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W okresie II Rzeczypospolitej osoba rosyjskiego pioniera anarchizmu nie
gościła czes̨to w publicystyce ideologów i działaczy polskiego legalnego ru-
chu syndykalistycznego1. Niemniej jednak wśród jego działaczy znaleźli sie ̨
publicyści, którzy zainteresowali sie ̨postacia ̨Michaiła Bakunina. Należeli do
nich profesor Kazimierz Zakrzewski i Wiesław Protschke, obydwaj aktywnie
działajac̨y w najwiek̨szej ówczesnej polskiej syndykalistycznej centrali zawo-
dowej – Zwiaz̨ku Zwiaz̨ków Zawodowych. Swoje analizy na temat spuścizny
ideowej M. Bakunina zaprezentowali na łamach dwóch tytułach prasowych:
w piłsudczykowskiej „Drodze” oraz w „Froncie Robotniczym”, organie pra-
sowym ZZZ. Choć tematyka ta stanowiła znikoma ̨cześ̨ć ich publicystyki, ich
rozważaniawydaja ̨sie ̨na tyle interesujac̨e, żemoga ̨dać podstawe ̨do określe-
nia stosunku członków zwiaz̨ku do rosyjskiego rewolucjonisty, a także ide-
ologii anarchistycznej.

W pierwszej kolejności należy przybliżyć zarys biografii prezentowanych
publicystów. Pierwszy z nich, K. Zakrzewski, urodzony w 1900 roku w
rodzinie z tradycjami naukowymi, był historykiem bizantynista.̨ Uznawany
za pioniera rodzimej bizantynistyki, okazał sie ̨ pierwszym badaczem, który
wprowadził do polskiej nauki historycznej problematyke ̨ dziejów Bizan-
cjum. Choć studia rozpoczał̨ na Uniwersytecie Jagiellońskim, to zawodowo
i naukowo zwiaz̨any był z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie.
Awansował w 1936 roku, otrzymujac̨ stopień naukowy profesora i zarazem
kierownika w specjalnie dla niego utworzonej Katedrze Historii Bizancjum
na Uniwersytecie Warszawskim. Ideowo deklarował sie ̨ jako syndykalista,
inspirował sie ̨myśla ̨Georgesa Sorela i Stanisława Brzozowskiego, co wiec̨ej,
uznawany był za najważniejszego w Polsce mied̨zywojennej teoretyka tej

1 Pojec̨ie legalnego ruchu syndykalistycznego dotyczy organizacji wywodzac̨ych sie ̨ z sa-
nacyjnego ruchu politycznego. Zaliczyć do nich należy centrale zawodowe: Generalna ̨Federacje ̨
Pracy (GFP), Zwiaz̨ek Zwiaz̨ków Zawodowych (ZZZ), a także organizacje zwiaz̨ane z ZZZ – Zwia-̨
zek Polskiej Młodzieży Demokratycznej (ZPMD) i Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury im. Ste-
fana Żeromskiego (RIOK). Na temat działalności polskich ugrupowań syndykalistycznych patrz:
S. Ajzner, Zwiaz̨ek Zwiaz̨ków Zawodowych 1931–1939, Warszawa 1979; R. Chwedoruk, Ruchy
i myśl polityczna syndykalizmu w Polsce, Warszawa 2011, s. 183–249; G. Zackiewicz, Syndyka-
lizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku, Kraków 2013, s. 329–
426, 437–526. Natomiast za nielegalnych uznać należy anarchosyndykalistów zrzeszonych w
Anarchistycznej Federacji Polski, powstałej w 1926 roku. A. Zandberg, Anarchistyczna Federa-
cja Polski. Polscy anarchiści w dwudziestoleciumied̨zywojennym, „Przeglad̨ Historyczny” 2002,
t. XCIII, z. 1, s. 31–52; R. Chwedoruk, Ruchy i myśl polityczna…, s. 249–261. W drugiej połowie lat
30. anarchiści zaczel̨i przenikać do struktur ZZZ i RIOK, stajac̨ sie ̨aktywna ̨grupa ̨działaczymaja-̨
cych wpływ na radykalizacje ̨ ideowa ̨ tych organizacji. R. Chwedoruk, Ruchy i myśl polityczna…,
s. 261–270.
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ideologii. Obficie publikujac̨ w wielu periodykach zwiaz̨anych głównie z
obozem sanacyjnym, pozostawił po sobie poteż̨na ̨ spuścizne ̨ publicystyki
politycznej. Poczat̨kowo sympatyzujac̨y z utworzona ̨ 26 września 1928 roku
prorzad̨owa ̨ organizacja ̨ zwiaz̨kowa ̨ Generalna ̨ Federacja ̨ Pracy, z wiek̨sza ̨
aktywnościa ̨ poświec̨ił sie ̨ pracy w powstałym 25 maja 1931 roku ZZZ. W
1939 roku został wiceprezesem tej centrali. Jednakże jego najwiek̨sza ̨ pasja,̨
zgodna ̨ zreszta ̨ z jego kwalifikacjami naukowymi, była oświata robotnicza.
Angażował sie ̨ wiec̨ w działalność RIOK, zwiaz̨anego ściśle z ZZZ. Od 1936
roku pełnił funkcje ̨ prezesa Instytutu, edukujac̨ego robotników w duchu
ideologii syndykalistycznej. Po wybuchu II wojny światowej brał udział
w wojnie obronnej 1939 roku, natomiast podczas okupacji udzielał sie ̨ w
konspiracyjnym Zwiaz̨ku Syndykalistów Polskich i Zwiaz̨ku Walki Zbrojnej.
W 1941 roku został aresztowany, a 11 marca tego samego roku rozstrzelany
w Palmirach2.

