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MIM często rzuca wyzwanie anarchistom, by ci dostarczyli dowodów na to, że 
anarchizm kiedykolwiek wyzwolił kogokolwiek z ucisku, albo zaproponował 
konkretną alternatywę wobec zdobyczy rewolucji komunistycznej. Hiszpania w 
późnych latach 30 XX wieku, tuż przed upadkiem Republiki i zwycięstwem 
faszyzmu, była najbliżej do historycznego „urzeczywistnienia” anarchistycznego 
przywództwa i praktyki (chociaż, co znaczące, nie poprzez obalenie władzy 
paostwowej). W tym artykule MIM ocenia „anarchistyczną alternatywę” w 
Hiszpanii poprzez recenzowanie ówczesnych pism anarchistki Emmy Goldman 
na temat Hiszpaoskiej Wojny Domowej (1936-1939). Jak ujawnia Goldman, 
nawet najlepsi anarchiści woleli by widzied upadek rewolucji – a poprzez to 
dalsze cierpienie mas – niż zdecydowad się na strategiczne decyzje, które, tak jak 
zjednoczony front, naruszają czystośd walki, nawet jeśli te decyzje są najlepszą 
rzeczą mogącą zapewnid zwycięstwo. Hiszpaoskie doświadczenie wyraźnie 
pokazuje, że anarchizm jest ideologiczną utopią, która w żadnym wypadku nie 
jest poważną alternatywą dla komunizmu. 

Chod historia hiszpaoskiego ruchu anarchistycznego sięga połowy 
dziewiętnastego wieku, artykuł ten skupi się na tych kilka latach prowadzących 
do wojny domowej i trzech latach samej wojny. Stawką w niej z jednej strony 
było faszystowskie zagrożenie ze strony Niemiec, Włoch i Japonii, a z drugiej 
budownictwo socjalistyczne w Związku Radzieckim i bliskie zwycięstwo 
Komunistycznej Partii Chin w walce z japooski imperializmem. Stalin, co MIM 
opisał dokładnie w „Stalin Issue” (MIM Theory 6), Stalin i Związek Radziecki 
wezwali do międzynarodowego zjednoczonego frontu przeciwko faszyzmowi. To 
jak zjednoczony front funkcjonował w Hiszpanii ujawnia fundamentalne różnice 
między anarchizmem a komunizmem, a zwłaszcza fundamentalną błędnośd 
anarchizmu. 

Krótko po tym jak koalicja anarchistów, socjalistów, komunistów i burżuazyjnych 
republikanów zdobyła władzę w Hiszpanii w 1936 roku, generał Francisco 
Franco, wsparty wewnętrznie przez Kościół katolicki, a międzynarodowo przez 
faszystowskie Niemcy i Włochy, rozpoczął faszystowski zamach stanu 
wymierzony w Republikę. Związek Radziecki samotnie udzielił pomocy 
oblężonemu rządowi hiszpaoskiemu, i w ramach strategii zjednoczonego frontu 
zabiegał o poparcie burżuazyjnych demokracji w walce przeciwko faszyzmowi 
już od 1934 roku. Jednak w 1936 roku, z chwilą rozpoczęcia puczu, anarchiści z 
Confederacion Nacional del Trabajo – Federacion Anarquiste Iberica (CNT-FAI) 
pragnęli jednocześnie walczyd z faszystami oraz rozpocząd rewolucję socjalną w 
Hiszpanii, co oznaczało wywłaszczenie całej burżuazji, wliczając w to te jej 
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warstwy, które były nastawione antyfaszystowsko. Komunistyczna Partia 
Hiszpanii, zgodnie z poprawną linią Stalina dotyczącą zjednoczonego frontu, 
sprzeciwiała się wywłaszczeniom ziemi tych sił, które mogły byd włączone do 
walki z faszyzmem. Komuniści w ten sposób sprzeciwiali się przedwczesnym 
anarchistycznym kolektywom rolniczym i ultralewicowej walki zbrojnej 
przeciwko samemu republikaoskiemu rządowi. 

