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List z 28/29 lutego 1836
Nota redakcyjna

List stanowi świadectwo wpływu filozofii Fichtego na rozwój ideowy mło-
dego Bakunina. Dopatrujac̨ sie ̨ w utożsamieniu miłości i życia głównej idei
tej filozofii, Bakunin interpretuje zarazem subiektywizm fichteański jako ”fi-
lozofie ̨ czynu”. Powołaniem człowieka jest ”przeniesienie nieba na ziemie”̨,
”podniesienie praktycznego życia” - głosił i nauczał Bakunin pod wpływem
swego rozumienia filozofii Fichtego. Postulowane ”podniesienie praktyczne-
go życia” nie było jednakże wyrazem rewolucyjnych nastrojów młodego Ba-
kunina. Tendencje rewolucyjne były mu w tym czasie zupełnie obce. ”Czyn-
na ̨ role”̨ inspirowanej przez filozofie ̨ fichteańska ̨ religii miłości sprowadzał
do żad̨aniamoralnego samodoskonalenia sie.̨ W zwiaz̨ku z tym pozostaje gło-
szona przez Bakunina potrzeba cierpienia, które, działajac̨ oczyszczajac̨e na
życie duchowe, jest niezbed̨ne dla osiag̨niec̨ia doskonałości moralnej. Przeje-̨
ty swymi ideami,młody Bakunin stara sie ̨o prawdzie swychmyśli przekonać
swe siostry, stad̨ ów podniosły, pełen egzaltacji ton obfitej, niezmiernie pla-
stycznie odzwierciedlajac̨ej jego rozwój ideowy korespondencji.

Tekst za Michał Bakunin ”Pisma Wybrane” t. 1, s. 83 - 87. List przełożył
Bolesław Wścieklica. Publikacja w wersji elektronicznej: Anarchistyczne Ar-
chiwa 2006.

28 lutego [roku] 1836, o dwunastej w nocy
Przyjaciele moi, Taniuszko i Basieńko! Jefremow1 i Krasow2 kłada ̨sie ̨spać;

dopiero co przyjechaliśmy od Beerów3 i jestem sam w pokoju; siedze ̨ i pisze.̨
Pisze ̨ nie z obowiaz̨ku, nie, ale z konieczności; nie moge ̨ nie napisać do Was.
Długo sie ̨ mocowałem ze soba ̨ samym, długo ukrywałem swe uczucia - wy-
dawało mi sie,̨ że godność ludzka wymaga ode mnie tego milczenia; może
sie ̨ nawet nie myliłem, ale teraz nie jestem w stanie dłużej milczeć, uczucie

1 Aleksander Pawłowicz Jefremow (1816-1875) - przyjaciel Michała Bakunina i rodziny,
był członkiem kółka Stankiewicza, w późniejszym okresie wykładał geografie ̨na Uniwersytecie
Moskiewskim.

2 Wasyl Iwanowicz Krasow (1810-1855) - poeta, członek kółka Stankiewicza, wykładał lite-
rature ̨ rosyjska ̨ na uniwersytecie w Kijowie.

3 Beerowie - zaprzyjaźniona i sas̨iadujac̨a z domem Bakuninów rodzina ziemiańska. Mi-
chał Bakunin był zaprzyjaźniony zwłaszcza z siostrami Beer - Natalia ̨ i Aleksandra,̨ z którymi
czes̨to korespondował.
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mimo woli wyrywa mi sie ̨ z piersi - wyszedłem poza bieg mego życia, otwo-
rzyło sie ̨ przede mna ̨pole działania; dusza moja, która dotad̨ była jak gdyby
w stanie uśpienia, obudziła sie,̨ doznała wstrzas̨u, wszystkie jej struny za-
dźwiec̨zały, doznałem wielu uczuć, dużo przemyślałem i dużo, bardzo dużo
przeżyłem przez ten czas. Zaczeł̨o sie ̨ dla mnie nowe życie; przyszłość ponu-
ra, tajemnicza - mało pocieszajac̨ych nadziei! Ale w duszy świetliście, jasno;
osiag̨nał̨em samoświadomość, nigdy jeszcze nie miałem tak prawdziwej, wy-
raźnie określonej świadomości samego siebie, jak teraz.

Człowiek, który nie cierpiał, nie żył; tylko cierpienie doprowadzićmoże do
uświadomienia sobie życia, i jeżeli szcześ̨cie jest pełnia ̨ świadomości życia,
to cierpienie jest też koniecznym warunkiem szcześ̨cia. Nie nieme, nieświa-
dome, apatyczne cierpienie, o nie, ale cierpienie połac̨zone ze świadomościa ̨
swego człowieczeństwa, spowodowane bezgranicznościa ̨celów i pragnień - i
ograniczonościa ̨sposobów, które by pozwalały je zaspokoić i osiag̨nać̨. Przez
cały ten czas toczyła sie ̨ we mnie intensywna walka wewnet̨rzna. Dochodzi-
łemdowniosku, że życie zewnet̨rzne nie powinno być celemnawet praktycz-
nej działalności człowieka; ale nie tak łatwo sie ̨gowyrzec, dusza jest niekiedy
tak słaba, że nie umie zadowolić sie ̨wewnet̨rzna ̨świadomościa ̨swojej godno-
ści, tak słaba, że niekiedy wymaga nagród od świata zewnet̨rznego. Trudno,
cież̨ko jest rozbijać jedno za drugim te fantastyczne wyobrażenia, stanowia-̨
ce poetyczna ̨ strone ̨ życia, w których tak wspaniale, tak harmonijnie zlały
sie ̨ oba elementy powszechnego życia - życie duchowe i życie zewnet̨rzne.
Ale osiag̨nał̨em to wreszcie, uświadomiłem sobie cała ̨czczość tych pragnień,
uświadomiłem sobie, że poza światem ducha nie ma prawdziwego życia, że
dusza powinna być sobie sama celem, że nie powinna mieć żadnego innego
celu. Droga to może gorzka, ale za to godna człowieka!

O, dużo przecierpiałem przez ten czas, dużo złudzeń utraciłem - tym le-
piej; im jest ich mniej, tym pewniejsza jest droga, im mniej człowiek zależy
od świata zewnet̨rznego, tym bardziej dostep̨ny mu jest świat wewnet̨rzny.
Wszystko, co powiedziałem, wyrazić można za pomoca ̨ bardzo prostej for-
muły: nie oczekiwać cudów od świata zewnet̨rznego. O, jest to konieczne,
konieczne dla udoskonalenia życia duchowego. Trzeba sie ̨ oderwać od praw
świata i ja zaczynam od tego, że postanowiłem nie robić ani kroku, by osia-̨
gnać̨ powodzeniew życiu politycznym, i bed̨e ̨utrzymywał sie ̨na razie z lekcji
matematyki. Jestem wiec̨ dla świata marnym tworem, zerem, nauczycielem
matematyki, ale dla siebie samego, dla przyjaciół, którzy mnie rozumieja,̨
stanał̨em o wiele wyżej niż poprzednio, zabiłem w sobie małostkowy egoizm
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pospołu jest daż̨eniem do sakramentu i w nim, Przyjaciele Moi, znajdziemy
wszystko, czegośmy szukali, czego pożad̨ała nasza dusza, a sakrament ten le-
ży nie na zewnat̨rz rzeczywistego świata, ale w nim samym, bo rzeczywistość
to życie Boga i ten, co oddala sie ̨ od rzeczywistości, oddala sie ̨ od Boga.

