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Wdniach 29–31 maja 2014 r. w Szczecinie odbyła sie ̨ II Konferencja Naukowa pt. „Z dzie-
jów anarchizmu”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Historii i Stosunków
Mied̨zynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w dwustulecie urodzin Michaiła Bakuni-
na – myśliciela anarchistycznego oraz protagonisty ruchu anarchistycznego działajac̨ego
na przełomie lat 60. i 70. XIX w. Konferencja trwała trzy dni. Jej uczestnikami byli uczeni
z ośrodków naukowych z kraju (Warszawa, Wrocław, Opole, Toruń, Szczecin, Łódź, Biały-
stok, Kraków i Bydgoszcz) i zagranicy (Rosja). Była ona kontynuacja ̨ refleksji czynionych
podczas konferencji w Pobierowie w 2010 r. pn. „Z dziejów polskiego anarchizmu”. Pokło-
siem tej konferencji było wydanie w 2011 r. ksiaż̨ki pt. Studia z dziejów polskiego anarchi-
zmu pod redakcja ̨ Eryka Krasuckiego, Michała Przyborowskiego i Radosława Skryckiego.

Konferencja rozpoczeł̨a sie ̨ wykładem wprowadzajac̨ym dr. Antoniego Kamińskiego z
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, który przeprowadził analize ̨ aktualności myśli
Michaiła Bakunina. W pierwszym dniu obrad organizatorzy zaplanowali jeszcze wystap̨ie-
nia dr Iwana Aładyszkina reprezentujac̨ego Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet
Politechniczny z referatem pt. O łudzac̨ych oczywistościach: Max Stirner i Michaił Baku-
nin, dr hab. Piotra Laskowskiego reprezentujac̨ego Instytut Stosowanych Nauk Społecz-
nych UniwersytetuWarszawskiego z referatem pt. „Jedyny wybitny polski bakuninowiec”.
Notatki na marginesie historii pewnego nieporozumienia, dr. Pawła Talerova reprezentu-
jac̨ego Narodowy Uniwersytet Badawczy Wyższej Szkoły Ekonomii z Sankt-Petersburga z
referatem pt. Burżuazyjni liberałowie przeciwko anarchizmowi Michaiła Bakunina (anali-
za liberalno-burżuazyjnej krytyki T.G. Masarika i I. Berlina wobec poglad̨ów anarchistycz-
nych M.A. Bakunina, Katarzyny Dudy z Uniwersytetu Opolskiego z referatem pt. Żelazne
prawo oligarchizacji w doktrynie Michała Bakunina oraz dr. Aleksieja Garjawina repre-
zentujac̨ego Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy z referatem pt. Kwestia
rolniczo-chłopska w myśli M.A. Bakunina. Ta cześ̨ć obrad zwieńczona została dyskusja,̨
która przedłużyła sie ̨ do późnych godzin wieczornych.

Drugi dzień konferencji rozpoczał̨ sie ̨wystap̨ieniemMarka al Sofi ja Han Ardabili repre-
zentujac̨ego ośrodek naukowy w Toruniu pt. Bakunin i insurekcjonizm. W tym interesuja-̨
cym poznawczo referacie autor starał sie ̨ dokonać eksplanacji terminu insurekcjonizm w
duchumyśli bakuninowskiej.Ważnymdlawypełnienia lukiwbadaniachnad anarchizmem
było wystap̨ienieMichała Przyborowskiego ze Szczecina, który przeanalizował myśl i dzia-
łalność Bakunina jako punkt odniesienia w działalności przedwojennych polskich anarchi-
stów. Nastep̨nie dr Tomasz Romanowicz z Łodzi przedstawił Bakunina jako bohatera pu-
blicystyki syndykalistycznej w okresie II Rzeczypospolitej. Prof. dr hab. Daniel Grinberg z
Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku odniósł sie ̨ do postaci
Bakunina jako tego, do którego odwołuja ̨sie ̨współcześni myśliciele oraz uczeni zajmujac̨y
sie ̨ przemianami społecznymi na świecie.

Po przerwie kawowej obrady zostaływznowionewystap̨ieniemdr. RadosławaAntonowa
z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który przepro-
wadził inspirujac̨a ̨analize ̨prawna ̨przestep̨stw anarchistycznych na przełomie XIX i XX w.
Kolejnewystap̨ienia, których autorami bylimłodzi rosyjscy uczeni, dotyczyłym.in. kwestii
defi niowania anarchizmuw kontekście metodologii badań nad jego historia.̨ Nastep̨nie dr
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Dariusz Wierzchoś z Archiwum Akt Nowych scharakteryzował działalność polskich anar-
chistów w Rosji podczas rewolucji i wojny domowej.