Prawidłowe zrozumienie przez komunistów faktu, że sprzecznośd główna 
wymaga zjednoczonego działania wspólnie z tymi drobnoburżuazyjnymi 
segmentami Hiszpanii, włączając w to właścicieli ziemskich, które mogły zostad 
tymczasowo zjednoczone pomimo różnych interesów politycznych, w celu 
pokonania faszyzmu. Dlatego komuniści nie chcieli by anarchistyczne kolektywy 
pozbawiały właścicieli ziemskich ziemi, w sytuacji w której kluczowe było 
włączenie ich do zjednoczonego frontu jako mniej groźnego wroga. 
Dogmatyczny puryzm anarchistów zaślepiał ich do tego stopnia, że nie byli w 
stanie zobaczyd dużego obrazka. A ten jasno wskazywał, że siły lewicowe muszą 
na chwilę zapomnied o różnicach politycznych, w celu zapewnienia silniejszej i 
bardziej efektywnej walki przeciwko faszyzmowi. Anarchiści woleli tworzeniem 
lokalne kolektywy i zadowalad się lokalną akcją polityczną, niż organizowad 
wewnątrznarodowe i międzynarodowe sojusze. 

Emma Goldman, która spotkała się z reprezentantami CNT na zjeździe 
Międzynarodowego Czerwonego Związku Zawodowego w lipcu 1920 i 1921 
roku, odwiedziła Hiszpanię w 1928-29 jako turystka (1); i raz jeszcze w latach 
1936-38 (2). Dobrze przedstawiła anarchistyczną wizję rewolucji socjalnej w 
1936, kiedy napisała: 

„… Zdaje sobie sprawę, że zbrojna obrona jest konieczna by odeprzed zbrojny 
atak *faszystów+. Jednaj jestem dużo bardziej zainteresowana pracą 
konstrukcyjną jaką wykonują nasi towarzysze w Katalonii, socjalizując ziemię, 
lub organizując przemysł. Byd może niedługo ich działalnośd zostanie zakazana. 
Jednak nawet gdy zostaną pokonani, po raz pierwszy w historii pokażą przykład, 
jak rewolucje powinny byd przeprowadzane” (3) 

Innymi słowy, dużo ważniejszą sprawą niż los hiszpaoskich mas, lub 
zniwelowanie faszystowskiego zagrożenia dla reszty świata, jest 
zademonstrowanie jak rewolucja powinna byd przeprowadzona, nawet jeśli ta 
rewolucja nie będzie w stanie przetrwad. Już w 1934 Goldman była skłonna 
sprzedad dobrobyt hiszpaoskich mas, jeśli oznaczałby on ustąpienie chod na krok 
komunizmowi: 
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„Gdyby nasi towarzysze w Hiszpanii związali się z socjalistami i komunistami 
oznaczałoby to nic innego niż klęskę. Jestem gotowa przyznad, że hiszpaoscy 
anarchosyndykaliści mogą okazad się nie dośd silni by powstrzymad widmo 
faszyzmu. Jednak poprzednie doświadczenia dowodzą, że anarchiści byli 
traktowani nie lepiej przez socjalistów i znacznie gorzej przez  bolszewików, niż 
byliby traktowani przez monarchię, gdyby ta wróciła do Hiszpanii… Ważniejsze 
dla anarchistów jest trzymanie się własnych ideałów, niż torowanie drogi dla 
socjalistycznej czy komunistycznej dyktatury” (4). 

Goldman zachowała ten ideologiczny puryzm – zrównując faszyzm i komunizm, 
podnosząc zarzuty przeciwko radzieckim i hiszpaoskim komunistom, czym 
efektywnie wspierała Franco – przez cały 1936 rok oraz resztę wojny, kiedy 
widmo faszystowskiego powstania było obecne i oczywiste w Hiszpanii. W 1937 
napisała, że anarchiści: 

„wyrażali swój sprzeciw *wobec I WŚ+ i niektórzy z nas za ten sprzeciw zostali 
wtrąceni do więzienia. Jednak, bez zwłoki aktywnie poparliśmy 
antyfaszystowską wojnę. Wyraziliśmy to poparcie, ponieważ uważamy faszyzm 
na największe zagrożenia dal świata, gnijący ropieo, który dezintegruje całe 
życie polityczne i społeczne. Paostwa faszystowskie oraz rosyjska dyktatura 
wyraźnie udowadniają tą tezę” (5) 

W tym miejscu Goldman wydaje się byd na drodze ku zjednoczeniu z 
komunistami i ku zaufaniu strategii zjednoczonego frontu. Jednak zrównanie 
przez nią niemieckiego, włoskiego i japooskiego faszyzmu z socjalistycznym 
Związkiem Radzieckim wyraźnie pokazuje, że jej definicja faszyzmu to nic więcej 
niż brak idealistycznej, a przez to burżuazyjnej „wolności”. Jej polityczny 
idealizm w obliczu faszyzmu skutkuje wsparciem faszyzmu (czyli tą samą rzeczą, 
o co oskarżała w tym czasie komunistów), ponieważ odmawia ona uznania i 
poparcie jedynej prawdziwej alternatywy dla faszyzmu. 

