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1. Anarchizm a komunizm. 

* Anarchizm [gr., ‘bezrząd’], doktryna polityczna                     

i ruch społeczny sprzeciwiające się wszelkiej władzy 

publicznej, postulujące likwidację państwa                                 

i zastąpienie go ustrojem bezpaństwowym, opartym 

na wolnych od jakiegokolwiek przymusu, 

samorzutnie powstających związkach producentów                    

i konsumentów. 
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1. Anarchizm a komunizm. 

* Początki anarchizmu stanowią poglądy Pierre’a 

Proudhona (1809 – 1865) , który głosił, że państwa 

umrą, a zmiany powinny być stopniowe,  a nie 

rewolucyjne. Proudhon zapoczątkował anarchizm 

indywidualistyczny. 

 



Pierre Joseph Proudhon 



1. Anarchizm a komunizm. 

* Anarchiści wskazywali na ścisły związek 

funkcjonowania państwa z podziałem na ludzi 

biednych i bogatych; żaden człowiek nie jest wolny 

dopóki istnieje władza; samoorganizacja ludzi 

prowadzi do dobrowolnych struktur społecznych 

 





1. Anarchizm a komunizm. 

* Michał Bakunin (1814 – 1876) zapoczątkował 

anarchizm kolektywistyczny, który zakładał obalenie 

państwa na drodze rewolucji anarchistycznej 

polegającej na zamachach terrorystycznych na 

funkcjonariuszy państwowych. 



Michał Bakunin 



1. Anarchizm a komunizm. 

* Po zwycięstwie rewolucji państwo przestanie 

istnieć i będzie zastąpione przez kolektywy wolnych 

jednostek – krytyka poglądów Marksa przez 

Bakunina. 

 



Karol Marks vs Michał Bakunin 



1. Anarchizm a komunizm. 

* Anarchokomunizm Piotra Kropotkina (1842 – 

1921) – więź społeczna wynika z kooperacji                            

i solidarności; uspołecznienie środków produkcji; 

samorządne komuny utworzą wieloszczeblowe 

federacje. 

 



Piotr Kropotkin 



Symbol anarchokomunizmu 



1. Anarchizm a komunizm. 

* Terroryzm indywidualny – zamachy na osoby 

sprawujące władzę. Do ofiar należeli: car Rosji 

Aleksander II Romanow, prezydent Francji Marie 

Francois Sadi Carnot,  żona cesarza Austrii Elżbieta 

von Wittelsbach, król Włoch Humbert I Sabaudzki                    

i prezydent USA William McKinley.  

 



Zamach na cara Aleksandra II Romanowa                      
14 III 1881 – Ignacy Hryniewicki 





Zamach na prezydenta Francji Marie Francois 
Sadi Carnota 25 VI 1894 – Santo Caserio 



Zamach na cesarzową Austrii Elżbietę von 
Wittelsbach 10 IX 1898 – Luigi Lucheni  



Zamach na króla Włoch Humberta I 29 VII 1900 
– Gaetano Bresci  



Zamach na prezydenta USA Williama 
McKinleya – Leon Czolgosz 6 IX 1901 



2. Anarchizm w XX wieku. 

* Anarchosyndykalizm – połączenie zasad 

anarchizmu z socjalistyczną ideą walki klas; metody 

typowe dla związków zawodowych; pozbawienie 

warstw posiadających władzy na drodze strajku 

powszechnego.(twórcy Fernand Pelloutier 1867 –                  

– 1901 i Georges Sorel 1847 – 1922).  

 



Fernand Pelloutier, Georges Sorel                     
i symbol anarchosyndykalizmu  



2. Anarchizm w XX wieku. 

* Wzrost znaczenia anarchosyndykalistycznych 

związków zawodowych - Industrial Workers of the 

World (IWW) w USA i Confederacion Nacional del 

Trabajo (CNT) w Hiszpanii. 

 





2. Anarchizm w XX wieku. 

* Wsparcie anarchistów w Hiszpanii dla republiki                   

w wojnie domowej (1936 – 1939) i próby tworzenia 

nowej organizacji społecznej – prześladowania ze 

strony komunistów; konspiracja i emigracja w latach 

rządów gen. Francisco Franco. 



Anarchistka podczas  hiszpańskiej wojny 
domowej i zbrodnie lewicy 





3. Anarchiści na ziemiach polskich. 

* Słabość wpływów anarchistów w związku                           

z dążeniami Polaków do niepodległego państwa. 

* Terroryzm indywidualny stosowany przez 

anarchistów w czasie rewolucji 1905 – 1907, np. 

organizacja Czarny Sztandar na Białostocczyźnie. 

 



Członkowie organizacji Czarny Sztandar: Hersz Zilber (ps. 
Londyński), Jan Żmujdik (ps. Feliks Bentkowski), Benjamin 

Fridman (ps. Niemka Maleńki) i Mojżesz Szpindler. 



3. Anarchiści na ziemiach polskich. 

* Głoszenie przez Edwarda Abramowskiego (1868 – 

1918) kooperatyzmu - idei solidaryzmu społecznego 

propagującej taką formę stosunków społecznych,                        

w której ramach zadania społeczne i wolności 

obywatelskie są realizowane za pomocą 

pozapaństwowych struktur (spółdzielni) w duchu 

braterstwa i wzajemnej przyjaźni. 



Edward Abramowski 



4. Anarchizm współczesny. 

* Odrodzenie anarchizmu w latach 60.tych XX wieku 

- bunt młodzieży w USA i Europie Zachodniej. 

* Nawiązanie do anarchizmu w komunach hipisów                  

i wspólnotach punków. 

 



Hipisi 



Punki 



4. Anarchizm współczesny. 

* Alterglobalizm – ruch społeczny i polityczny 

nastawiony sceptycznie wobec globalizacji;  

owiniający neoliberalne rządy o nadmierne 

rozwarstwienie ekonomiczne świata oraz oskarżający                       

międzynarodowe korporacje o wyzysk i inne 

nieetyczne praktyki.   

 