Zrozumieć i pokochać rzeczywistość - oto całe przeznaczenie człowieka.
Mówie ̨ tu nie o tym, co zwykle rozumie sie ̨ przez słowo rzeczywistość: krze-
sło, stół, pies, Barbara Dmitrjewna, Aleksandra Iwanowna [Rezydentki pria-
muchińskie. - Red. oryginału.] - wszystko to jest rzeczywistość martwa, uro-
jona, a nie żywa i nieprawdziwa. I w nas też tkwi urojona rzeczywistość. To
rozsad̨ek, kiedy po wyjściu ze swej prawowitej sfery poznania tego, co skoń-
czone, zapuszcza sie ̨w sfere ̨nieskończoności. Wszyscy wychowani jesteśmy
w tym złudzeniu, w rozsad̨ku, toteż powinniśmy sie ̨ od niego uwolnić. Uwol-
nienie sie ̨od rozsad̨ku - tomyśl opierajac̨a sie ̨na objawieniu, a nie rezonowa-
nie, które zawsze opiera sie ̨ na urojonym i skończonym oglad̨zie, nie, myśl
oparta na objawieniu. W nas wszystkich żyja ̨ i walcza ̨ dwa przeciwstawne
elementy: objawienie i rozsad̨ek. Sa ̨ chwile, godziny, niekiedy całe dni, gdy
panuje objawienie, gdywszystko jest tak jasne, tak świetliste, tak zrozumiałe,
gdy człowiek czuje w sobie miłość bezgraniczna;̨ sa ̨ też i inne chwile, chwi-
le rozsad̨ku - i chwile te niestety bywaja ̨ czasami bardzo długie - wówczas
wszystko jest ciemne, ohydne, niedorzeczne i dusze ̨mec̨zy jakaś oschła obo-
jet̨ność wobec wszystkiego. Pośredniczka ̨mied̨zy tymi dwoma przeciwstaw-
nymi elementami naszego życia jest myśl, która umysł nasz wyrywa z ogra-
niczonego pojmowania za pomoca ̨ rozsad̨ku i przetwarza go w rozum, dla
którego nie ma sprzeczności i dla którego wszystko jest dobrem i piek̨nem.
Dlatego też, Przyjaciele Moi, myślcie, a nie rezonujcie.

Zapoznałem sie ̨ z Aleksandrem Mikołajewiczem Murawjowem, który po-
wiedział mi, że bardzo mnie polubił, ponieważ jestem człowiekiem żywym,
a nie martwym.

Napisz do mnie, Basieńko, o wszystkich Twoich przypuszczeniach i o
wszystkim, co sie ̨ u nas dzieje.

M. Bakunin
Wissarion [Bieliński] przesyła Warn ukłony, zajet̨y jest teraz praca,̨ cał-

kiem ożył i twarz jego promienieje jak słońce majowe.

17



wistości”. Podkreśla wiec̨, że należy odróżniać rzeczywistość prawdziwa ̨ od
pozornej, przypadkowej, której nie przysługuje walor ”rozumności”. Jednak-
że w kwestii uznania ówczesnej rzeczywistości rosyjskiej za racjonalna ̨ zaj-
muje podobne stanowisko jak Bieliński, czemu dał wyraz w swym Wstep̨ie
do przemówień gimnazjalnych Hegla.

Tekst za Michał Bakunin ”Pisma Wybrane” t. 1, s. 106 - 108. List przeło-
żył Bolesław Wścieklica. Publikacja w wersji elektronicznej: Anarchistyczne
Archiwa 2006.

[Poczat̨ek marca roku 1838, Moskwa]
Drodzy Przyjaciele!
Dawno już nie pisałem doWas, ale to nie dlatego, żebym oWas zapomniał.

O nie, nie ma dnia, żebym nie myślał o Was, żebym nie wyobrażał siebie
wśród Was, dobre, kochane Siostry. Wy nie wiecie, jak ja Was kocham i ile
szcześ̨cia daje mi Wasza przyjaźń. Stosunki nasze coraz bardziej sie ̨ zacie-
śniaja;̨ im bliżej jesteśmy rzeczywistości, tym bliżej jesteśmy prawdy i tym
prawdziwsza, tymbardziej płomienna jest naszamiłość. Tak, Przyjacielemoi,
życie jest wielkim sakramentem, nieprzerwanym objawieniem; bezustannie
powtarzam to sobie i tutejszym mym przyjaciołom i myśl ta sprawia mi ra-
dość. Wszystko, co świet̨e, wszystko, co wielkie, mieści sie ̨w tym sakramen-
cie i jeżeli my przy niewielkim stopniu naszego uświadomienia zaznaliśmy
już takiej szcześ̨liwości, cóż bed̨zie, kiedy prawda stanie sie ̨ nasza ̨ najpraw-
dziwsza ̨własnościa?̨

Przyjaciele moi, bed̨ziemy mówili sobie o wszystkim, co dzieje sie ̨ w nas,
bed̨ziemy komunikowali sobie wzajemnie wszystkie poruszenia, wszystkie
nowe zjawiska naszego życia. Kochać to rozumieć, kochać człowieka to zna-
czy rozumieć go, nie rezonować o nim, nie wgłeb̨iać sie ̨w niego zabijajac̨ym
spojrzeniem martwego rozsad̨ku, o nie, ale przenikać go na wskroś oświe-
conym rozumnym okiem ducha. Zrozumieć człowieka - to siła ̨ rozumnego
pojmowania zniszczyć naturalna ̨ zapore ̨ dzielac̨a ̨ jednego człowieka od dru-
giego i w tym jasnym pojmowaniu zlać sie ̨ z nim w jedno i stworzyć jedno -
trzecia ̨pełna ̨ łaski i szcześ̨liwości istote,̨ w której nie ma i nie może być grze-
chu, bo gdzie jest miłość, tam wszystko jest świet̨e i prawdziwe, i w której
nie może być cierpienia, bo w miłości nie ma lek̨u; kto sie ̨ obawia, jest nie-
doskonały w miłości. My wszyscy wyszliśmy ze sfery jednego i tego samego
rozsad̨ku -wystep̨ujac̨ego tylkow różnych formach - i dlatego też nasze życie
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płynac̨y z instynktu samozachowawczego, otrzas̨nał̨em sie ̨ od jarzma prze-
sad̨ów, jestem człowiekiem4.