Mao Tse-tung w 1937 przyjął zupełnie inny punkt widzenia, potrafiąc uchwycid 
kluczowe znaczenie zjednoczonego frontu dla walki najludniejszego kraju świata 
przeciwko imperializmowi i faszyzmowi, co ujął w jego liście do hiszpaoskiego 
rządu: 

„My, Komunistyczna Partia chin, Chioska Armia Czerwona i Chioska Republika 
Rad, uważamy wojnę toczoną przez republikaoski rząd Hiszpanii za najświętszą 
wojnę świata. Stawką w tej wojnie jest nie tylko życie ludu hiszpaoskiego, ale 
także los uciskanych ludów świata, ponieważ hiszpaoski rząd stawia opór 
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niemieckim i włoskim faszystom, którzy wspólnie z ich hiszpaoskimi wspólnikami 
depczą kulturę , cywilizację i sprawiedliwośd świata. Hiszpaoski rząd wraz z 
hiszpaoskim ludem  walczą z niemieckim i włoskim faszyzmem, który znajduje 
się w porozumieniu i udzielają pełnego poparcia japooskim faszystom 
atakującym Chiny na Dalekim Wschodzie” (6). 

KOLEKTYWY 

Sprawa utrzymania robotniczych kolektywów stworzonych przez CNT-FAI z 
jednej strony, a utrzymania zjednoczonego frontu z drugiej stanowiła główny 
konflikt między anarchizmem a komunizmem. Goldman ujawniła hedonistyczną 
stronę anarchizmu kpiąc z osiągnięd Stalina, zachwalając prowadzoną 
kolektywnie winiarnię i dom szampana. W 1936 napisała do swojej siostrzenicy 
list o tym kolektywie 

„Menadżer *związany z CNT+… był bardzo zaskoczony, kiedy zapytałam go czy 
robotnicy mają szansę napid się szampana. „Oczywiście” powiedział., „Czymże 
jest rewolucja, jeśli nie daje robotnikom szansy nacieszyd się tym, czym 
wcześniej nie mogli?” Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Jedna rzecz jest 
pewna, robotnicy w Rosji nie mogą dostad nawet kropli szampana. Tutaj już go 
dostali” (7). 

Typowo anarchistyczna niezdolnośd do zbalansowania sił i myślenia 
długoterminowego – kryterium oceny rewolucji staje się zdolnośd do picia 
szampana – w tym momencie. Ten płacz o robotniczą konsumpcję szampana 
odkrywa błędnie wyznaczoną i ograniczoną wizję anarchizmu. Goldman skupia 
się na korzyściach tych robotników, którym zdarzyło się pracowad w winiarni. To 
właśnie ta krótkowzroczna i egoistyczna wizja sprawiła, że anarchizm w 
ostatecznym rozrachunku przegrał walkę o wyzwolenie uciskanych ludzi. 

Oczywiście Goldman chwaliła także próby kolektywizacji innych przedsiębiorstw. 
Frank Mintz ocenił, że istniało 1865 kolektywów w przemyśle, rolnictwie, handlu 
i usługach, w których pracowało między 1,2 mln a 1,6 mln robotników (8). 
Według francuskiego anarchisty i obserwatora Gastona Levala, podczas lat 
1936-1939: 

Bardzo szybko więcej niż 60% ziemi uprawiane było przez kolektywy rolnicze, 
bez właścicieli ziemskich, bez nadzorców, bez kapitalistycznej konkurencji 
mającej na celu wymuszenie produkcji. Niemal wszystkie przedsiębiorstwa, 
fabryki, młyny, warsztaty, usługi transportowe i publiczne prowadzone były 
przez szeregowych robotników, a ich komitety rewolucyjne i syndykaty 
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reorganizowały i  zarządzały produkcją, dystrybucją i usługami bez pomocy 
kapitalistów, wysoko opłacanych menadżerów i bez władzy paostwowej” (9) 