Informacje na temat życia i działalności Wiesława Protschke sa ̨ niezwy-
kle skromne. Urodził sie ̨ w 1913 roku we Lwowie. Ukończył Wydział Prawa
na lwowskim UJK. W czasach studenckich zwiaz̨any z ZPMD, publikował na
łamach pisma organizacyjnego „Przemiany”. W latach 30. zaangażował sie ̨
w działalność ZZZ i RIOK. W tym okresie również poświec̨ił sie ̨ pracy dzien-
nikarskiej w organach prasowych ZZZ: „Froncie Robotniczym” i „Froncie
Pracownika Umysłowego”. Wraz z Tomaszem Pilarskim i Władysławem Głu-
chowskim należał do liderów frakcji anarchosyndykalistycznej w ramach
ZZZ. W okresie II wojny światowej przeszedł do działalności konspiracyjnej,
współtworzac̨ we Lwowie antyradzieckie ugrupowanie Rewolucyjny Zwia-̨
zek Niepodległości złożony z miejscowych syndykalistów i socjalistów. Po
rozbiciu w styczniu 1940 roku lwowskiej organizacji włac̨zył sie ̨w działania
Syndykalistycznej Organizacji „Wolność” (dalej SOW), pełniac̨ funkcje ̨ prze-

2 Podstawowe informacje biograficzne w: Z. Dłużewska-Kańska, T. Piskorski, S. Szwedow-
ski, Niepełny wykaz członków Zwiaz̨ku Polskiej Młodzieży – ZET i Zwiaz̨ku Patriotycznego oraz
organizacji pochodnych i starszego społeczeństwa „Przyszłość – PET”, Organizacja Młodzieży
Narodowej SzkółWyższych i Średnich –OMNSW iOMNSŚ, GrupyNarodowe, Zwiaz̨ekMłodej Pol-
ski, Zwiaz̨ek Rad Ludowych i inne ekspozytury zewnet̨rznew okresie 1886–1966 (dalej: Niepełny
wykaz), Biblioteka Narodowa (dalej BN), Czytelnia Zbiorów Specjalnych (dalej CZS), sygn. akc.
13467 (mf. 84909), rkps, s. 962–968; H. Evert-Kappesowa, Przedmowa, w: K. Zakrzewski, U schył-
ku świata antycznego,Warszawa 1964, s. 5–21; L. Piotrowicz, Kazimierz Zakrzewski (1900–1941),
„Kwartalnik Historyczny” 1946, z. 3–4, s. 633–639; J. Rudnicki (Stefan Mek̨arski), Kazimierz Za-
krzewski (1900–1941), w: Straty kultury polskiej 1939–1944, red. A. Chordeg̨a, T. Terlecki, Glas-
gow 1945, t. 1, s. 305–312; G. Zackiewicz, Kazimierz Zakrzewski (1900–1941). Historyk, ideolog,
działacz społeczny i polityczny, „Studia Podlaskie” 2007/2008, t. XVII, s. 101–123.
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wodniczac̨ego Komitetu Centralnego tego ugrupowania. W wyniku scalenia
pionu wojskowego SOW z Armia ̨ Krajowa ̨W. Protschke został oficerem poli-
tycznym tej ostatniej organizacji. Brał udział w powstaniu warszawskim, w
trakcie którego we wrześniu 1944 roku został na Powiślu wziet̨y do niewoli,
a nastep̨nie wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, skad̨ prze-
niesiono go do obozu w Mauthausen, gdzie został zamordowany w styczniu
1945 roku3.

Działaczy tyle samo dzieliło, co łac̨zyło. Dzielił ich na pewno dystans po-
koleniowy, K. Zakrzewski miał za soba ̨ doświadczenie walki o odrodzenie
Rzeczypospolitej, które niewat̨pliwie ukształtowało jego patriotyczna,̨ pił-
sudczykowska ̨ postawe.̨ Z kolei W. Protschke dorastał w wolnej Polsce, stu-
diujac̨, należał do tej grupy działaczy syndykalistycznych, których radyka-
lizm społeczny zaprowadził na anarchistyczne pozycje ideowe. Różniła wiec̨
ich interpretacja doktryny syndykalistycznej. Łac̨zyła ichnatomiastwspólna
praca na rzecz rozwoju polskiego ruchu syndykalistycznego. Nie mamy pew-
nych dowodów na ich osobiste kontakty. Ze wzgled̨u na brak źródeł, pozosta-
ja ̨wiec̨ spekulacje, które należy przeprowadzać z duża ̨ostrożnościa.̨ Nie ule-
ga bowiem wat̨pliwości, że musieli ze soba ̨ współpracować, zarówno w ZZZ,
jak i RIOK, obydwaj bowiem byli aktywnymi działaczami tych organizacji. K.
Zakrzewski mógł znać W. Protschkego z działalności w strukturach lwow-
skiej sekcji ZPMD4. Możliwości zetkniec̨ia sie ̨ ze soba ̨ mieli wiec̨ wiele. Nie
wiemy natomiast, w jakiej atmosferze mogła przebiegać ta współpraca. Nie
zachowały sie ̨ również informacje o konfliktach pomied̨zy nimi, do których
mogło wszakże dojść, gdyż Zakrzewski jako prezes RIOK był sceptyczny wo-
bec członków funkcjonujac̨ej w Instytucie frakcji anarchistycznej5. Należy
bowiem podkreślić, że istnienie w RIOK grupy anarchosyndykalistycznej do-
prowadzało czes̨to do wewnet̨rznych walk frakcyjnych z sorelowskimi syn-
dykalistami, których podłoże było czes̨to bardziej personalne niż ideologicz-
ne. W polskim ruchu syndykalistycznym wpływ tendencji anarchistycznych
okazał sie ̨marginalny, choćwdrugiej połowie lat 30. XXwieku stał sie ̨zauwa-

3 Niepełny wykaz…, s. 513–514; G. Zackiewicz, Lwowscy syndykaliści w latach 1926–1945,
w: Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., red. M. Sto-
larczyk, Rzeszów 2011, s. 201.

4 K. Zakrzewski na poczat̨ku lat 30. XX wieku zasiadał w lwowskim Senioracie ZPMD. Nie-
pełny wykaz…, s. 963; Zwiaz̨ek Polskiej Młodzieży Demokratycznej podczas II Rzeczypospolitej
i II wojny światowej, red. J. Pietruszy, Kraków 1998, s. 64.