Sobota, 29 lutego, rankiem.
Wczoraj wieczorem pofantazjowałem sobie - złapałem Fichtego Die Anwe-

isung zum seligen Leben i czytałem do trzeciej w nocy. Oto zasadnicza jego
myśl:

Das Leben ist Liebe, und die ganze Form und Kraft des Lebens be-
stehtin der Liebe und entsteht aus der Liebe. Offenbare mir, was
du wahrhaftig liebst, was du mit deinem ganzen Sehnen suchst
und anstrebest, wenn du denwahren Genuss deiner selbst zu fin-
den hoffest - und du hast mir dadurch dein Leben gedeutet. Was
du liebest, das lebest du . / ”Życie - to miłość, i cała forma i siła
życia polega namiłości i zmiłości bierze poczat̨ek.Wyznajmi, co
prawdziwie kochasz, ku czemu namiet̨nie daż̨ysz, kiedymasz na-
dzieje ̨znaleźć prawdziwa ̨rozkosz - a odkryłeś mi tym sposobem
całe swoje życie. Co kochasz - tym żyjesz”./

Mówi on, że wielu jest ludzi, którym trudno bed̨zie odpowiedzieć sobie na
to pytanie ludzi, którzy sami nie wiedza,̨ co kochaja.̨ To przez to - dodaje -
że nic nie kochaja,̨ że nie żyja.̨ A zatem kochać, działać pod wpływem jakiejś
myśli opromienionej uczuciem - oto zadanie życia. Ale co kochać i jak ko-
chać, co to znaczy kochać? Jakże czes̨to używa sie ̨ tego słowa i jak czes̨to sie ̨
je profanuje tymi nieistotnymi znaczeniami, jakie mu sie ̨ nadaje! Co to jest
miłość w tzw. wyższym świecie? Poczucie wzajemnych korzyści przybranew
trzydzieści dwie chińskie uprzejmości. Co oznacza dla nas miłość ojczyzny?
Chłodny, zaczerpniet̨y z Karamzina i zapadływ pamieć̨ frazes bez jakiegokol-
wiek konkretnego znaczenia. Co oznacza ukochanie ludzkości? Utrwalone w
pamiec̨i słowa Ewangelii: ”Kochaj bliźniego jak siebie samego”. Zamiłowanie
do nauki? Pragnienie zasłyniec̨ia jako uczony. Miłość rodzinna? Przyzwycza-
jenie i obowiaz̨ki. Miłość Boga? Lek̨ przed piekłem i pragnienie dostania sie ̨
do raju.

Otóż i miłość w pojec̨iu naszego społeczeństwa, otóż i jego życie; i na jego
to rzecz, zdaniem tatusia, powinienem złożyć siebie w ofierze. Oto słowa oj-

4 Bakunin postanowił zajać̨ sie ̨ nauczaniem matematyki, majac̨ nadzieje,̨ że w ten sposób
uniezależni sie ̨ materialnie od rodziny. Ale postanowienie to było jednocześnie swoistym wy-
zwaniem, które rzucił swemu środowisku. Ze wspomnień Bielińskiego wiadomo, że Bakunin
zamówił sobie karty wizytowe z nadrukiem ”nauczyciel matematyki”, które ostentacyjnie ro-
zesłał swoim arystokratycznym krewnym i znajomym, czym wywołał sknadal obyczajowy.
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ca: ”Przypominałem ci - kiedy ty z fajka ̨ i ksiaż̨kami zamykałeś sie ̨ po całych
dniach - o wymaganiach przyzwoitości, których wszyscy dobrze wychowani
ludzie przestrzegaja ̨ i bez których żadne społeczeństwo istnieć nie może”. A
cóż mi do jego istnienia? Niech sobie upada, a ja ani palcem nie rusze,̨ że-
by je podtrzymać! Czytałyście list ojca, on to odepchnał̨ mnie na zawsze od
rodziny - i wierzcie mi, że w tym wypadku nie miłość własna decyduje, ale
obrażone uczucie. Czyż to moja wina, że nie mogłem okroić swej duszy wy-
maganiami nawyku, przyzwoitości i obowiaz̨ku? Czyż to moja wina, że w ro-
dzinie szukałem prawdziwego uczucia, a znalazłem tylko uczucie zdławione
przez dogmatyzm, uczucie podporzad̨kowane zasadom retoryki? Tylko cze-
kać, jak w naszej rodzinie ukaże sie ̨wielkie dzieło o prawachmiłości przysto-
sowanych do obowiaz̨ków, o równoważeniuwpływówuczucia wymaganiami
przyzwoitości. I rychło, rychło, wierzcie mi, uczucie to umrze pod wpływem
dogmatyzmu, i zamiast gorac̨ejmiłości pozostana ̨zimne formuły i zasady po-
step̨owania na każdy możliwy przypadek. Nie gniewam sie ̨ i nie unosze ̨ już
wiec̨ej, ale czuje ̨ sie ̨ głeb̨oko dotkniet̨y. Tylko rodzina łac̨zyła mnie ze świa-
tem zewnet̨rznym i ten ostatni punkt styczności rozsypał sie ̨ w gruzy. Tym
sposobem raz na zawsze oderwałem sie ̨ od świata, od społeczeństwa; jestem
zwykłym nauczycielem matematyki; czas do domu, czas sie ̨ skupić!

Tak wiec̨ celem życia, przedmiotem prawdziwej miłości jest Bóg. Nie ten
Bóg, do którego ludzie modla ̨ sie ̨ po cerkwiach, nie ten, któremu chca ̨ sie ̨
przypodobać pokora;̨ nie ten, który w oderwaniu od świata sad̨zi żywych i
umarłych, o nie, ale ten, który żyje w człowieczeństwie, ten, który wywyż-
szony zostaje wraz z wywyższeniem człowieka; ten, który jez̨ykiem Jezusa
Chrystusa wypowiedział świet̨e słowa Ewangelii; ten, który przemawia przez
poete.̨ Wierzcie mi, Przyjaciele Drodzy, nie jestem sceptykiem, wiara moja
nie jest słabsza od Waszej, ale mój Bóg wyższy jest od Waszego i on stanowi
teraz jedyny mój cel. Czy zrozumiecie mnie, nie wiem, ale nie bed̨e ̨ sie ̨ nad
tym rozwodził.