Oczywiście, bez relatywnej wolności w czasie republiki, nieporównywalnej do 
monarchii i reakcyjnego reżimu Gil-Roblesa (1934-1936) – pod którym 30 000 
członków CNT znajdowało się w więzieniach (10) – taka zachwycająca 
organizacja nie byłaby możliwa. Podczas gdy paostwo mogło nie zarządzad tą 
rewolucją socjalną, to charakter klasowy tego paostwa pozwolił na tą 
możliwośd. Co więcej, jedno z głównych żądao rządu frontu ludowego – 
amnestia dla wszystkich więźniów politycznych – bez wątpienia pomogła w 
organizacji robotniczych i chłopskich kolektywów.(MIM nie neguje szerokiego 
poparcia udzielonego CNT-FAI przez hiszpaoskie masy. W 1936 CNT-FAI nie 
zarządziło bojkotu wyborów jak w 1934. Ta decyzja była kluczowa dla 
utworzenia centrolewicowej republiki) 

CNT-FAI i jego historyczni sympatycy oskarżają rząd i jego „komunistycznych 
sojuszników” o sabotowanie kolektywów robotniczych w chwili gdy zaczęła się 
faszystowska kontrrewolucja. Pośród oskarżeo wysuwanych wobec rządów 
możemy wyróżnid: 

„brak finansowej pomocy dla przemysłowych i rolniczych kolektywów, co 
doprowadzało je do bankructwa z powodu braku kapitału… Próbowali zwrócid 
dobra i ziemie do ich poprzednich właścicieli w celu sabotowania wszelkich prób 
transformacji gospodarki. W tym samym czasie raz po raz odmawiano 
uzbrajania kolumn CNT oraz nastawiano opinię publiczną przeciwko 
„niepoważnym i samowolnym grupom CNT-FAI”" (11) 

MIM utrzymuje, że krytyka błędnych linii jest konieczna, oraz że walka między 
konkurującymi liniami i strategiami jest najlepszym środkiem ustalenia która 
ideologia i praktyka jest najlepsza do wyzwolenia uciskanych. Kiedy badamy 
historię, musimy patrzed na walkę tych linii nie tylko na papierze, ale także w 
praktyce. Jeśli krytyka wysuwana przez hiszpaoskich anarchistów wobec 
republiki i komunistów była poprawna, ich obroocy mogliby opowiadad historię 
jak to CNT-FAI walczyło o zwycięstwo jej własnej linii w praktyce. Zamiast tego 
ich historie skupiają się na wymienianiu przeszkód jakie stawiali przed nimi ich 
„wrogowie”. 

Hiszpaoscy właściciele ziemscy nie wspieraliby zjednoczonego frontu w sytuacji 
w której zostaliby pozbawieni ziemi. Sam Dolgoff przypisuje polityce rolnej rządu 
psychologiczne motywy, takie jak zemsta i chęd władzy dla samej władzy. 
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Niczego innego nie można było się spodziewad po przedstawicielu ideologii, 
która wierzy, jak powiedział anarchistyczny teoretyk Isaac Puente, że 
„społeczeostwo jest podzielone na dwie klasy: na tych którzy rządzą i na tych 
którzy muszą słuchad” (12). W rzeczywistości rząd musiał prowadzid politykę 
zjednoczenia wszystkich tych, którzy mogą zostad zjednoczeni w obliczu 
prawdziwego, faszystowskiego zagrożenia. 

ANARCHIZM I PRZYWÓDZTWO 

Oceniając klęskę kolektywów z perspektywy czasu Mintz wymienia następujące 
cechy jako ich wady i niedociągnięcia: krótkowzrocznośd: używanie surowców 
bez planowania, doprowadzenie do „neokapitalizmu”, który prowadził do dużej 
ilości nadzorców, zamiast ograniczyd się do jednego na kolektyw; oraz brak 
księgowości, prowadzenia statystyk, co uniemożliwiało „poziomą i pionową 
kooperację *tj. brak planowania - ed+” (13) 