5 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Akta Zofii i Jed̨rzeja Moraczewskich (dalej AZiJM),
Pisma ZZZ 1931–1937, sygn. 71/I-133, Pismo M. „Wojtka” Malinowskiego do J. Moraczewskiego
z 28 czerwca 1937 roku, k. 188.
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żalny w radykalizujac̨ym sie ̨ ideowo ZZZ6. Szczególnie widoczny był w RIOK,
zwłaszcza u progu wybuchu II wojny światowej7. Co ciekawe, K. Zakrzewski
wiosna ̨ 1937 roku spotkał sie ̨ z działaczem anarchistycznym reprezentuja-̨
cym Mied̨zynarodowe Stowarzyszenie Pracowników (dalej MSP), Albertem
de Jongiem.Uczony konsekwentnie przekonywał holenderskiego anarchiste,̨
iż polski syndykalizm miał wymiar rewolucyjny, reprezentował jednak pol-
ska ̨ racje ̨ stanu8. Pomimo kontaktu z przedstawicielem MSP osobisty stosu-
nek K. Zakrzewskiego do anarchizmu był nadal niechet̨ny. Symptomatyczne
było, iż w 1939 roku podczas ponownegowyboru na prezesa RIOK, chcac̨ zdy-
stansować sie ̨ od ujawniajac̨ych sie ̨ tendencji anarchosyndykalistycznych w
łonie Instytutu, poprosił o „urlop organizacyjny”, co jednoznacznie zostało
zinterpretowane jako rezygnacja z pracy w RIOK9. Konflikty te zaowocowa-
ły późniejszym podziałem ruchu na odreb̨ne organizacje, działajac̨e podczas
okupacji hitlerowskiej10.

Krytyka ideologii anarchistycznej znalazła odzwierciedlenie w publicysty-
ce K. Zakrzewskiego. Jego publikacje na ten temat należy podzielić na dwie
zasadnicze kategorie: grupe ̨ tekstów prezentujac̨ych rozważania syndykali-
sty na temat założeń ideowych anarchizmu oraz na publikacje oceniajac̨e
działalność anarchosyndykalistycznych organizacji w okresie wojny domo-
wej w Hiszpanii w latach 1936–1939. W tym kontekście historyk poświec̨ił
nieco miejsca także M. Bakuninowi.

Uczony, bed̨ac̨ w Polsce niekwestionowanym specjalista ̨w zakresie syndy-
kalizmu, miał świadomość, iż ideologia ta nie była monolitem. Wystep̨owały
w niej różne odcienie ideowe, nawiaz̨ujac̨e także do ideologii anarchistycz-
nej, która zdaniem K. Zakrzewskiego, najbardziej zaznaczyła sie ̨ na terenie

6 R. Chwedoruk, Ruchy i myśl polityczna…, s. 261–270; idem, Kropotkin, Rocker, Sorel –
anarchistyczni i nieanarchistyczni inspiratorzy polskiego anarchosyndykalizmu, w: Studia z
dziejów polskiego anarchizmu, red. E. Krasucki, M. Przyborowski, R. Skrycki, Szczecin 2011, s.
108–112.

7 G. Zackiewicz, Kazimierz Zakrzewski…, s. 124; S. Szwedowski, Ruch zetowy. Syndykalizm,
BN, CZS, Materiały do historii organizacji Zet, (Zwiaz̨ku Młodzieży Polskiej) (dalej MZMP) sygn.
akc. 16266, t. 3, k. 12.

8 AAN, Mied̨zynarodowe Organizacje Kongresy i Konferencje, sygn. 455/1–2, [A. de Jong],
Rapport sur la situation en Pologne, k. 88.

9 AAN, Komisariat Rzad̨u na miasto stołeczne Warszawe ̨ (dalej KRW), sygn. 297/III/1 (mf
2741/1), Notatka informacyjna z 23 stycznia 1939 roku, k. 234–235.

10 W okresie okupacji niemieckiej działały, wywodzac̨e sie ̨ z ZZZ, dwie główne organiza-
cje: Zwiaz̨ek Syndykalistów Polskich i Syndykalistyczna Organizacja „Wolność”. R. Chwedoruk,
Syndykaliści polscy okresu II wojny światowej, „Zeszyty Historyczne” 2005, nr 154, s. 55–101; G.
Zackiewicz, Kazimierz Zakrzewski…, s. 124–126.
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Francji i Włoch11. On sam, tak jak prawdopodobnie przytłaczajac̨a wiek̨szość
jego towarzyszy, stał na gruncie propaństwowym12. Nie dziwi wiec̨ fakt, iż K.
Zakrzewski nie był zwolennikiem anarchistycznych propozycji organizacji
społeczeństwa.Wszelkie doktryny ideowe, zaprzeczajac̨e potrzebie istnienia
państwa były, jego zdaniem, sprzeczne z interesem narodu polskiego, a ści-
ślej rzecz biorac̨ – rodzimego proletariatu. Ze wzgled̨u na negacje ̨ państwa,
zdaniem K. Zakrzewskiego, anarchizm należało uznać jako rodzaj ideologii
liberalnej. W jego opinii, główna ̨ zasada ̨ liberalizmu było maksymalne ogra-
niczenie roli państwa, toteż anarchizm interpretował jako najbardziej rady-
kalna ̨ formułe ̨ liberalizmu. Uczony próbował wiec̨ przekonywać, że pogla-̨
dy polityczno-gospodarcze liberałów były tożsame z koncepcjami pioniera
ideologii anarchistycznej, Anglika Williama Godwina (1756–1836) oraz rosyj-
skiego rewolucjonisty Michaiła Bakunina (1814–1876). Dowodem na rzeko-
me liberalne inklinacje rosyjskiego anarchistymiało być odrzucenie przymu-
su ze strony aparatu państwowego. W opinii polskiego ideologa, jego baku-
ninowski postulat odrzucenia przemocy państwowej pokrywał sie ̨kluczowa ̨
zasada ̨ liberalnego światopoglad̨u postulujac̨ego osłabienie kurateli admini-
stracji państwowej nad obywatelami. W tym sensie Rosjaninmiał być bardzo
bliski liberałom13. Anarchizm objawiał sie ̨ jako najbardziej radykalna forma
liberalizmu. Zdaniempolskiegohistoryka, powstał na gruncie racjonalistycz-
nej wiaryw postep̨ cywilizacyjny ludzkości, która podaż̨ajac̨ naturalna ̨droga ̨
samodoskonalenia, zdecydowałaby o rezygnacji z wszelkich form przymusu.
Tak sformułowany, antypaństwowy projekt ideowy miał zostać zapropono-
wany przezWiliama Godwinaw okresie rewolucji francuskiej. W tym okresie
nie znalazł nad Sekwana ̨zwolenników. Reprezentujac̨ najskrajniejsza ̨ forme ̨
liberalizmu, anarchizmpojawił sie ̨ponownie na areniemied̨zynarodowej do-
piero w połowie XIX wieku za sprawa ̨ rosyjskiego rewolucjonisty14. Nie pod-

