
Anarcho-Biblioteka
Dobry pieróg to wywrotowy pieróg

Michaił Bakunin
Do Centralnego Rzad̨u Powstańczego w Polsce

2 lutego 1863

chomikuj.pl

pl.anarchistlibraries.net

Do Centralnego Rzad̨u
Powstańczego w Polsce

Michaił Bakunin

2 lutego 1863



Nota redakcyjna
Bakuninwiaz̨ał z powstaniem styczniowym1863 rokuwielkie nadzieje, wi-

dzac̨ w nim wstep̨ do szerszych ogólnorosyjskich i europejskich wydarzeń
rewolucyjnych. List tłumaczony z francuskiego.

Tekst zaMichał Bakunin ”PismaWybrane” t. 2, s. 374 - 379. Przełożył Bole-
sławWścieklica. Publikacjawwersji elektronicznej: Anarchistyczne Archiwa
2006.

Kiedy w Polsce wybuchły rozruchy, my, Wasi przyjaciele-Rosjanie z Pe-
tersburga i Londynu, mieliśmy nadzieje,̨ że cześ̨ć wojsk rosyjskich, rozmiesz-
czonych w Królestwie Polskim, połac̨zy sie ̨ z Wami. Informacje, jakie otrzy-
mywaliśmy, pozwalały uwierzyć, że tym razem nasi oficerowie i żołnierze,
usposobieni lepiej niż w roku 1831, zrozumieja,̨ iż chcac̨ szlachetnie i sku-
tecznie służyć swej ojczyźnie, powinni wystap̨ić razem z Wami przeciwko
rzad̨owi petersburskiemu, który, wyrzynajac̨ Was, bezcześci i gubi Rosje.̨ Na-
dzieje nasze jeszcze sie ̨nie spełniły. Kto tu ponosi wine?̨ Czy błed̨nie oceniali-
śmy nastroje wojsk rosyjskich? - Nie, nastroje te wwielu pułkach, zarównow
piechocie jak w artylerii, były znakomite; żołnierze z niecierpliwościa ̨ ocze-
kiwali sygnału buntu. Dlaczegóż wiec̨ nie powstali?

Niech mnie Bóg uchroni od oskarżeń! A zreszta ̨ najmniejszy wyrzut skie-
rowany pod adresem narodu polskiego przez nas, Rosjan, zwłaszcza w chwili
obecnej, byłby nie na miejscu. By jednak należycie ocenić obecne położenie,
trzeba stwierdzić jeden fakt.

Komitet Centralny w Warszawie, który poczat̨kowo, zdawało sie,̨ brał do
serca sprawe ̨ sojuszu ze stronnictwem rewolucyjnym w Rosji i mocno liczył
na nastroje sympatii wwojskach rozmieszczonychw Polsce, w ostatniej, kry-
tycznej chwili, zda sie,̨ zmienił sposób myślenia i nie dowierzajac̨ pozytyw-
nym i dostatecznie uzasadnionym zapewnieniom naszych oficerów, uznał,
jak sie ̨ wydaje, że liczyć na pomoc wojsk rosyjskich byłoby niemad̨rze i że
trzeba korzystać zewstrzas̨umoralnego, przez który one przeszły, i wahania,
które nastap̨iło skutkiem tego wstrzas̨u, by nieoczekiwanie napaść na nie i
rozbroić. Polacy niemieli broni, wiec̨ tym bardziej trzeba było odebrać ja ̨siła ̨
od żołnierzy. Z moralnego punktu widzenia Polacy mieli słuszność, dopóki
bowiem choćby jeden żołnierz znajduje sie ̨ na ziemi polskiej, o ile tylko nie
jest sprzymierzeńcem, dopóty jest wyjet̨y spod prawa. Co za tym idzie, jest
rzecza ̨ absolutnie naturalna,̨ że Polacy usiłuja ̨ napaść na niego i zabić, aby
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Odpowiedź ta zdecyduje o moim postep̨owaniu i mam nadzieje,̨ że bed̨zie to
odpowiedź podyktowana sympatia.̨ Mam na to nadzieje ̨ myślac̨ zarówno o
Was, jak i o nas, bo cokolwiek by kto mówił, sprawy nasze sa ̨ niepodzielne;
tak czy inaczej wyrażamy Warn gorac̨e życzenie powodzenia bezwarunko-
wego i bez wzgled̨u na wszystko.

