6 metrów;
Rosyjska miara. 1 djujma = 25,4 mm;
Generał Sergej Konstantynowicz Gerszelman aktywnie popierał Czarne Sotnie i inne an-

tysemickie i monarchistyczne organizacje. 21. listopada 1907 przeprowadziła na niego za-
mach eserka Aleksandra Sewastjanowa (schwytana namiejscu i wkrótce powieszona), lecz
pomimo rzuconej przez nia ̨ bomby ani włos mu z głowy nie spadł. Zmarł śmiercia ̨ natu-
ralna ̨ w 1910. Generałowie w których strzelał Mosze 6. grudnia 1909 to Nikołaj Isajewicz
Akimow (w latach 1884-1895 był on np. oficerem sztabu korpusu inżynierów twierdzy war-
szawskiej) i jego pomocnik nazwiskiem Pengo, którego danych nie udało sie ̨ ustalić. Tak
opisuje zamach konserwatywny petersburski dziennik Nowoje Wremja: „Wilno. Wczoraj,
po paradzie wojskowej, w okolicach domu komendanta wojsk okreg̨u wileńskiego, strzela-
no w powóz wracajac̨ego z parady naczelnika inżynierów generała Akimowa i jego pomoc-
nika Pengo. Na wskutek wystrzału generał Pengo został lekko ranny w rek̨e.̨ Przestep̨ca –
Żyd, z wyglad̨u robotnik, aresztowany.”

ROCKER O TOKARZU
Wśród towarzyszy, którzy w tamtych latach znaleźli schronienie w Londynie, znalazła

sie ̨ i pewna interesujac̨a kobieta, nazwiskiem Judith Goodman. Była ona jedna ̨z czołowych
postaci w ruchu anarchistycznym Białegostoku. Nosiła peruke,̨ ponieważ Kozacy wyrwali
jej z głowy wszystkie włosy.[…]
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Do jej grupy w Londynie zaliczał sie ̨ pewien młody człowiek, Mosze Tokarz, którego
śmiałość, jeśli chodzi o działalność terrorystyczna,̨ przyniosła mu sławe ̨ w Rosji. Z jego
wesołymi niebieskimi oczami i jasnymi włosami, żaden specjalista od „nauki rasowej” nie
uwierzyłby, że jest Żydem.Mosze był członkiem grupy Internacjonał wWarszawie. Jedynie
niesłychane szcześ̨cie uratowało go od aresztu wraz w grupa ̨16 towarzyszy, którzy zostali
od razu rozstrzelani bez sad̨u. Stał sie ̨ wiec̨ prześladowanym uciekinierem, lecz policja w
końcu go schwytała. Znów dopomogło mu szcześ̨cie. Nie miał przy sobie żadnych papie-
rów, wiec̨ posadzili go w sławetnej Cytadeli Warszawskiej, gdzie torturowali go, by zmusić
do podania swojego nazwiska. Nawet tortury nie zmusiły Tokarza do mówienia. W 1907
roku uciekł. Skierował sie ̨ do Paryża, a potem przyjechał do Londynu.

Nie podobało mu sie ̨ życie w Paryżu czy Londynie. Było dla niego zbyt oswojone. Wy-
jechał z Londynu. Znalazł sie ̨ z powrotem w Paryżu i zamierzał wrócić do Rosji. Spotkał
grupe ̨ młodych Rosjan, którzy także chcieli wracać. Zamierzali przywieźć ze soba ̨ fundu-
sze na przyszła ̨działalność rewolucyjna ̨w Imperium, toteż zaplanowali obrabować jeden z
paryskich banków. Ktoś z grupy powiadomił francuska ̨policje.̨Wszystkich aresztowali, a w
prefekturze oświadczono im, żemusza ̨opuścić Paryż pierwszym pociag̨iem. Jeśli którykol-
wiek z nich byłby złapany we Francji 10 godzin później, zostałby karany z cała ̨ surowościa ̨
prawa.

Działo sie ̨ to w lutym 1908 roku. Wydaje sie ̨ dziwne, że francuska policja potraktowała
ich tak pobłażliwie. Okazało sie,̨ że Clemenceau, który był wtedy premierem rzad̨u, został
poinformowany o tej sprawie i oświadczył, iż nie chce karać tych młodych idealistów, nie
zdajac̨ych sobie sprawy, że to, co robia,̨ jest przestep̨stwem. Fakt ten pokazuje, jak łatwo
rewolucyjny zapał tych młodych ludzi zboczyć mógł na złe tory.

Mosze Tokarz wrócił do Londynu. Pomieszkał tu prawie rok. W końcu nie mógł wytrzy-
mać. Oświadczył nam, że wraca do Rosji. Nie obchodziło go, co tam zastanie. Nie udało
nam sie ̨mu tego wyperswadować. W styczniu 1909 r. wrócił do Rosji. W tamtym okresie w
prasie angielskiej i wszed̨zie indziej publikowano informacje na temat straszliwych tortur,
jakim poddawano wieź̨niów politycznych w Twierdzy Wileńskiej. Człowiekiem odpowie-
dzialnym za to był komendant wojskowy Wilna, nazwiskiem Gerszelman. Tokarz, który
pomieszkiwał wtedy w Łodzi, czytał te reportaże i zdecydował, że Gerszelmana zabije. Wy-
brał sie ̨ do Wilna. Dnia 6. grudnia strzelił w Gerszelmana, gdy ten przejeżdżał powozem
przez ulice miasta. Gerszelmanowi nie spadł ani włos z głowy. Generał Pengo, który mu
towarzyszył został ranny.

13. stycznia 1910 Tokarz został skazany na śmierć. Na pare ̨ dni przed egzekucja ̨ oblał
sie ̨ parafina ̨ z lampy, która ̨ miał w swojej celi i podpalił sie.̨ Gdy strażnicy otwarli drzwi
celi był jeszcze żywy, ale oparzenia były zbyt poważne, by go odratować. Zmarł niedługo
później.
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