Paradoksalnie, gdy Goldman odnosi się do międzynarodowych anarchistycznych 
krytyków CNT-FAI (krytykujących ją za udział w zjednoczonym froncie itp.), 
mówi, że podczas gdy sprzeciwia się każdym formom przywództwa, pragnęłaby 
aby powstrzymali swoją krytykę do czasu, gdy przywództwo będzie stabilniejsze 
(14). Jak wyjaśnia Porter, to Goldman była jednym z tych krytyków, popierając 
CNT-FAI podczas pobytu w Hiszpanii, ale ostro krytykując poza jej granicami. 
Niezdolnośd do pogodzenia tych sprzeczności nieuchronnie pozostawia 
anarchistów politycznie sparaliżowanych. Marksiści-leniniści-maoiści popierają 
partię praktykującą centralizm demokratyczny, z wolnością krytyki wewnątrz jej 
oraz bezwzględną jednością na zewnątrz. W konflikcie pomiędzy centralizmem a 
wolnością, anarchiści wybiorą wolnośd, nawet jeśli oznacza to przegraną. 
Maoiści wiedzą, że tylko poprzez ścisłą dyscyplinę, centralizm i przywództwo 
możemy doprowadzid do ustanowienia tego rodzaju wolności o którym marzą 
anarchiści. Goldman z góry odrzuca ideę partii-awangardy jako autorytarną: 
„Lenin i jego partia pragnęli dyktatury, podczas gdy CNT-FAI od samego 
początku swojej działalności odrzucali dyktaturę i trzymały wysoko sztandar 
libertariaoskiego komunizmu” – pisała w 1937 roku (15). 

W warunkach kapitalizmu istnieje dyktatura burżuazji. W warunkach budowy 
komunizmu proletariat buduje własną dyktaturę nad wrogimi klasami. Maoiści 
rozumieją, że ta druga dyktatura jest konieczna i przejściowa i jej głównym 
zadaniem jest reedukacja i przygotowanie społeczeostwa do komunizmu. 
Anarchiści nie widzą różnic między dyktaturą burżuazji a dyktaturą wcześniej 
pozbawionych wszystkiego proletariuszy i chłopów. Goldman myli się mówiąc, 
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że Lenin pragnął dyktatury. Lenin dążył do komunizmu – społeczeostwa bez 
ucisku człowieka przez człowieka – i rozumiał, że dyktatura proletariatu jest 
tymczasowym i niezbędnym środkiem do jego realizacji. Wszystkie 
anarchistyczne próby jego ustanowienia nie liczą się w ogóle z powodu braku 
skutecznej strategii. 

Dawniejsi i dzisiejsi zwolennicy hiszpaoskich anarchistycznych kolektywów 
wskazują, że w przeciwieostwie do założeo marksizmu-leninizmu, które 
„upierają się” na etapie przejściowym między kapitalizmem i komunizmem, 
kolektywy zdołały przeskoczyd ten etap i bezpośrednio stworzyd komunistyczne 
relacje społeczne. Ale w dokładnej analizie kolektywy okazały się niczym innym, 
tylko ultralewicowym etapem przejściowym w kierunku faszyzmu, ponieważ nie 
tylko nie zdołały utrzymad swoich celów, ale także znacząco osłabiły siły 
antyfaszystowskie. 

SPRAWY WOJSKOWE 

Anarchiści z Katalonii, najsilniejszego ośrodka anarchistycznej organizacji, 
oskarżali rząd o to, że chod prosił ich o dołączenie do zjednoczonego frontu, to 
odmówił wydania broni robotników (16). Biorąc pod uwagę otwarcie wyrażane 
pragnienie anarchistów do walki zarówno z faszystami jak i republikanami, 
dlaczego rząd miałby wydad broo robotnikom związanym z anarchizmem? 
Anarchistyczny historyk Murray Bookchin we wstępie do „Anarchistycznych 
kolektywów” Dolgoffa, z dumą opisuje, że  poprzednie opisy wojny 
przedstawiają „prawdziwą” rolę anarchistów w walce: 

„Ostatnio mogliśmy się dowiedzied z prasy, że ci robotnicy i chłopi myśleli o 
republice z prawie taką samą wrogością co o frankistach. to prawda, występując 
z własnej inicjatywy występowali przeciwko „republikaoskim” ministrom, którzy 
chcieli zdradzid ich wolnośd generałom, atakowali arsenały i sklepy sportowe by 
zdobyd broo i z niespotykaną odwagą udaremnili wojskowe spiski w większości 
miast i miasteczek Hiszpanii” (17) 

Tak więc zwolennicy anarchistów krytykują rząd za nie wydawanie broni 
robotników i w tym samym czasie wychwalają zbrojny opór robotników 
przeciwko rządowi. 

Goldman i dzisiejsi burżuazyjni historycy zgadzają się, że radziecka pomoc dla 
republiki to czynnik który opóźnił zdobycie władzy przez Franco do 1939 roku. 
Goldman z jednej strony potępia warunki radzieckiej pomocy dla Hiszpanii i 
zjednoczonego frontu, a z drugiej strony skarży się z powodu małej ilości tej 
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pomocy. Według niej Stalin zrobił za mało by ocalid republikę i jednocześnie za 
bardzo się wtrącał. Anarchiści nie potrafią ustalid logicznej wersji wydarzeo. 
Jedyną rzeczą, za którą nie są w stanie wziąd odpowiedzialności są szkody, które 
wyrządzili siłom antyfaszystowskim poprzez próby jednoczesnej walki z 
republiką i z faszystami. 