*W oryginale dwa ostatnie słowa po polsku.
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zawładnać̨ jego bronia.̨ Myśle ̨ zreszta,̨ że Komitet Centralny w Warszawie
pomylił sie ̨w rachubach i nie pozyskał tym sposobem wiele broni, zniszczył
jednak od razu całoroczna ̨ robote;̨ pozbawił sie ̨ cennej pomocy, powiedział-
bym: strasznej dla rzad̨u rosyjskiego, który, bed̨ac̨ zrujnowany i zastraszony
od wewnat̨rz i znienawidzony od zewnat̨rz, byłby niezdolny do walki prze-
ciwko Rosjanom i Polakom idac̨ym rek̨a w rek̨e.̨ Czy zjednoczenie to było
możliwe?

Tak - bo propaganda odniosła skutek i nasi żołnierze z niecierpliwościa ̨
oczekiwali godziny wyzwolenia. Przy pierwszym okrzyku powstańczym,
wzniesionym przez patriotów polskich, wiele oddziałów przysieg̨ło na sztan-
dar ludu noszac̨y napis ”Ziemia i Wolność” i oczekiwało tylko nadejścia
oddziałów rewolucyjnych, żeby sie ̨ do nich przyłac̨zyć. Ale kiedy tamte,
zamiast wyciag̨nać̨ rek̨e,̨ napadły na nie, żeby je siła ̨ rozbroić, tj. wyrżnać̨
je, siła ̨ konieczności zmieniły sie ̨ nastroje i ci sami żołnierze, tak dobrze
przygotowani i gotowi powstać razem z Wami, stali sie ̨Waszymi okrutnymi
wrogami.

Zachodzi obawa, żeby ich zawziet̨ość nie okazała sie ̨tym bardziej silna, im
bardziej szerokie i poważne były ich sympatie i nadzieje. Rzad̨ rosyjski posta-
ra sie ̨ naturalnie podsycić wszystkie ich najgorsze namiet̨ności… Wówczas,
zamiast tak pożad̨anego i oczekiwanego sojuszu mied̨zy Polakami i Rosjana-
mi, nastap̨i niszczac̨a wojna - wielkie nieszcześ̨cie, które przyniesie (korzyść
tylko berlińskim i petersburskim Niemcom - i która, pozwólcie Wam to po-
wiedzieć, raz jeszcze zgubi Polske.̨ Czyż Polska z całym heroizmem, który
teraz wzbudza podziw świata, może przeciwstawić sie ̨ wtargniec̨iu połac̨zo-
nychwojsk rosyjskich i pruskich, jeżeli nie powstana ̨masy chłopskie na całej
przestrzeni ziemi polskiej i jeżeli rewolucja polska, w tej samej mierze poli-
tyczna, co i społeczna, ”nie stanie sie ̨ chłopskim ruchem”, budzac̨ym strach
i trwoge,̨ i idac̨ swym naturalnym biegiem nie skieruje sie ̨ na Litwe,̨ Ukra-
ine,̨ a nawet do Cesarstwa Rosyjskiego? Nie zdaje mi sie.̨ Wasi chłopi jeszcze
sie ̨wahaja,̨ bo nie uważaja ̨Was za dostatecznie silnych, ale kiedy zobacza ̨w
Waszych szeregach wojska rosyjskie, poddadza ̨ sie ̨ niezwycież̨onemu zapa-
łowi. Sprawa przyłac̨zenia sie ̨ wojsk rosyjskich do ruchu polskiego jest dla
nas sprawa ̨honoru, warunkiem usprawiedliwienia moralnego, dla Was zaś -
warunkiem ocalenia. Wobec tej palac̨ej konieczności - czyż bed̨ziemy czekać
z założonymi rek̨oma i czy nie połac̨zymy naszych wysiłków -Wy, Tymczaso-
wy Rzad̨ Powstańczy w Polsce, i my, rewolucjoniści rosyjscy - aby naprawić
popełnione zło? Jeżeli Panowie sad̨zicie, że taki jest Wasz i nasz obowiaz̨ek,
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oddaje ̨w służbe ̨Wasza ̨cała ̨ma ̨dobra ̨wole ̨ i czynna ̨pomocmoich przyjaciół-
rodaków w Londynie, Petersburgu, a zwłaszcza w Polsce.

