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(…) Pojechałem najpierw do Neuchatel, a potem sped̨ziłem tydzień wśród
zegarmistrzów w górach Jura. W ten sposób poznałem naprzód słynna ̨Fede-
racje ̨ Jurajska,̨ która odegrała nastep̨nie taka ̨wybitna ̨role ̨w rozwoju socjali-
zmu, wprowadzajac̨ doń zasade ̨ odrzucajac̨a ̨ rzad̨, czyli zasade ̨ anarchizmu.

W 1872 roku Federacja Jurajska powstała przeciw autorytetowi Rady Ge-
neralnej Mied̨zynarodówki. Wielkie Mied̨zynarodowe Stowarzyszenie było
całkowicie ruchem robotniczym - i sami robotnicy uważali je za takie, nie
uznajac̨ wcale swego stowarzyszenia za partie ̨ polityczna.̨ W Belgii wschod-
niej na przykład robotnicy umieścili w swymstatucie paragraf,moca ̨którego
niezajmujac̨y sie ̨praca ̨ rec̨zna ̨nie mógł być członkiem sekcji. Nawet nadzor-
cy robotników nie byli przyjmowani. Oprócz tego robotnicy byli zdecydo-
wanymi federalistami. Każda narodowość, każda poszczególna prowincja i
nawet każda sekcja powinna była korzystać z zupełnej samodzielności roz-
woju. Burżuazyjni rewolucjoniści starej szkoły, którzy wstap̨ili do Mied̨zyna-
rodówki, byli jednak przenikniec̨i pojec̨iami o dawnych scentralizowanych,
piramidalnych stowarzyszeniach tajnych i zaszczepili te pojec̨ia Mied̨zyna-
rodowemu Stowarzyszeniu Robotników.

Oprócz Rad Federalnych i Narodowych, mianowana została w Londynie
Rada Generalna, majac̨a pośredniczyć mied̨zy różnymi narodowościami.
Marks i Engels stali na jej czele. Wkrótce jednak okazało sie,̨ że sam fakt
istnienia podobnej centralnej rady pociag̨a za soba ̨ wielkie niedogodności.
Rada Generalna nie poprzestała na roli centralnego biura pośredniczac̨ego
we wzajemnych stosunkach mied̨zynarodowych. Daż̨yła ona do zagarniec̨ia
całego ruchu w swe rec̨e, pochwalajac̨ lub ganiac̨ działalność nie tylko
różnych sekcji i federacji, ale nawet poszczególnych członków. Kiedy
wybuchło powstanie Komuny w Paryżu, a przywódcy musieli tylko śledzić
przebieg ruchu, nie wiedzac̨, dokad̨ ich przyprowadzi dnia nastep̨nego,
Rada Generalna chciała koniecznie kierować sprawami, siedzac̨ w Londynie.
Żad̨ała codziennych sprawozdań, wydawała rozkazy, zachec̨ała, upominała,
naocznie wykazujac̨, jak niekorzystne jest podleganie rzad̨owi centralnemu.
Niedogodność ta stała sie ̨ jeszcze bardziej oczywista, gdy po tajnym zjeździe
1871 roku Rada Generalna, poparta przez nielicznych delegatów, postanowi-
ła zwrócić wszystkie siły Mied̨zynarodowego Stowarzyszenia ku politycznej
agitacji wyborczej. Wielu przekonało sie ̨ wtedy, że niepożad̨any jest każdy
rzad̨, bez wzglad̨u na to, jak demokratyczne byłoby jego pochodzenie. Tak
powstawał anarchizm współczesny, a Federacja Jurajska stała sie ̨ głównym
ośrodkiem jego rozwoju. (…)
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Zasady teoretyczne anarchizmuw tej postaci, w jakiej zaczeł̨y sie ̨onewów-
czas kształtować w Federacji Jurajskiej - w szczególności pod wpływem Ba-
kunina - krytyka socjalizmu państwowego, który, jak wówczas wykazano,
grozi przeobrażeniem sie ̨ w despotyzm ekonomiczny, jeszcze straszniejszy
niż polityczny, i wreszcie rewolucyjny charakter agitacji wśród jurajczyków
- wywierały tu nieprzeparty wpływ na mój umysł. Uznanie zupełnej równo-
ści wszystkich członków Federacji, niezawisłość sad̨ów i sposobu ich wyra-
żania, jaka ̨ spostrzegałem wśród tych robotników, a także ich poświec̨enie
sie ̨ sprawie ogólnej jeszcze bardziej zjednywały im moje uczucia. I kiedy po
tygodniowym pobycie wśród zegarmistrzów opuszczałem góry, poglad̨ mój
na socjalizm wyrobił sie ̨ już ostatecznie. Zostałem, anarchista.̨