11 Wiec̨ej informacji na temat rozwoju ideologii syndykalistycznej i jej zwiaz̨ku z anarchi-
zmem patrz: V.R. Lorwin, Syndicalism, w: International Encyklopedia of the Social Science, red.
D.L. Sillis, New York 1968, t. 15, s. 447–451; F.F. Ridley, Revolutionary Syndicalism in France. The
Direct Action of its time, London 2008. Ważniejsze prace w jez̨yku polskim: D. Grinberg, Ruch
anarchistycznyw Europie Zachodniej 1870–1914,Warszawa 1994, s. 127–145; G. Zackiewicz, Syn-
dykalizm – ruch i doktryna przed I wojna ̨światowa,̨ „Białostockie Teki Historyczne” 2008, t. 6, s.
113–134; P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawa 2007, s. 331–410; R. Chwedoruk,
Ruchy i myśl polityczna…, s. 44–51; idem, Syndykalizm rewolucyjny – antyliberalna rewolta XX
wieku, Warszawa 2013.

12 K. Zakrzewski, Syndykalizm i syndykalizmy, „Przełom” 1929, nr 11, s. 1–3.
13 K. Zakrzewski, Zmierzch cywilizacji optymistycznej, „Droga” 1931, nr 4, s. 293.
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Niewat̨pliwie w drugiej połowie lat[30]. XX wieku wśród młodych działaczy
synydykalistycznych wywodzac̨ych sie ̨ z ZPMD-Lewicy tendencje anarcho-
syndykalistyczne były widoczne. Władze ZZZ tolerowały te ̨ grupe ̨ ze wzgle-̨
du na problemy kadrowe, organizacji bowiem nie stać było w tym okresie na
rezygnacje ̨ z radykalnej, choć niewat̨pliwie ideowej, grupy aktywistów. Ar-
tykuł Protschkego można wiec̨ zinterpretować jako pierwsza ̨wyraźna ̨mani-
festacje ̨ rosnac̨ej autoidentyfikacji anarchistów w ZZZ i RIOK45. Choć trudno
jest ocenić skale ̨ wpływów członków tej grupy, mogła ona mieć poniekad̨
wpływ na radykalizacje ̨ZZZ w tym okresie. Z pewnościa ̨ jednak frakcja anar-
chistyczna nie była dominujac̨ym stronnictwem w tej organizacji.

Podsumowujac̨, postać M. Bakunina w oficjalnym ruchu syndykalistycz-
nym była interpretowana w zależności od osobistych przekonań zajmuja-̨
cych sie ̨jego dorobkiem ideowymdziałaczy. Dla syndykalistów sorelowskich,
do których zaliczał sie ̨ K. Zakrzewski, był skrajnym, drobnomieszczańskim
liberałem, daż̨ac̨ym do likwidacji instytucji państwa w imie ̨ fałszywej inter-
pretacji wolności jednostki. Mimo wszystko naukowiec był zmuszony tole-
rować anarchistów w łonie zwiaz̨ku i RIOK w obliczu lawinowej redukcji sta-
nu osobowego tych organizacji, nie mógł bowiem pozwolić sobie na utrate ̨
kolejnych członków 48 . Dla frakcji wolnościowej, która ̨ reprezentował W.
Protschke, rosyjski anarchista uosabiał ideał rewolucjonisty daż̨ac̨ego rady-
kalnymi środkami do wyzwolenia klasy robotniczej i stworzenia nowej orga-
nizacji życia społecznego. Można wiec̨ stwierdzić, że postać Bakunina mogła
być symbolempostep̨ujac̨ej radykalizacji cześ̨ci polskich syndykalistówpost-
sanacyjnych.

Bibliografia
Źródła archiwalne
Archiwum Akt Nowych
Akta Zofii i Jed̨rzeja Moraczewskich
Komisariat Rzad̨u na miasto stołeczne Warszawe ̨
Mied̨zynarodowe Organizacje Kongresy i Konferencje
Biblioteka Narodowa
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Dłużewska-Kańska Z., Piskorski T., Szwedowski S., Niepełny wykaz człon-

ków Zwiaz̨ku Polskiej Młodzieży – ZET i Zwiaz̨ku Patriotycznego oraz organi-
zacji pochodnych i starszego społeczeństwa „Przyszłość – PET”, Organizacja

45 Działalność anarchosyndykalistóww tych organizacjach zaznaczyła sie ̨wyraźnie w 1937
roku. AAN, KRW, sygn. 297/IX/5 (mf. 2741/8), k. 6–7a; S. Szwedowski, Ruch zetowy. Syndyka-
lizm, BN, CZS, MZNP, sygn. akc. 16266, t. 3, s. 18.
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dajac̨ ideologii M. Bakunina pogłeb̨ionej analizie, K. Zakrzewski uznawał go
po prostu za anarchiste ̨ „drobnomieszczańskiego”15.