Czymżewobec tego wszystkiego jest przyjaźń, uczuciemiłości do kobiety?
Jest to zjednoczenie dusz, zlanie sie ̨ze soba ̨uczuć, które sie ̨wycierpiało. Kto
nie cierpiał, nie może kochać, nie może być szcześ̨liwy. Raz jeszcze, czy zro-
zumiecie mnie, nie wiem. Ale dość już o tym. Powiedziałem wiele, jeśli mnie
zrozumiecie, i bardzo mało - w przeciwnym wypadku*./* Dalej w oryginale
po francusku. - Red. oryginału/

Zanim sie ̨rozstaniemy, chciałemwyspowiadać sie ̨wobecWas, bo niepred̨-
ko sie ̨ zobaczymy. Nie moge ̨ dłużej żyć wśród rodziny, to niemożliwe. Po-
trzebna mi jest swoboda osobista. I zanim sie ̨ rozstaniemy, chciałem dać
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Nie skarże ̨ sie ̨ na życie i zawsze twierdze,̨ że jest wspaniałe, że człowiek jest
szcześ̨liwy, gdy czuje, że żyje.

Droga Basieńko, nie oskarżaj mnie o lekkomyślność z tego powodu, że roz-
porzad̨ziłem sie ̨ Twoimi pienied̨zmi8. Czyniac̨ to przewidywałem wszystkie
nieprzyjemności, jakich wypadnie Ci doświadczyć ze strony Twego małżon-
ka. Toteż przysieg̨am Ci, że gdyby o mnie chodziło, to bez wzgled̨u na to,
jak kiepsko przedstawiałyby sie ̨moje sprawy, nigdy bym tego nie zrobił. Ale
chodziło o Bielińskiego. Cierpiał na chorobe,̨ która stoczyłaby zupełnie jego
organizm, gdyby nie wyjechał na Kaukaz. To właśnie zmusiło mnie do zde-
cydowania sie ̨ na ten postep̨ek. Dlatego też, drogi przyjacielu, trzeba, żebyś
mi to wybaczyła. W chwili obecnej szukam tych pienied̨zy, a za kilka dni, jak
tylko je zdobed̨e,̨ przyjade ̨ do Was. Ale wobec tego, że jak dotad̨ poszukiwa-
nia moje były bezskuteczne, nie moge ̨ ściśle określić dnia mego przyjazdu.
Nie zarzucaj mi też lekkomyślności w sprawach dotyczac̨ych Stankiewicza.
Jego depresja wcale sie ̨nie skończyła. Mocno cierpi i nie rokuje sobie długie-
go życia. Wkrótce zobaczycie go same. Mam nadzieje,̨ Lubaszko, że zwrócisz
mu te ̨ wiare,̨ która stanowi jedyny warunek wszelkiej egzystencji. Drodzy
przyjaciele, Wy jeszcze za mało nas rozumiecie, potraficie zrozumieć tylko
nasze radości, ale nie nasze gorycze. Kiedy cierpimy, kiedy nasze serca krew
zalewa, oskarżacie nas o lekkomyślność. Cóż moge ̨ Wam odpowiedzieć jak
nie to, że jestem pewnyWaszych serc, ale że mimo to chwilami bardzo żywo
odczuwam, iż istnieje przyjaźń sieg̨ajac̨a dalej niż Wasza?

Całuje ̨Was
Wasz brat i przyjaciel M. Bakunin

Nasze przyjaciółki za kilka dni wyjeżdżaja ̨ i ja zostaje ̨ tu zupełnie sam. Te-
raz sa ̨ one nieugiet̨e i zdolne do wielu rzeczy.

Żegnajcie.

List z poczat̨ku marca 1838
Nota redakcyjna

Polemizujac̨ ze skrajnym ujec̨iem kwestii przez W. Bielińskiego, Bakunin
usiłuje w liście uściślić zaczerpniet̨e z filozofii heglowskiej pojec̨ie ”rzeczy-

8 Niedbały stosunek Bakunina do pienied̨zy przyczyniał mu czes̨to wiele kłopotów. Baku-
nin zaciag̨ał pożyczki, nie majac̨ nadziei na oddanie długu, ale równie łatwo dzielił sie ̨ tym, co
posiadał, z bardziej potrzebujac̨ymi. W tym wypadku chodzi o 300 rubli stanowiac̨ych własność
jego siostry, które dał on Bielińskiemu, gdy ten wyjeżdżał na Kaukaz, żeby sie ̨ leczyć.
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List z poczat̨ku maja 1837
Nota redakcyjna

Przybliżona ̨date ̨listu ustalił J. Stiekłow. Bakunin po raz pierwszyw tym li-
ście daje wyraz swemu głeb̨okiemu zainteresowaniu filozofia ̨heglowska.̨ Już
w końcu 1835 r. M. Stankiewicz w swych listach do Bakunina kierował jego
uwage ̨w strone ̨filozofii Hegla, ale do bezpośrednich studiów nad ta ̨filozofia ̨
Bakunin przystap̨ił dopiero na wiosne ̨ 1837 r.

Tekst za Michał Bakunin ”Pisma Wybrane” t. 1, s. 98 - 100. List przełożył
Bolesław Wścieklica. Publikacja w wersji elektronicznej: Anarchistyczne Ar-
chiwa 2006.

[Poczat̨ek maja roku 1837, Moskwa]
Dawno już nie pisałem doWas, drodzy przyjaciele. Po listach, które do sie-

bie wzajem pisaliśmy, listach, w których obnażaliśmy nasze dusze, po tych
listach wszelkie wat̨pliwości stały sie ̨ niemożliwe. W ostatnich czasach tyle
uczuć przesuneł̨o sie ̨ przez moja ̨ dusze,̨ tak mocno kochałem! Miejsce tych
strasznych burz, od których tak wiele ucierpiałamoja dusza, zajeł̨a zupełna i
nienaruszalna harmonia. Wreszciemy z naszymi przyjaciółkami [Siostry A. i
N. Beer. - Red. oryginału.] gruntownie poznaliśmy sie ̨wzajem.Wkroczyliśmy
razemdo świat̨yni absolutnej prawdy, gdzie wszystko jest wieczne, wszystko
jest wzniosłe, wszystko zbawienne. Udało mi sie ̨wreszcie wpoić im odczucie
tej boskiej religii, to wzniosłe uczucie stałej obecności bóstwa. Uczucie to
zjednoczyło nas. Lepiej niż kiedykolwiek zrozumieliśmy wewnet̨rzne pokre-
wieństwo naszych dusz. Tak, prawda jest wszechpoteż̨na, nie istnieja ̨dla niej
zapory nie do pokonania, nie istnieja ̨ przeszkody, których by ona wcześniej
czy później nie przekroczyła, żeby osiag̨nać̨ uznanie.