Anarchiści marzą o tym, by w tym samym czasie mied ciastko i zjeśd ciastko. 
Idealiści zawsze winią kogoś innego za własną niezdolnośd do prawidłowego 
działania. 

MAOIŚCI SĄ PRAWDZIWYMI ANARCHISTAMI 

Anarchistyczna krytyka ruchu komunistycznego, powtórzona w pracach 
dotyczących Hiszpanii, mówi, że wiara komunistów w dyktaturę proletariatu 
oznacza pogląd, że „cel uświęca środki”. Według anarchistów jest to złe nie tylko 
dlatego, że cel jest zły, ale ponieważ „mniejsze zło czasowo tolerowane 
doprowadzi do nieustającego i zinstytucjonalizowanego totalitarnego aparatu 
paostwa, administrowanego przez samonapędzającą się klasę rządząca, która 
będzie mogła zostad obalona tylko dzięki kolejnej rewolucji” (18) 

W słowach Goldman: 

„Od samego początku istnienia anarchizm i jego teoretycy utrzymywali, że to nie 
nadużywanie władzy korumpuje, częściej najlepszych niż najgorszych, ale to 
sama władza jest zła, i to ona niszczy rewolucyjnego ducha w każdym, kto 
dzierży władzę” (19) 

Maoiści uznają potencjał nowej burżuazji w socjalizmie. Ale nie pozwalamy by ta 
wiedza wywoływała u nas brak zaangażowania w rewolucje, zamiast tego mamy 
przykład Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej – wszechstronny atak na 
ustanowioną władzę polityczną i paostwo w paostwie komunistycznym – kolejny 
dowód na to, że partia awangardowa może poprowadzid społeczeostwo w 
kierunku komunizmu. Maoiści rozumieją, że najlepszą drogą do zniszczenia 
władzy nowej burżuazji wewnątrz partii jest budowa władzy wśród mas a nie 
obrażanie się na „władzę” w ogóle. 

Nawet antykomunistyczny anarchista David Porter, który edytował 
autobiografię Goldman, mówiąc o WPRK przyznał, że zapewniła ona otwarty 
klimat polityczny podtrzymywany przez anarchistów, chod sięgnął do przykład 
post-maoistowskiego by zdyskredytowad komunizm: 
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„Ze strony komunistycznego reżimu, największe otwarcie na krytykę było 
dozwolone podczas Chioskiej Rewolucji Kulturalnej w latach 60. Jednak nawet w 
tym okresie „wiedza Mao” (najwyższego poziomu partii) była nie do ruszenia 
jako święte zjawisko, które doprowadziło do późniejszych czystek po jego 
śmierci,  podczas kampanii „Bandy Czworga”" (20) 

Porter odniósł się tutaj do okresu restauracji kapitalizmu w Chinach po śmierci 
Mao. 

WNIOSEK 

Pomimo, że Hiszpaoska Wojna Domowa była centrum międzynarodowej 
polityki, Goldman nie jest w stanie zrozumied roli Stalina i 
internacjonalistycznych działao hiszpaoskich komunistów, rozpatrując je tylko w 
oprawie psychologicznej czy mistycznej. Według tautologii Goldman celem 
Stalina było zniszczenie Rewolucji Hiszpaoskiej. Dlaczego? Ponieważ komuniści i 
awangarda są kontrrewolucyjne z natury. Pomimo, na przykład, politycznego 
poparcia Komunistycznej Partii Chin – która chwaliła walkę Hiszpanii jako 
kolejny front w wojnie z Japonią – Goldman nie jest w stanie zrozumied, że Stalin 
mógł wiązad los Hiszpanii z losem socjalizmu w Związku Radzieckim, przyszłego 
socjalizmu w Chinach i w gruncie rzeczy z losem reszty świata. 

Hiszpania w czasie Wojny Domowej była świadkiem największego ruchu 
anarchistycznego w historii. Klęska tego ruchu wyraźnie pokazuje nam 
daremnośd idealistycznej ideologii, która bardziej martwi się formami walki 
(zniesienie władzy teraz) niż jej owocami – prawdziwym zniesieniem władzy jako 
celem długoterminowym. 
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