W podobny sposób, choć o wiele mniej krytyczny, uczony postrzegał hisz-
pański ruch anarchosyndykalistyczny. Choć na poczat̨ku lat 30. XX wieku z
wyraźna ̨ rezerwa ̨odnosił sie ̨ do CNT, stwierdzajac̨, iż pomimo aktywnej wal-
ki strajkowej tamtejszy ruch syndykalistyczny miał charakter antypaństwo-
wy i kryptokomunistyczny16, z czasem zmienił swoja ̨ opinie.̨ Na cześ̨ciowa ̨
rewizje ̨ jego poglad̨ów na temat anarchosyndykalizmu wpłyneł̨y niewat̨pli-
wie doniesienia z ogarniet̨ej wojna ̨domowa ̨Hiszpanii. Przemiany społeczne
realizowane przez anarchistów z CNT spowodowały, iż zaczał̨ przychylniej
wypowiadać sie ̨ na temat hiszpańskich syndykalistów. Co szczególnie inte-
resujac̨e, Federacje ̨ Anarchistów Iberyjskich (tak K. Zakrzewski tłumaczył
skrót FAI) publicysta oceniał jako główne zagrożenie dla frankistów, przy-
znajac̨ jednocześnie, iż FAI wyrosła z ludu hiszpańskiego, była z nim zwia-̨
zana i reprezentowała jego prawdziwe daż̨enia, czyli walke ̨ w podziemiu z
faszystowska ̨władza1̨7.

W odmienny sposób sylwetke ̨ rosyjskiego rewolucjonisty i jego poglad̨y
opisywał W. Protschke. Biografie ̨ anarchisty zamieścił w tekście Rewolucjo-
niści myśli i czynu. Bojownik wolności – Michał Bakunin, opublikowanym
w 1936 roku na łamach „Frontu Robotniczego”18. Autor, jak twierdził,
uznał za stosowne przypomnieć sylwetke ̨ M. Bakunina patronujac̨ego
tamtejszemu, „anarchistycznemu” ruchowi robotniczemu walczac̨ego
po stronie republikańskiej podczas wojny domowej w Hiszpanii. Treść
artykułu utrzymana była w tonie życzliwym bohaterowi. Już w pierwszych
wersach tekstu W. Protschke określił M. Bakunina mianem wielkiego
rewolucjonisty „twórcy rewolucyjnego anarchizmu, jako zorganizowa-
nego ruchu społeczno-politycznego”19. Artykuł poza zarysem biografii
M. Bakunina przedstawił informacje o jego współpracy Polakami, krótki

15 K. Zakrzewski, Walka o mit, „Droga” 1930, nr 1, s. 32.
16 K.Z. (K. Zakrzewski), Upadek monarchii hiszpańskiej, „Słowo Polskie” 1931, nr 164, s. 1;

G. Zackiewicz, Hiszpańska CNTwopiniach polskiej publicystyki politycznej lat trzydziestychXX
wieku [w:] Studia z dziejów polskiego anarchizmu, red. E. Krasucki, M. Przyborowski, R. Skrycki,
Szczecin 2011, s. 64.

17 K.Z. (K. Zakrzewski), Po ośmiu miesiac̨ach, „Głos Powszechny” 1937, nr 50, s. 3; K. Za-
krzewski, Przesilenie w Barcelonie, „Głos Powszechny” 1937, nr 63, s. 5; idem, Przyszłość gene-
rała Franco, „Głos Niezależnych” 1939, nr 3, s. 3 G. Zackiewicz, Hiszpańska CNT…, s. 62, 69–70.

18 W. Protschke, Rewolucjoniścimyśli i czynu. Bojownikwolności –Michał Bakunin, „Front
Robotniczy” 1936, nr 52, s. III (dodatek „Front Kultury Robotniczej”).

19 Ibidem.
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zarys założeń ideologicznych, jakimi sie kierował rosyjski rewolucjonista,
oraz szczegóły konfliktu z Karolem Marksem. Publicysta przypominał, że
w 1841 roku Rosjanin przybył do Paryża, gdzie zetknał̨ sie ̨ z Piotrem(!)
Józefem Proudhonem i K. Marksem ideologami, którzy, jak twierdził, mieli
na niego zasadniczy wpływ. Dziek̨i francuskiemu myślicielowi miał stać sie ̨
wrogiem instytucji państwa i stworzyć fundamenty swojej ideologii jako
„idei swobodnego zrzeszenia wolnych jednostek”. K. Marksowi, zdaniem W.
Protschkego, M. Bakunin zawdziec̨zał wprowadzenie do swoich koncepcji
ideologicznych teorii kolektywizmu i uspołecznienia własności prywatnej.
Gotowy projekt polityczny M. Bakunin miał nasycić, jak to określił W.
Protschke: „najcharakterystyczniejsza ̨właściwościa ̨ swego ducha – głeb̨oka ̨
i bezkompromisowa ̨ rewolucyjnościa”̨20. Lwowski anarchista przypomniał
także bliskie kontakty M. Bakunina z polska ̨ emigracja ̨ w Paryżu, podkre-
ślajac̨ jego mowe ̨ wygłoszona ̨ w 1847 roku z okazji rocznicy powstania
listopadowego21. Dalej odnotowywał poparcie M. Bakunina dla powstania
styczniowego oraz poszczególne etapy anarchistycznego okresu w jego
życiu.

Zwalczajac̨ państwo, rosyjski rewolucjonista przeciwstawiał mu dobro-
wolne zwiaz̨ki ludowe. Co ważne, o ile wcześniej W. Protschke cytował
wybrane elementy ideologii Rosjanina, tym razem własnymi słowami
komentował jego koncepcje organizacji wolnego społeczeństwa według
schematu: „Jednostki łac̨za ̨ sie ̨ w stowarzyszenia, stowarzyszenia w gminy,
te w okreg̨i, okreg̨i w prowincje, prowincje w narody, które utworzyć winny
powszechny zwiaz̨ek ludzkości. Jednostki i grupy mogłyby swobodnie
wystep̨ować w zwiaz̨kach, w skład których weszły”22. Można wiec̨ z dużym
prawdopodobieństwem założyć, iż ta cześ̨ć artykułu mogła być kamuflażem
służac̨ym prezentacji osobistych poglad̨ów politycznych publicysty.