Hegel daje mi całkiem nowe życie. Jestem nim zupełnie pochłoniet̨y. Co-
raz lepiej uświadamiam sobie, że nauka jest prawdziwym żywiołem mego
życia, że powinna być myśla ̨ przewodnia ̨ wszystkich moich postep̨ków. Je-
stem szcześ̨liwy i spokojny, pomimo przeróżnych okoliczności, a trzeba sie ̨
przyznać, że warunki mego życia w chwili obecnej nie należa ̨do najlepszych.
Sprawa Mikołaja, list tatusia, który powinien nadejść lada chwila, nie usta-
lenie daty mego wyjazdu - wszystko to nie pozwoliło mi wziać̨ sie ̨ na dobre
do lekcji, tak że w chwili obecnej jestem bez grosza. Na dobitek jestem nie-
zupełnie zdrów. Ale chociaż jest to nieprzyjemne, wszystko znosze ̨ meż̨nie.
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Wam o sobie pojec̨ie bardziej wierne od tego, jakie mogliście dotad̨ mieć o
mnie.

Żegnajcie wiec̨, Mili Przyjaciele. Bad̨źcie szcześ̨liwe i nie zapominajcie o
bracie, który - wierzcie mi - umie kochać i kocha Was bardzo tkliwie.

M. Bakunin
Rżewski5 po naszym zerwaniu z nim przedstawia żałosny widok. Nie ma

odwagi spotykać sie ̨ z nami. Aleksandra [Beer. - Red. oryginału.] myśli o je-
go nawróceniu. Daj Boże, żeby jej sie ̨ to udało, ale bardzo w to wat̨pie.̨ Dom
Beerów to jedyny dom, gdzie bywam. Bed̨e ̨ ich widywał czes̨to, ich towarzy-
stwo stało sie ̨dlamnie konieczna ̨potrzeba.̨ Pisujcie do nich.Waszemilczenie
sprawia im wielka ̨ przykrość.

NB. - Przyślijciemi, prosze,̨ oba tomyHoffmanna. [Ernst TeodorAmadeusz.
- Red. oryginału.] Powiedzcie Aleksemu, [Beer. - Red. oryginału.] że wkrótce
do niego napisze.̨ Prosze ̨ go, żeby mi przesłał wszystkie ksiaż̨ki znajdujac̨e
sie ̨w mojej szafie poza ksiaż̨kami tatusia, Tieplakowem i Łażecznikowem6. O
Hoffmanna prosi Stankiewicz7.

List z 10 sierpnia 1836
Nota redakcyjna

Podobnie jak poprzedni (z 26 lutego 1835 r.) list ten pochodzi z fichteań-
skiego okresu w rozwoju myślowym młodego Bakunina. Wykładnia pogla-̨
dów Fichtego jest tu jednak w znacznie wiek̨szym stopniu przenikniet̨a mi-
stycyzujac̨a ̨ ja ̨ terminologia ̨ religijna.̨ Tekst za Michał Bakunin ”Pisma Wy-
brane” t. 1, s. 88 - 97. List przełożył Bolesław Wścieklica.

5 Włodzimierz Konstantynowicz Rżewski (1811-1885) - pisarz, publicysta i działacz poli-
tyczny. W latach 50-60 XIX wieku, członek Rady Ministerstwa Spraw Wewnet̨rznych i senator.

6 Wiktor Grigoriewicz Tieplakow (1804-1842) - poeta. Ksiaż̨ka, o której wspomina Bakunin
(Frakijskije elegii), ukazała sie ̨w 1836 r. Iwan Iwanowicz Łażecznikow (1792-1869), autor powie-
ści historycznych, był w owym czasie dyrektorem gimnazjum twerskiego i znajomym rodziny
Bakuninów.

7 Mikołaj Władimirowicz Stankiewicz (1813-1840) - organizator tzw. kółka filozoficznego
Stankiewicza, które odegrało wybitna ̨ role ̨ w rozwoju myśli społecznej i filozoficznej w Rosji
pierwszej połowy XIX wieku. Do kółka należeli ludzie o różnych poglad̨ach filozoficznych i po-
litycznych: W. Bieliński, K. S. Aksakow, I. M. Niewierow, A. P. Jefremow, I. P. Klusznikow, W.
I. Krasow, M. A. Bakunin, W. P. Botkin, M. N. Katkow, T. N. Granowski i inni. Bakunin poznał
Stankiewicza w 1835 roku w domu Beerów, u których Stankiewicz czes̨to bywał. Stankiewicz
wywarł znaczny wpływ na rozwój ideowy Bakunina, inspirujac̨ jego zainteresowania dla filozo-
fii niemieckiej.
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Publikacja w wersji elektronicznej: Anarchistyczne Archiwa 2006.

10 sierpnia roku 1836. Twer
Taniuszko, mój wspaniały, zachwycajac̨y Przyjacielu, nie domyślasz sie ̨

wcale, jakie wrażenie wywarł na mnie Twój list. Z pewnościa ̨ nie odczuwasz
tego słodkiego, harmonijnego szcześ̨cia, jakiego doświadczyłem czytajac̨ go.
I Ty pytasz mnie jeszcze, czy potrzebna mi jest Twoja przyjaźń, Wasza przy-
jaźń, czy może przyczynić sie ̨ do mego szcześ̨cia! To znaczy, że sama nie
czujesz, nie widzisz, że odsuniec̨ie sie ̨ od Was jest dla mnie równoznaczne
z oderwaniem sie ̨od tego, co stanowi jedyny wyraz mego życia wewnet̨rzne-
go? Nareszcie znalazłem te ̨boska ̨harmonie ̨w mojej rodzinie, znalazłem ten
czysty i świet̨y spokój, ten spokój tak pełen energii, tak pełen miłości, ten
spokój tak pełen przyszłości, której w nim szukałem. A wiec̨ należycie do
mnie, a wiec̨ jesteście moimi siostrami nie tylko zgodnie z instynktownymi
prawami natury - o, nie, lecz także zgodnie z życiem naszych pokrewnych
dusz, na mocy tożsamości naszych wiecznych celów. [Dotad̨ w oryginale po
francusku; od tego miejsca po rosyjsku. - Red. oryginału.]

