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Nota redakcyjna
Ludwik Bulewski (1824-1883) - Polski działacz niepodległościowy, należał do grupy ra-

dykalnych demokratów. W 1864 r. wraz gen. Józefem Hauke-Bosakiem i Leonem Zienkowi-
czem utworzył Ognisko Republikańskie Polskie. Stało sie ̨ ono Sekcja ̨ ”Alliance Universelle
Republicaine” - organizacji utworzonej przezMazziniego ale opanowanej później przez Ba-
kunina. Poglad̨y Bulewskiego dobrze oddaje tytuł wydawanego przez niego pisma: ”Rzecz-
pospolita Polska Federacyjna, Demokratyczno-Socjalna wpośród Stanów Zjednoczonych
Słowiańszczyzny i Ludzkości”. Bakunin poznał go w 1862 roku. List napisany w jez̨yku pol-
skim. Tekst za Bakunin Oeuvres complete (CD). Publikacja w wersji elektronicznej: Anar-
chistyczne Archiwa 2005.

Genewa 30 Lipca 1869.
Mój kochany Bulewski,
Nie moge ̨ tylko powinszować ci odwagi jakiej dajesz dowód, podnoszac̨ pośród tych

wszystkich miernot i tylu blag świata politycznego, stara ̨ i szczera ̨ chorag̨iew demokracji
polskiej.

Moje współczucie, za moja ̨ słaba współprace ̨ należa ̨ ci sie ̨ przeprosiny. Ty przynajmniej
nie wat̨piłeś o moim najgoret̨szym życzeniu widzenia Polski. Pragne ̨ wskrzeszenia i od-
budowania twojej ojczyzny; najpierw i przede wszystkim jako wymiaru sprawiedliwości i
dla tego, że wiem, że Polska niepodległa i wolna jest pierwszym warunkiem wyzwolenia
Słowiańszczyzny…

Wyzwolenie Polski bed̨zie przyczyna ̨ rozbicia natychmiastowego przeklet̨ego caratu,
którego dziki despotyzm nas gniecie i nas wszystkich razem bezcześci, a którego upa-
dek nieomylnie bed̨zie hasłem do wyzwolenie zupełnego i prawdziwego, politycznego,
ekonomicznego i społecznego wszystkich ludów rosyjskich i nierosyjskich które sie ̨ tam
znajduja ̨ skute.

Wasz program zapowiada nam pismo szczerze socjalne. Pozwól mi wiec̨ raz jeszcze po-
winszować ci. Bo czymże jest socjalizm, jeśli nie cała ̨ sprawiedliwościa,̨ nie zupełna ̨wolno-
ścia,̨ jeśli nie cała ̨ ludzkościa ̨ zwrócona ̨masom ludowym; masom, które praca rak̨ swoich
ożywia ̨ świat, a które dotad̨ w zamian nic nie dostaja,̨ tylko niewole ̨ i ned̨ze.̨ Oto, godzi-
na sprawiedliwości historycznej, tak długo wzywana na próżno przez te miliony stworzeń
cierpiac̨ych, eksploatowanych, uciemież̨onych, mec̨zonych, nadchodzi; termin ten jest bli-
skim.

Miliony pracowników dotad̨ byli niczym, odtad̨ bed̨a ̨wszystkim. Wszelkie klasy eksplo-
atujac̨e sprowadzone zostana ̨ do nicości, i biada tym, którzy na wówczas nie bed̨a ̨ umieli
pracować, bo umra ̨z głoduwedle słów św. Pawła, który powiada: że każdy kto nie pracował
nie powinien jeść.

Jestem głeb̨oko przekonany, kochany przyjacielu, że Polska, tak jak wszystkie inne kraje
świata, może być zbawiona, tylko przez rewolucje ̨ socjalna.̨
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