W podobny sposób można zinterpretować zawarta ̨ w tekście opinie ̨ od-
nośnie do przekształcenia oświaty w duchu wolnościowym. Jak to ujał̨ W.
Protschke, należało odebrać ja ̨was̨kiej grupie uczonych i uspołecznić w celu
upowszechnienia jej jak najszerszemu kreg̨owi odbiorców, żeby „masy prze-

20 Ibidem.
21 W. Protschke miał na myśli wystap̨ienie M. Bakunina 29 listopada 1847 roku w paryskiej

sali Valentino podczas uroczystości 17. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Poparł w
nim polskie aspiracje niepodległościowe, postulujac̨ współprace ̨ pomied̨zy Polakami i rewolu-
cyjnie nastawionymi Rosjanami w walce z caratem. Wiec̨ej na ten temat w: A.A. Kamiński, Mi-
chaił Bakunin – życie i myśl. Od religii miłości do filozofii czynu (1814–1848), Wrocław 2012, t.
1, s. 329–341.

22 W. Protschke, op.cit., s. III.
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Prawdopodobnie nie dokonali tego czynu z inspiracji władz ZZZ, można sa-̨
dzić, że była to ich samodzielna akcja.

Głos w sprawie zabrała także redakcja „Frontu Kultury Robotniczej”, któ-
ra ̨ co ważne, od poczat̨ku października 1936 roku kierował K. Zakrzewski41.
Jej członkowie uznali za stosowne zapewnić swoich czytelników, że zwiaz̨ek
nie zszedł na droge ̨ anarchistyczna.̨ W jej opinii anarchizm był jednie miesz-
czańska ̨koncepcja ̨utopijnej wolności jednostki obca ̨robotniczemu syndyka-
lizmowi. Używajac̨ słów Eduarda Bertha, obie idee dzieliła „cała przepaść”.
Zasypywać ja ̨mogli chcieć jedynie wrogowie polskiej klasy robotniczej42.

Zgoda redakcji na zamieszczenie na łamach „Frontu…” artykułu życzliwe-
go M. Bakuninowi była wielce symptomatyczna. Rodzi sie ̨pytanie, czy publi-
kacje ̨ tego tekstu można traktować jako rzeczywista ̨promocje ̨myśli bakuni-
nowskiej w organie prasowymzwiaz̨ku przechodzac̨ego na pozycje opozycyj-
ne wobec rzad̨u czy, jak to ujał̨ G. Zackiewicz, za niefrasobliwość redaktora
naczelnego pisma J. Szuriga43. Z braku precyzyjnych źródeł można jedynie
na ten temat spekulować. Głos decydujac̨y w sprawie publikacji miał J. Szu-
rig, redaktor naczelny pisma i zarazem sekretarz generalny ZZZ. Co cieka-
we, w kwestii publikacji tekstu W. Protschkego niejednoznacznie zachował
sie ̨ K. Zakrzewski, szef redakcji „Frontu Kultury Robotniczej”. Sceptyczny
w stosunku do dorobku ideowego rosyjskiego anarchisty, musiał być jednak
współodpowiedzialny za ukazanie sie ̨ jego biografii. Nie wiadomo, czy wy-
konywał polecenie J. Szuriga, czy była to jego niezależna decyzja. Możliwe
było także, że dla zachowania wolności wypowiedzi w prasie zwiaz̨kowej K.
Zakrzewski potrafił przezwycież̨yć swa ̨niecheć̨ do anarchizmu.

W tym kontekście warto zauważyć że aktywność grupy anarchosyndyka-
listycznej, do której należał W. Protschke, była zauważana i krytykowana
głównie przez prawice ̨ ZZZ. Sprzeciwem wobec anarchosyndykalistycznej
propagandy uzasadniał swoje odejście ze Zwiaz̨ku jeden z jego liderów – Ma-
rian „Wojtek” Malinowski. Miała być ona szczególnie widoczna w tereno-
wych strukturach ZZZ, tolerowana, jego zdaniem, przez Generalnego Sekre-
tarza Zwiaz̨ku J. Szuriga. Agitacja anarchosyndykalistycznamiała być jakoby
prowadzona podczas wieców zwiaz̨kowych na temat walki organizacji robot-
niczych podczas wojny domowej w Hiszpanii, prowadzonej od 1936 roku44.

41 Od redakcji, „Front Robotniczy” 1936, nr 50 (dodatek „Front Kultury Robotniczej”), b.n.s.
42 Od Redakcji, „Front Robotniczy” 1936, nr 55, s. 6 (dodatek).
43 G. Zackiewicz, Syndykalizm w polskiej refleksji…, s. 471.
44 AAN, AZiJM, Pisma ZZZ 1931–1937, sygn. 71/I-133, PismoM. „Wojtka”Malinowskiego do

J. Moraczewskiego z 28 czerwca 1937 roku, k. 188–189.
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Tekst polemiczny J. Szuriga nie był jedyna ̨ odpowiedzia ̨ na krytyke ̨ publi-
kacji o M. Bakuninie. Wtórował mu prezes ZZZ J. Moraczewski36. W ostrym
tonie określił S. Mackiewicza jako wroga klasy robotniczej, przeciwstawia-
jac̨ mu postać J. Szuriga, prezentowanego jako odważnego kombatanta, za-
służonego w walce o wolna ̨ Polske,̨ posiadajac̨ego wiele odznaczeń, w tym
Order Virtuti Militari. „Cat” natomiastmiał być jego całkowitym przeciwień-
stwem, pogrobowcemkresowejmagnaterii, która „wytańcowywała swoja ̨ra-
dość i zadowolenie z rzad̨ów carskich na Litwie, na balu u generał gubernato-
ra wileńskiego, wydanym z okazji odsłoniec̨ia pomnika Katarzyny”37. Trze-
ba przyznać, że w stosunku do redaktora wilenskiego „Słowa” używał mało
wybrednych epitetów38. Urażony tym S. Mackiewicz wniósł sprawe ̨ do sad̨u.
J. Moraczewski nie uniknał̨ odpowiedzialności. W czerwcu 1937 roku został
skazany przez Sad̨ Okreg̨owy w Wilnie na grzywne ̨ oraz kare ̨ miesiac̨a wie-
zienia z zawieszeniem na dwa lata. Pomimo złożonej apelacji sad̨ wyrokiem
z października tego samego roku utrzymał wyrok w mocy39.