O, nie obawiam sie ̨ teraz świata zewnet̨rznego! Znalazłem w nim to, co
było mi niezbed̨ne; znalazłem w nim wiec̨ej, niż on zwykle daje: oddźwiek̨
Waszych serc, miłość bezinteresowna,̨ świet̨a,̨ znalazłem w nim złote dusze,
które także nie sa ̨z tego świata, które należa ̨do wieczności. O, niechże teraz
wszystkie niedole zewnet̨rzne, wszystkie zewnet̨rzne przeszkody, zebrane
w jedno, niechże doświadcza ̨ swej mocy nade mna ̨ - nie obróca ̨one wniwecz
mej szcześ̨liwości. Szcześ̨liwość moja jest poza zasieg̨iem ich wpływu, jest
nie z tego świata. Moje życie wewnet̨rzne jest nieugiet̨e, bo oparte nie na
marnych oczekiwaniach, nie na zewnet̨rznych nadziejach na zewnet̨rzna ̨po-
myślność, o nie; jego fundament - towieczne przeznaczenie człowieka, boska
jego natura. Zewnet̨rzne me życie też nie boi sie ̨ prób; mieści sie ̨ ono w Wa-
szej miłości, a miłość Wasza jest tak samo wieczna jak nasze przeznaczenie.
O, nie boje ̨ sie ̨ teraz zewnet̨rznego świata, znajde ̨ środki do spełnienia mych
przewidywań, urzeczywistnienia planów. Teraz nie jestem sam, dusza mo-
ja powiek̨szyła sie ̨ o Wasze dusze, życie moje rozszerzyło sie ̨ o Wasze życie,
miłość moja uświec̨ona została Wasza ̨ świet̨a,̨ bezinteresowna ̨miłościa.̨ I Ty
pytasz mnie jeszcze, czy niezbed̨na mi jest Wasza miłość! To ona mnie uszla-
chetniła, wywyższyła, zrobiłamnie godnymmego przeznaczenia, to ona zbli-
żyłamnie domegonieskończonego celu.Miłość - to ta poteż̨na laska proroka,
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Ale mimo wszystko, jakże ciag̨nie mnie, by znów powrócić do Priamuchi-
na, jakże ciag̨niemnie, by znów upoić sie ̨ta ̨harmonia,̨ zaznać owoców, które
Wyw takich rozmiarach jużmi dałyście, pomimo nieobecności; jakże ciag̨nie
mnie do tego, by Was uścisnać̨, zadusić w swoich objec̨iach. Zadusić - to po-
wiedziane, być może, zbyt mocno, znaczyłoby to bowiem połknać̨ w ciag̨u
jednej godziny całe swoje dobro. Widzisz, że zaczynam gled̨zić, toteż chce ̨
odłożyć do naszego spotkania nieskrep̨owane wyrazy mej czułości dla Was.

Teraz chce ̨ jeszcze pomówić z Wami o braciach.
Przeczytacie ich listy, które niewat̨pliwie Was uciesza.̨ Co sie ̨ tyczy mego

listu, to bez trudu sie ̨domyślicie, że chciałem napisać do każdej zWas z osob-
na, ale pociag̨niet̨y gadulstwem, napisałem do Was wszystkich razem.

W ciag̨u całego tego czasu bracia wprawiali mnie w zachwyt. Tyle maja ̨
w sobie duszy i tyle wysoko rozwiniet̨ego rozumu, że potrzeba było bardzo
niewiele wysiłku, aby zmusić ich do trzeźwego spojrzenia na rzeczy, by pod-
nieść ich nieco ponad zwykły poziom świata gnac̨ego kolano przed zdrowym
rozsad̨kiem. Nawet Ilja (po niezwykle nieprzyjemnej scenie, której ja byłem
przyczyna,̨ nie przewidziawszy w zupełności jej skutków, kapryśnej zucho-
watości i źle zrozumianego stoicyzmu) po dłuższej rozmowie koniec końców
tak sie ̨przejał̨ słusznościa ̨mych słów, że postanowił radykalnie zmienić swój
sposób życia i rodzaj zajeć̨. Zaproponowałem mu, żeby prowadził dziennik i
informował Was o wszystkim z możliwie najwiek̨sza ̨ szczerościa.̨ On jeszcze
pisze, tak że nie widziałem, co napisał. Zaczynammieć poważne nadzieje, że
sie ̨ nawróci. [W oryginale najwidoczniej pomyłka: napisano ”conversation”
(rozmowa), podczas gdy z treści wynika, że powinno być ”conversion” (na-
wrócenie). - Red. oryginału.] W takim razie zabiore ̨ go do Moskwy razem z
Pawłem, bo nikt nie umie z nim postep̨ować.

Żegnajcie, moi mili przyjaciele.
Całuje ̨Was mocno

Wasz brat i przyjaciel
M. Bakunin
Pisze ̨do Natalii. [Beer. - Red. oryginału.] Byłemniezwykle rad dowiedziaw-

szy sie,̨ żeście sie ̨znowu zaprzyjaźniły. Teraz sie ̨o nia ̨zupełnie nie boje,̨ bo ja
nadaja ̨sie ̨tylko do przewrotów, a nie do najsubtelniejszych odcieni nastroju,
które zawsze wymykaja ̨mi sie ̨ spod obserwacji.
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przede wszystkim objawieniem, a Jezus Chrystus jest przede wszystkim Sy-
nem Bożym. Zrozum wszystko to dobrze, a życie Twoje z biednego i ograni-
czonego, jakim było, stanie sie ̨ bogate i nieskończone; życie całej ludzkości,
przeszłe i przyszłe, stanie sie ̨ Twoim, znajdziesz dusze pokrewne Ci, które
już nie bed̨a ̨mogły pozostać Ci obce, albowiem maja ̨wspólne z Toba ̨ pocho-
dzenie. Ich cel, ich cierpienie, nadzieje, przeżyte przez nie chwile wzniosłej
radości sa ̨ Twoje, należa ̨ do Ciebie tak samo, jak i do nich. Jest to jedyna i
niepodzielna harmonijna całość daż̨ac̨a do absolutnej harmonii i absolutnej
miłości.

Oto uczucia, oto myśli, które powinnaś w sobie rozwinać̨. Niech wszyst-
kie Twoje uczynki, najmniejsze nawet Twe zajec̨ia powstaja ̨ pod wiecznym
wpływem tej absolutnej idei lub, ściślej biorac̨, niech one wiecznie ja ̨ odtwa-
rzaja.̨ A wtedy bed̨ziesz szcześ̨liwa, bed̨ziesz poteż̨na; ned̨zna wola Twojego
meż̨a, jego ograniczone idee bed̨a ̨ sie ̨musiały ugiać̨ przed ta ̨wielkościa,̨ na-
wet jeżeli on Cie ̨ nie zrozumie; a Ty odtworzysz siebie w Twoim synu, i syn
Twój bed̨zie Tobie zawdziec̨zał swoje drugie urodzenie, nowe życie, i dajac̨
mu to boskie życie, uczynisz go swoim na wieki, boskie życie nie umiera bo-
wiem, a ponieważ boskie życie to nic innego niż wieczna świadomość, a po-
nieważ wszelka świadomość rodzi sie ̨ ze świadomości swego pochodzenia,
to on bed̨zie wiecznie uznawał Ciebie za swoja ̨matke,̨ a łac̨zac̨e Was wiez̨ie,
przybierajac̨ coraz bardziej boski charakter, bed̨a ̨ źródłem niewyczerpanej
szcześ̨liwości.