Po przerwie Aleksander Łaniewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił referat
pt. „Najwierniejsza z wiernych” – życie i poglad̨y Izy Zielińskiej (1863–1934). Bohaterka
wystap̨ienia była żona ̨ dr. Józefa Zielińskiego, emigracyjnego działacza anarchistycznego,
autora wydawanych w pierwszej dekadzie XX w. w Paryżu ksiaż̨ek i broszur popularyzuja-̨
cych anarchizm (m.in.: Strejk powszechny, Obłudny socyalizm, Bojowe robotnicze zwiaz̨-
ki zawodowe, Czy w Polsce anarchizm ma racye ̨ bytu?). Aleksander Łaniewski dowodził,
iż małżeństwo Józefa Zielińskiego z Iza ̨ z Gas̨owskich podparte było nie tylko wiez̨ia ̨ uczu-
ciowa,̨ ale i ideowa ̨ oraz wspólna ̨ działalnościa ̨ społeczna.̨ W kolejnym referacie dr Paweł
Malendowicz z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy przeprowadził analize ̨przyczyn kształtowania sie ̨ i słabości współczesnego ruchu
anarchistycznego w kontekście teorii ruchów społecznych, w tym nowych i „nowych no-
wych” ruchów społecznych. Zainteresowanie wzbudziła analiza osobowości anarchistów
oraz analiza anarchizmu w kontekście wyznaczników defi nicyjnych ruchu totalitarnego
autorstwa Juana Linza, a także koncepcji totalitarnej gnozy politycznej. W kolejnymwysta-̨
pieniu dr Grzegorz Piotrowski zastanawiał sie ̨nad istota ̨postanarchizmu i popanarchizmu.
Ostatnie z tych pojeć̨ wydaje sie ̨ nader ważne dla przemian globalizacyjnych, obejmuja-̨
cych także anarchizm. Materializm, konsumpcjonizm i powierzchowność przeżyć i emocji
powoduja ̨ bowiem wchłanianie radykalnych i buntowniczych prad̨ów myślowych przez
kulture ̨ dominujac̨a ̨ i adaptowanie ich do jej struktury. W nastep̨nym referacie Adrian Se-
kura z Łodzi przedstawił anarchistyczna ̨grupe ̨Internacjonał, a także jej akcje realizowane
zgodnie z dewiza ̨„duch niszczenia jest duchem twórczym”. Andrzej Grzybowski z Warsza-
wy analizował Tymczasowe Strefy Autonomiczne (TSA). Odniósł sie ̨ tym samym do poje-̨
cia autorstwa Hakima Beya – TSA jako stref ulotnych celowo (aby państwo nie mogło ich
uchwycić i z nimi walczyć). Problem ten stał sie ̨ także przedmiotem sporówwśród samych
anarchistów zamieszkujac̨ych squaty. Dyskusje wśród nich dotyczyły problemu squatów
jako stałych miejsc zamieszkania albo tymczasowych baz dla działalności anarchistów. Z
kolei pendant do polskich badań nad anarchizmem przedstawił na koniec Wojciech Goslar
z Krakowa. W wystap̨ieniu odniósł sie ̨ on do literatury na temat anarchizmu z poczat̨ku
wieku, ale i do stanu badań współczesnych. Krytycznie zostały ocenione przez niego od-
twórcze publikacje na temat anarchizmu.

Podczas ożywionej dyskusji wieńczac̨ej konferencje ̨ uzupełniono wcześniejsze rozwa-
żania dotyczac̨e odwołań do myśli Michaiła Bakunina wśród współczesnych ruchów spo-
łecznych. Zwrócono uwage ̨na celowe i chet̨ne przywoływanie nazwiska tegoż prekursora
anarchizmu w myśli narodowych bolszewików z Rosji, czy też narodowych anarchistów i
trzeciopozycjonistów z Wielkiej Brytanii. W tym kontekście ważne okazały sie ̨ ustalenia
w zakresie powierzchowności odniesień do myśli Bakunina oraz odwołań do myśli z kon-
kretnych etapów jego życia i twórczości. Interesujac̨a dyskusja dotyczyła także zasadności
nazywania anarchizmem koncepcji postanarchizmu, zwłaszcza, że tylko moment negacji
władzy (choć nie negacji absolutnej) jest bliski celom anarchistycznym i to w istocie celom
minimalistycznym.

3



Organizatorzy zapowiedzieli kontynuowanie badań nad anarchizmem w kolejnych od-
słonach konferencji pt. „Z dziejów anarchizmu”. Zapewnili także, że wyniki badań przed-
stawiane w czasie konferencji w Szczecinie zostana ̨ ogłoszone drukiem.
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https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4186/
Z%20dziejow%20anarchizmu%20W%20dwustulecie%20urodzin%20Michaila%20Bakunina.pdf
Tak jak jest napisane w tekście, wkrótce wyniki badań zostały ogłoszone drukiem. pdf w

internecie można znaleźć np. tutaj - https://www.academia.edu/31124670/ (po
sprzedaniu danych fb lub google)

pl.anarchistlibraries.net