„Cata” spotkały również inne nieprzyjemności, tym razem ze strony czy-
telników pisma. Okazali sie ̨nimi studenci wileńskiego Uniwersytetu Stefana
Batorego i zarazemdziałacze ZZZ oraz ZPMD-Lewica – JerzyWroński i T. Bro-
dowski, którzy kolejno 26 i 27 listopada posunel̨i sie ̨ do pobicia S. Mackiewi-
cza pod redakcja ̨„Słowa”. Motywem działań sprawców były ataki na J. Mora-
czewskiego i J. Szuriga. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że T. Brodowski użył
pejcza skórzanego, gdyż nie uważał go za człowieka honorowego. Tempera-
ture ̨ zajścia oddaje poniższy cytat z wyjaśnień T. Brodowskiego: „Przy oka-
zji chciałbym sprostować kłamliwe wiadomości rozpuszczane przez redak-
cje ̨»Słowa«, jakoby czynmój został udaremniony przez policje.̨ Oświadczam,
że zostałem wylegitymowany po dokładnym obiciu (!) red. Mackiewicza, co
zostało stwierdzone przez licznych świadków i zaprotokułowane w Komisa-
riacie. Dziek̨uje ̨ z góry Sz. Panu Redaktorowi [ J. Szurigowi] za umieszczenie
niniejszego i kreśle ̨ z wyrazami szacunku”. Jak widać, obydwaj nie uznali
za stosowne ukrywać sie ̨ i podziek̨owali za zamieszczenie ich oświadczeń40.

36 J. Moraczewski, Radziwiłłowski oficjalista, „Front Robotniczy” 1936, nr 59, s. 1.
37 Ibidem.
38 Prezes ZZZ posunał̨ sie ̨ do nazywania go „zasranym (!) pismakiem” oraz że: „pisanie o

nim troche ̨ brudzi człowieka. Trzeba natychmiast starannie umyć rec̨e i zdezynfekować”. Ibi-
dem.

39 S. Ajzner, op.cit., s. 271.
40 Oświadczenia, „Front Robotniczy” 1936, nr 60, s. 5.

12

stały być owcami, prowadzonymi, strzyżonymi przez uprzywilejowanych pa-
sterzy, i mogły same kierować swoim losem”23. Syndykalistyczny publicysta
podzielał opinie ̨M. Bakunina, że edukacja stanowiła jeden z najważniejszych
elementów prowadzac̨ych do wyzwolenia ludzkości.

W. Protschke podkreślał także, że M. Bakunin nie poddawał jednak szcze-
gółowej analizie przyszłej organizacji anarchistycznego społeczeństwa. Wie-
rzył bowiem w „twórcza ̨ siłe ̨ rewolucji”24. Dla anarchosyndykalistycznego
publicysty był wiec̨ przeciwnikiem jakiejkolwiek ugodowości w walce robot-
niczej. To na skutek tego radykalizmu, zdaniem polskiego syndykalisty, do-
szło do konfliktu M. Bakunina z K. Marksem działajac̨ych w łonie I Mied̨zy-
narodówki. Rosyjski anarchista miał bowiem stać sie ̨ rzecznikiem interesów
najbiedniejszych warstw proletriatu, którymi K. Marks rzekomo gardził. To
na tym tle, w opinii W. Protschkego, doszło do gwałtownej różnicy zdań po-
mied̨zy ideologami, na podstawie której M. Bakunin został usuniet̨y z Mie-̨
dzynarodówki w Hadze w 1872 roku. Jego odejście doprowadziło do znacz-
nego osłabienia tej organizacji. Ataki na rosyjskiego ideologa nie ustawały,
W. Protschke wskazywał na Fryderyka Engelsa jako tego, który najzajadlej
krytykował M. Bakunina za, jak to określił, „fałszywe stanowisko taktyczne
jego zwolenników w Hiszpanii”25. Zdaniem polskiego anarchosyndykalisty,
rewolucja w Bolonii w 1874 roku miała być odpowiedzia ̨M. Bakunina na ko-
munistyczne ataki. Kles̨ka powstania nadwat̨liła jego wiare ̨ w rewolucje.̨ W.
Protschke, podsumowujac̨ końcowy etap jego burzliwego życia, podkreślał
rozczarowanie rosyjskiego anarchisty nieskutecznościa ̨własnych działań.

W odróżnieniu od analiz K. Zakrzewskiego, które nie stały sie ̨ podstawa ̨
do polemiki, zamieszczony na łamach Frontu Robotniczego artykuł W. Prot-
schkego, wywołał brzemienna ̨ w skutkach, ostra ̨ krytyke ̨ prasowa.̨ Reakcja
periodyków prawicowych okazała sie ̨ boleśnie przewidywalna. Ostro zare-
agował krakowski „Głos Narodu” artykułem polemicznym pióra ksied̨za Ja-
na Piwowarczyka26. Wyrażajac̨ swoje oburzenie, duchowny zwracał uwage ̨
na chaos ideowy panujac̨y w ZZZ. Działacze zwiaz̨ku chcieli, jego zdaniem,
przelicytować komunistów w radykalizmie ideowym. Jednocześnie domnie-
mywał, że zgoda na publikacje ̨ tekstu W. Protschkego dowodzić miała lekko-
myślności bad̨ź też ignorancji ideologów ZZZ. Publicysta „Głosu Narodu” nie

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 J. Piwowarczyk, Bakunin i organizacja p. Moraczewskiego, „Głos Narodu” 1936, nr 299,

s. 3.
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szczed̨ził krytyki także M. Bakuninowi. Rosyjski anarchista przedstawiał dla
prawicowego publicysty wzorzec nihilisty, zdolnego jedynie do głoszenia ko-
nieczności podpalania katolickich świat̨yń. W stosunku do rosyjskiego anar-
chisty używał epitetów w rodzaju „demon zniszczenia” i „szatan negacji”.
Podsumowujac̨ swoje wywody, J. Piwowarczyk wyraził obawe,̨ czy rzekoma
przychylność dla ideologii M. Bakunina panujac̨a w ZZZ nie mogła być nie-
bezpieczna dla obronności(!) kraju27. Na szcześ̨cie dla W. Protschkego obu-
rzony ksiad̨z nie zdecydował sie ̨ podjać̨ kroków prawnych w stosunku do
syndykalistycznego publicysty.