Możemy pomóc Wam dwoma sposobami: po pierwsze, przez dywersje ̨ w
Rosji, niepokojac̨ rzad̨ agitacja ̨wewnet̨rzna ̨ i przeszkadzajac̨ mu skupić swe
siły przeciwko Wam. W tym celu bed̨ziemy sie ̨ starali przyśpieszyć organi-
zowanie tajnej propagandy w armii, jak również na prowincji, aby w razie
gdyby rewolucja Wasza sieg̨neł̨a granic Rosji, spotkała sie ̨ tam z przyjec̨iem
braterskim i kontynuacja.̨ Niestety, zastała nas ona nie przygotowanymi.Mó-
wiliśmy o tym przed kilkoma miesiac̨ami, a nasi przyjaciele w Petersburgu
potwierdzili ten fakt, że i teraz niezupełnie jesteśmy gotowi, i gdybyśmy
byli pozostawieni sami sobie, potrzebowalibyśmy bez wat̨pienia roku, mo-
że dwóch lub nawet trzech lat, aby móc zorganizować nasze siły. Jednako-
woż nie wat̨pie,̨ że jeżeli chłopi na Litwie i Ukrainie masowo powstana,̨ to i
wielkoruscy chłopi powstana ̨ także - a możecie być pewni, że my nie śpimy.
Możemy teżWam pomóc inaczej, a mianowicie: zorganizować w samym obo-
zie rewolucji polskiej legion rosyjski. Jest to moje główne zadanie i najgoret̨-
sze pragnienie. Nie ulega wat̨pliwości, że istnienie rosyjskiego legionu naro-
dowego ze wspaniałym sztandarem Ziemia i Wolność wywarłoby olbrzymie
wrażenie moralne zarówno na całej armii rosyjskiej, skierowanej przeciwko
Wam, jak i na całej Rosji. Sam fakt jego istnienia byłby wart kilku wygranych
bitew. Niestety, urzeczywistnienie tego projektu stało sie ̨ teraz bez porów-
nania trudniejsze, niż było przed miesiac̨em. Nie bed̨a ̨ powracał do naszych
skarg. Powtarzam, że mieliście w zupełności prawo postap̨ić tak, jak posta-̨
piliście. Ale nie dziwcie sie,̨ że system przez Was zastosowany, oczywiście
po dojrzałym przemyśleniu, system wyłac̨zajac̨y wszelka ̨wiare ̨w sympatie ̨ i
współdziałanie wojsk rosyjskich, wywołał w ich nastrojach niepożad̨ane re-
akcje. Wojska rosyjskie doprowadzone zostały do rozpaczy i dziś popychane
sa ̨przez zwierzchnikówdo straszliwychokrucieństw, które, pociag̨ajac̨ za so-
ba ̨nienawiść i zemste ̨ze strony ludności polskiej, groża ̨przekształceniem sie ̨
tej wojny w walke ̨na śmierć i życie, w straszliwa ̨rzeź. Naszym obowiaz̨kiem
jako Waszych przyjaciół jest, nie baczac̨ na nic, rzucić sie ̨mied̨zy rosyjskich
żołnierzy i Was, aby póki jeszcze jest czas, przeszkodzić dopełnieniu sie ̨ na-
szej hańby iWaszego nieszcześ̨cia, aby ocalić jednocześnie i polska,̨ i rosyjska ̨
rewolucje,̨ starajac̨ sie ̨ pogodzić naród polski z rosyjskimi żołnierzami i usi-
łujac̨ obudzić w tych ostatnich bardziej ludzkie uczucia. Jest to zadanie nie-
łatwe. a stanie sie ̨ono niemożliwym, jeżeli w tym samym stopniu co i my nie
jesteście przesyceni myśla ̨ o palac̨e konieczności tej zgody, jeżeli nie dopo-
możecie nam w szerokim zakresie i z głeb̨i serca. Postawiliście nas tj. moich
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przyjaciół i mnie, w sytuacji niezwykle delikatnej i krytycznej. Po dokonaniu
mied̨zy soba ̨wymiany tylu wyrazów sympatii, po tylu porozumieniach usta-
lonych, zawartych i ratyfikowanych nie jesteśmy teraz pewni, czy nas chce-
cie. Pisałem do Was podówczas list za listem błagajac̨, żebyście powiedzieli,
czy powinienem przyjechać do Polski; odpowiedzi nie otrzymałem, a przez
moich przyjaciół Brauna i Żebrowskiego powiedzieliście mi, żebym pozostał
w Londynie i że nie mam co do roboty wśród Was. Tak samo postap̨iliście
z Żebrowskim, który złożył Warn przecie nieodparte dowody bezgraniczne-
go oddania. Wyście go jednak, że tak powiem, wyped̨zili z Polski. Rosyjskie
przysłowie mówi: ”Siła ̨ nie zdobed̨ziesz przyjaciół” - i jeżeli dalej bed̨ziecie
o nas tak myśleć, to dobrze by było, gdybyście nam to powiedzieli, skoroście
swa ̨myśl już wyrazili w czynach, bo pozbawieni sympatii i zaufania zWaszej
strony, bed̨ziemy w Polsce niczym, nie bed̨ziemy w stanie nic tam zrobić.