I my też, drodzy moi przyjaciele, nigdy sie ̨ nie rozejdziemy, albowiem
wszystko, co sie ̨ tyczy świadomości, jest wieczne, a ponieważ dobro, które
sobie wzajem wyświadczyliśmy, stanowi organiczna ̨ i żywotna ̨ cześ̨ć na-
szego boskiego życia, nie bed̨ziemy mogli nigdy sie ̨ rozłac̨zyć, wszystko
bowiem, co wchodzi w skład boskiego życia, jest wieczne jak ono samo. Cóż
ja mówie ̨ ”rozejść sie”̨! Wobec tego, że w człowieku wszystko rozwija sie ̨
stopniowo, to i nasza wzajemna miłość bed̨zie sie ̨ stawała coraz silniejsza;
wszyscy bowiem ci, co sa ̨ braćmi i siostrami w Panu, pozostana ̨ nimi na
wieki, a wiezie wiaż̨ac̨e je bed̨a ̨ sie ̨ stawały coraz bardziej świet̨e. Życie nasze
nie jest wiec̨ i nigdy nie bed̨zie tylko życiem wewnet̨rznym, my znajdujemy
i zawsze znajdować bed̨ziemy własny wyraz swej osobowości. Czyż nie
jesteśmy całkiem szcześ̨liwi, szcześ̨liwi o tyle, o ile to jest możliwe na tej
tak niedoskonałej ziemi jak ta, na której żyjemy, i na tym niedoskonałym
stopniu rozwoju, jaki osiag̨nel̨iśmy. Ale celem naszym jest doskonałość, a
ponieważ jesteśmy predestynowani do doskonałości, to nasza wzajemna
miłość, a wraz z nia ̨ nasze wspólne szcześ̨cie bed̨zie sie ̨ też doskonaliło.
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która wydobywa żywa ̨wode ̨ze skały. Tak, jestem bardziej szcześ̨liwy, niż na
to zasłużyłem; teraz spoczywa namnie wiek̨szy obowiaz̨ek niż kiedykolwiek;
upajani sie ̨ tym niezasłużonym szcześ̨ciem i powinienem dopiero zasłużyć
sobie na szcześ̨liwość ofiarowana ̨ mi już przez Opatrzność. Tak, rozumiem
włożony na mnie świet̨y obowiaz̨ek, spełnie ̨ go; jestem silniejszy niż kiedy-
kolwiek, pokrzepiony Wasza ̨miłościa!̨

Przyjaciele moi, ziemia nie jest już wiec̨ej nasza ̨ ojczyzna,̨ szcześ̨cie na-
sze jest w niebiosach, życie nasze - w niebiosach, poruszenia dusz naszych
nie szukaja ̨ ziemi, nie szukaja ̨ jej rozkoszy, o nie, one zapoznały sie ̨ bliżej z
prawdziwymi rozkoszami, toteż sa ̨ obojet̨ne na wszystko, co ziemskie. Przy-
jaciele moi, religia nasza jest bezgraniczna, ona mieści w sobie wszystko, co
piek̨ne, co szlachetne, nie sympatyzuje tylko z tym, co zwierzec̨e, z tym, co
martwe. Religia nasza daje życie wszystkiemu, przecie to ona właśnie uświe-̨
ca gorac̨e uczucia i wzniosłe zamysły; sztuka, nauka, wszystko, co jest szla-
chetnego w człowieku, wszystko, co może poruszyć jego dusze ̨ - wszystko
to od niej pochodzi, wszystko to, uświec̨one świet̨ym chrztem miłości nie-
ziemskiej, boskiej, powinno zwiastować nieskończone zbliżenie sie ̨boskiego
człowieczeństwa do boskiego celu, do bezkresnego i przedwiecznego końca
i poczat̨ku wszelkiego istnienia. Przyjaciele moi, moja religia uczyniła ser-
ca nasze bezkresnymi, dała nammiłość, miłość całej ludzkości, nasza ̨miłość
osobista,̨ nasze osobiste życie, daż̨ac̨e do znalezienia ujścia w miłości abso-
lutnej, w życiu bezkresnym.

W tej chwili nikogo nie nienawidze,̨ wszystkich błogosławie.̨ Żałujmy tych,
co nie osiag̨nel̨i jeszcze naszej szcześ̨liwości, bed̨ziemy nienawidzić tylko zła,
a nie nieszczes̨nych ofiar zła; to przecie ludzie, chociaż nie dojrzali jeszcze,
oni też maja ̨ prawo do dziedzictwa boskiego, oni sami sie ̨ go pozbawiaja,̨ sa ̨
nieszcześ̨liwi - żałujmy ich, nateż̨my swe siły, aby wyrwać ich z tej sfery
śmierci i apatii. Niepowodzenia nie powinny doprowadzać do rozpaczy: wo-
la, skoro jest moralna, jest wszechpoteż̨na. Wola moralna człowieka to wola
boska i nic nie może powstrzymać wykonania jej planów.

A zatem, przyjaciele moi, zawładnaw̨szy światem moralnym, zawładnel̨i-
śmy równocześnie wszechmoca.̨ Chcemy Dobra, i Dobro musi sie ̨ spełnić bez
wzgled̨u na wszystkie przeszkody ze strony Zła. Rozszerzać coraz bardziej
sfere ̨ naszej działalności, a wraz z nia ̨ i sfere ̨ naszej miłości, naszej szcześ̨li-
wości, oczyszczać nasze dusze od wszystkiego, co ziemskie, i nieustannie je
uszlachetniać, uczynić z nich dostojne ołtarze poświec̨one Miłości bezkre-
snej, przenosić bezkresne niebo naszych dusz na zewnat̨rz i wznosić tym
sposobem ziemie ̨ do nieba, zawsze urzeczywistniać w świecie zewnet̨rznym
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idee piek̨na, tego, co wzniosłe i szlachetne, zawsze daż̨yć do świet̨ej harmo-
nii świata wewnet̨rznego z zewnet̨rznym i być zwiaz̨anym wspólnym celem,
wspólnymi nadziejami, wspólna ̨ świet̨a ̨miłościa,̨ wiecznie wzmagać, oczysz-
czać nasza ̨miłość osobista,̨ nasza ̨ osobista ̨ szcześ̨liwość - oto nasze przezna-
czenie. Przyjacielemoi! Comoże powstrzymaćWas, comoże doprowadzić do
rozpaczy? Zewnet̨rzne, przejściowe cierpienia nie moga ̨ zgneb̨ić świadomej
duszy, wrec̨z przeciwnie, oczyszczaja ̨ i uszlachetniaja ̨ ja.̨ Nigdy człowiek nie
jest tak zdolny do przyjec̨ia prawdy, jak w usposobieniu smutnym i pełnym
udrek̨i. W smutku daje o sobie znać wieczność, zamkniet̨a w tym, co skończo-
ne, smutek - to najwznioślejszy przejaw boskości człowieka. Ale smutek mu-
si być świadomy, wtedy tylko przekształca sie ̨w błogosławieństwo. Straszny
jest tylko dla tego, kto nie żył życiem duchowym, kto nie zna jeszcze nieba.
Kto nie cierpiał, ten nie może prawdziwie kochać, bo cierpienie jest aktem
wyzwolenia człowieka od wszystkich zewnet̨rznych oczekiwań, od przywia-̨
zania do instynktownych, nieświadomych rozkoszy. A zatem, kto nie cier-
piał, ten nie jest wolny, a bez wolności nie ma miłości, bez miłości nie ma
szcześ̨cia, niema błogości! [Odtad̨ znóww oryginale po francusku. - Red. ory-
ginału.]