Inny torem potoczyła sie ̨ polemika prasowa na kanwie artykułu W. Prot-
schkego pomied̨zy redaktorem naczelnym konserwatywnego, wileńskiego
„Słowa”, Stanisławem „Catem” Mackiewiczem, a redaktorami „Frontu Ro-
botniczego”. „Cat” po lekturze tekstu Protschkego dziwił sie,̨ że ZZZ w swo-
im organie prasowym, wydawanym za publiczne pieniadze gloryfikowalo
„anty-państwowca najgwaltowniejszego z rewolucjonistów i biesa rewolu-
cji”, czczonego przez hiszpańskich anarchistów28. S. Mackiewicz, zarzucajac̨
autorowi idealizowanie postaci M. Bakunina, pisał o nim z nieskrywana ̨ od-
raza:̨ „Bakunin brał po pysku za kompromitowanie żon swoich przyjaciół,
jak łgał na prawo i lewo, jak osadzony w fortecy Petropawłowskiej napisał
»spowiedź«, adresowana ̨do Cesarza, jak w tej spowiedzi lizał, jak całował re-̨
ce i nogi Najjaśniejszego Pana, jak był wreszcie suteneremwłasnej żony”[29].
Dziwił sie ̨ także, że W. Protschke chcac̨y podnosić poziom kultury wśród ro-
botników lansował postać M. Bakunina, jak to ujał̨ „Cat”, bed̨ac̨a ̨ połac̨ze-
niem „talentu, anarchizmu i niskiego szubrawstwa, że uczciwi rewolucjoni-
ści z obrzydzeniem podawali mu rek̨e”̨[30]. Konserwatywny publicysta doko-
nał także daleko idac̨ego porównania do ówczesnej sytuacji w ZZZ. Próbował
przekonać czytelników, że Bakunin został wrec̨z obrany za patrona zwiaz̨-
ku, jego działacze mieli tak jak ich domniemany bohater liczyć na pomoc
w rewolucji robotniczej u „wszystkich wykolejeńców, przestep̨ców, wysta-̨
pił [nawet] z planem mobilizacji [do niej] wieź̨niów kryminalnych”29. Na tej
podstawie stwierdził, że taktyka ta idealnie pasowała do, jak to ujał̨, „partii
ZZZ”, której jednym z przywódców był Władysław Roman Biernacki, rzeko-
my złodziej zawodowy, 6-krotnie karany kryminalnie. Podsumowujac̨, „Cat”
Mackiewicz nazwał działaczy ZZZ hipokrytami tworzac̨ymi pozory organiza-

27 Ibidem.
28 Cat (Stanisław Mackiewicz), Prosze ̨ skonfiskować ten artykuł, „Słowo” 1936, nr 294, s. 1.

29] Ibidem. 30] Ibidem.
29 Ibidem.
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cji prorzad̨owej, w rzeczywistości jednak przemycajac̨ej wzorce działalności
rewolucyjnej o wiele skrajniejsze niż dorobek Marksa i Włodzimierza Leni-
na30.

Artykuł „Cata” stał sie ̨ kropla,̨ która przelała kielich goryczy panujac̨ej
wśród zwiaz̨kowych publicystów. Wileński konserwatysta doczekał sie ̨ od-
powiedzi ze strony Jerzego Szuriga i Jed̨rzejaMoraczewskiego. Co interesuja-̨
ce, w ich artykułach opublikowanych na łamach „Frontu…” nie odnajdziemy
przeprosin za zamieszczenie biografii M. Bakunina. Na prasowy atak odpo-
wiedzieli natomiast ciet̨a ̨ replika.̨

Jako pierwszy zareagował J. Szurig31. Redaktor naczelny „Frontu…”, za-
uważył, że ZZZwokresiewbierajacej fali faszyzmu stało sie ̨wygodnymobiek-
tem do ataków. Podkreślał, że zwiaz̨ek zawsze działał w interesie polskiej
racji stanu, walczac̨ o: „poteg̨e ̨ wolnej Polski i dobro jej ludu – łac̨zac̨ rewo-
lucjonizm społeczny z głeb̨okim patriotyzmem i poczuciem odpowiedzialno-
ści za państwo [wytłuszczenie – J. Szurig]”32. Zarzuty redaktora „Słowa” pod
adresem ZZZ określił jako „nieprzytomna,̨ zapluta ̨ kampanie ̨ organu skraj-
nej reakcji spolecznej i politycznej, żandarm ciemnogrodu antyspołecznego,
a nawet antypaństwowego kapitalizmu – prohitlerowskie i skrajnie germa-
nofilskie – »Słowo« wileńskie”33. Krytykujac̨ „Cata” za rzekome proniemiec-
kie sympatie, odwoływał sie ̨ do tekstu S. Mackiewicza Fiurerja bez ideolo-
gii, w którym redaktor wileńskiego pisma miał ubolewać nad kapitalistami
zagranicznymi, rzekomo zmuszanymi do podporzad̨kowania sie ̨ polskim fi-
skalnym i socjalnym przepisom prawnym34. Obrone ̨ ich interesów ze szkoda ̨
dla Rzeczypospolitej J. Szurig nazwał „anarchizmemod góry”, którymiał nie
razić S. Mackiewicza. W tym kontekście uznał za hipokryzje ̨ publicystyczny
atak na „Front…” za publikacje tekstu o M. Bakuninie. Zapał polemiczny re-
daktora organu prasowego ZZZ sieg̨nał̨ szczytu pod koniec artykułu. Oznaj-
mił bowiem: „Oburzeni koledzy chcieli go zbić po twarzy. Powstrzymałem
ich od tego: uczciwa rek̨a nie powinna kalać sie ̨ dotykiem policzka Mackie-
wicza. Takich panów nie bije sie po twarzy: – PLUJE SIE ̨ IM W OCZY”35.

30 Ibidem.
31 J. Szurig, Ten którego nie bije sie ̨ po twarzy, „Front Robotniczy” 1936, nr 55, s. 3.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem; por. też: Cat (StanisławMackiewicz), Fiurerja bez ideologii, „Słowo” 1936, nr 289,

s. 1.
35 J. Szurig, op.cit., s. 3.
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