Aby można było zorganizować legion rosyjski w Polsce, trzeba przede
wszystkim, żeby Polski Rzad̨ Centralny był głeb̨oko przekonany o jego
użyteczności dla sprawy polskiej i żeby rozpowszechnił ten poglad̨ wśród
poszczególnych naczelników powstania, jeśli bowiem bed̨a ̨ usposobieni nie-
przychylnie lub nawet obojet̨nie, lepiej nie zaczynać. Całe przedsiew̨ziec̨ie
może sie ̨udać tylko wówczas, gdy spotka sie ̨ ze stałym i mocnym poparciem
i sympatia ̨ ze strony Polaków. Trzeba tedy, żebyście nie poddawali sie ̨
zrozumiałemu pragnieniu zemsty albo przynajmniej, żebyście tłukli tylko
generałów i pułkowników do majorów włac̨znie, zwłaszcza Niemców, i w
ogóle wszystkich tych oficerów, którzy zostana ̨ napiet̨nowani jako źli i
ciemież̨yciele przez wziet̨ych do niewoli rosyjskich żołnierzy. Natomiast
jeńców- żołnierzy trzeba - potrzymawszy pewien czas, żeby mogli przejać̨
sie ̨ duchem Polaków - zwalniać (poza tymi, którzy bed̨a ̨ gotowi wziać̨ udział
w legionie rosyjskim), stana ̨ sie ̨ oni bowiem po powrocie do armii rosyjskiej
propagatorami sprawy polskiej.

Niemyślcie, że chce ̨narzucićWamwarunki, ja tylkowymieniam je,wydaja ̨
mi sie ̨ bowiem nieodzowne, żeby utworzenie legionu rosyjskiego w Polsce
stało sie ̨możliwe. To Wy musicie zdecydować, czy chcecie tego, czy też nie.

W tej doniosłej chwili, gdy rozstrzyga sie ̨ los dwóch naszych krajów, za-
klinam Was, abyście odpowiedzieli mi kategorycznie i szczerze: czy macie
do nas zaufanie? Czy chcecie, żebym przybył do Polski? Czy chcecie utwo-
rzenia legionu rosyjskiego? Czy możecie, czy gotowi jesteście zgodzić sie ̨ na
wszystkie te warunki, bez których spełnienia nie może on powstać? Prosze ̨
Was, abyście mi powiedzieli to ze szczerościa ̨ ludzi walczac̨ych o wolność. W
każdym razie mam nadzieje,̨ że przynajmniej nie odmówicie mi odpowiedzi.
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