Tak wiec̨, moja dobra Basieńko, niech Twoje zewnet̨rzne nieszcześ̨cie nie
doprowadza Cie ̨ do rozpaczy. Wprost przeciwnie, powinno być ono podsta-
wa ̨ Twego szcześ̨cia. Twego prawdziwego, boskiego szcześ̨cia, niedostep̨ne-
go jakiejkolwiek profanacji. Nieszcześ̨cie Twoje uświec̨a Cie,̨ mój dobry Przy-
jacielu; wyniesie Cie ̨ ku niebu i uświec̨i Ciebie, jeżeli określisz je w swojej
świadomości. Niech religia stanie sie ̨ podstawa ̨ i istota ̨ Twego życia i Twych
uczynków, ale niech to bed̨zie czysta i jedynie prawdziwa religia boskiego ro-
zumu i boskiej miłości, a nie ta religia, która ̨ Ty wyznawałaś przedtem, nie
ta religia, która usiłowała odseparować Cie ̨ od wszystkiego, co stanowi treść
i życie prawdziwie moralnej egzystencji; nie ta ograniczona idea jakiegoś ka-
pryśnego Boga, nie to ciasne, lodowate uczucie, które negowało wszystko,
co piek̨ne zarówno w świecie moralnym, jak umysłowym, i które groziło, że
pograż̨ysz sie ̨w pożałowania godnej sferze działań bez idei i zmysłów bezmi-
łości; wreszcie nie ta religia, co mogła tylko zabić dusze,̨ tak płomienna ̨ i tak
spragniona ̨miłości i wzniosłości, jak Twoja, religia, której nie mogła ożywić
żadna moralna siła i której nie można zupełnie pogodzić z prawdziwa ̨miło-
ścia.̨ Nie, drogi przyjacielu, niech Cie ̨ przeniknie prawdziwa religia, religia
Chrystusa, czysta, nieskalana jeszcze dotkniec̨iem tych, co - żeby ja ̨ zrozu-
mieć - koniecznie musza ̨ zniżyć ja ̨ do swego poziomu. Przyjrzyj sie ̨ Chrystu-
sowi, mój drogi przyjacielu, on tak cierpiał, nie zaznał nawet radości, która ̨
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mogło mu dać zrozumienie tych, co go otaczali, a jednak był szcześ̨liwy, al-
bowiem był Synem Bożym, albowiem życie jego było na wskroś boskie, peł-
ne wyrzeczeń, albowiem robił wszystko dla ludzkości i znajdował zadowole-
nie, rozkosz w narodzeniu Swegomaterialnego ja i w zbawieniu całej ludzko-
ści. On jest Synem Bożym, bo należy do całej ludzkości, jest synem człowie-
czym, [Właściwie: człowiekiem człowieczeństwa (1’homme de l’humanite). -
Red. oryginału.] bo jest typem właśnie takiego człowieka. I gdybyśmy mogli
wznieść sie ̨ do jego poziomu - lub raczej gdybyśmy mieli dość wiary, dość
siły, dostatecznie szerokie moralne i umysłowe horyzonty, aby tego zapra-
gnać̨ - albowiem my to możemy, bo powinniśmy, a ponieważ powinniśmy
Wszystko, to nie ma Nic niemożliwego - gdybyśmy wreszcie mogli wytwo-
rzyć sobie choćby tylko przybliżone wyobrażenie o szcześ̨liwości i o boskiej
miłości, których on zaznał, postap̨ilibyśmy tak jak on, bo jego cierpienie - to
szcześ̨liwość.

Oto czego dokonywa religia. Cierpienia zewnet̨rzne pochodza ̨od świata ze-
wnet̨rznego niezależnie od naszej woli. Jeżeli nie dysponujemy samowiedza,̨
jeżeli nie posiadamy życia wewnet̨rznego, stajemy sie ̨ ich ofiara,̨ cierpimy, i
żaden zewnet̨rzny cud nie może nas ocalić. Skoro pojawi sie ̨w nas religia, a
wiec̨ życie wewnet̨rzne, czujemy sie ̨ silni, bo czujemy w sobie obecność Boga
- Boga tworzac̨ego nowy świat absolutnej wolności i absolutnej miłości, i raz
ochrzczeni w tym świecie, przystap̨iwszy do komunii w tej boskiej miłości,
czujemy sie ̨ istotami boskimi i wolnymi, predestynowanymi do wyzwolenia
tkwiac̨ej wciaż̨ jeszcze w niewolnictwie ludzkości i świata wciaż̨ jeszcze be-̨
dac̨ego ofiara ̨ instynktownych praw nieświadomego istnienia. Wszystko, co
żyje, co istnieje, cowegetuje, co po prostu znajduje sie ̨na ziemi, powinno być
wolne, powinno osiag̨ać samowiedze,̨ wznosić sie ̨ do boskości, która tchnie
życie we wszystko, co istnieje. Wolność absolutna i absolutna miłość - oto
nasz cel; wyzwolenie ludzkości i całego świata - oto nasze przeznaczenie.

Pogański stoicyzm był stoicki i silny tylko dziek̨i sile instynktu natury
ludzkiej; my zaś bed̨ziemy silni dziek̨i świadomości o boskości naszej natury
i naszego przeznaczenia. Siła nasza czerpie życie z miłości i wiecznej szcze-̨
śliwości!

Wniknij, wiec̨ dobrze w istote ̨ tej religii, przekonaj sie,̨ że wszystko, co
piek̨new człowieku - sztuka, nauka, uczucia,myśli - do niej należy, żewszyst-
kie te różnorodne przejawy życia ludzkiego stanowia ̨ tylko różnorodne jej
formy. Zrozum dokładnie, że wszystkie momenty życia ludzkiego - to isto-
ta objawienia Ducha Świet̨ego, jedynego absolutnego ducha, który przema-
wia przez człowieka i tworzy jego świadomość, że na koniec Ewangelia jest
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