Po powrocie z Belgii, gdzie mogłem porównać centralistyczna ̨ agitacje ̨
polityczna ̨ w Brukseli z niezależna ̨ agitacja ̨ ekonomiczna,̨ prowadzona ̨
wśród robotników sukiennych w Verviers, zapatrywania moje jeszcze
bardziej okrzepły. Ci sukiennicy stanowili jedna ̨ z najsympatyczniejszych
grup robotniczych, jakie znałem za granica.̨

Bakunin mieszkał wówczas w Locarno. Nie poznałem go, czego teraz bar-
dzo żałuje,̨ bo gdy po czterech latach znowu znalazłem sie ̨w Szwajcarii, już
nie żył. Pomógł przyjaciołom jurajskim należycie zorientować sie ̨ w kierun-
ku ich myśli i ściśle sprecyzować ich daż̨enia; umiał wzbudzić w nich poteż̨-
ny, niezwycież̨ony rewolucyjny entuzjazm. Skoro tylko Bakunin dostrzegł w
maleńkiej gazecie, wydawanej przez Guillaume’a w górach Jura (Locle), no-
wy niezawisły strumieńw ruchu socjalistycznym, natychmiast przyjechał do
Locle. Całymi dniami i nocami rozprawiał tu z nowymi przyjaciółmi o histo-
rycznej konieczności nowego ruchu anarchistycznego. W gazecie zaś rozpo-
czał̨ szereg świetnych i głeb̨okich artykułów o historycznym, postep̨owym
rozwoju daż̨eń człowieka kuwolności. Bakunin przepoił entuzjazmemswych
przyjaciół, stworzył ognisko propagandy, z któregow przyszłości anarchizm
rozkrzewił sie ̨ po całej Europie.

Przeniósłszy sie ̨ do Locarno wzbudził on taki sam ruch we Włoszech i w
Hiszpanii przy pomocy bardzo sympatycznego, uzdolnionego emisariusza
Fanellego. Dzieło zaś, które Bakunin rozpoczał̨ w górach Jura, prowadzili da-
lej sami jurajczycy. Czes̨to wspominali Michela, nie jako nieobecnego wodza,
którego słowo jest prawem, ale jako drogiego przyjaciela i towarzysza. Ude-
rzyło mnie nade wszystko, że moralny wpływ Bakunina zaznaczał sie ̨daleko
silniej niż przewaga jego umysłowości.

Nie słyszałem nigdy, żeby w rozmowach o anarchizmie lub bieżac̨ych kwe-
stiach Federacji rozstrzygano sporne kwestie przez powołanie sie ̨na autory-
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tet Bakunina. Robotnicy nigdy niemówili: ”Bakunin powiedział to i to”, albo:
”Bakunin myśli tak i tak”. Pism jego i wypowiedzi nie uważano za nieodwo-
łalny autorytet, jak niestety czes̨to zdarza sie ̨ we współczesnych nam par-
tiach politycznych. We wszystkich wypadkach, w których rozum powinien
wyrokować jako sed̨zia najwyższy, każdy przytaczał w kwestiach spornych
swoje własne argumenty. Czasem bywały one może co do swego ogólnego
charakteru i treści zaczerpniet̨e u Bakunina, ale i on sam zapożyczał sie ̨ u
swych jurajskich przyjaciół. W każdym razie argumenty każdego zachowy-
wały swój indywidualny charakter. Tylko raz słyszałem;, że powołano sie ̨na
Bakunina jako na autorytet, i wywarło to na mnie tak silne wrażenie, że do-
tad̨ pamiet̨am ze wszystkimi szczegółami, gdzie i wśród jakich okoliczności
było to wypowiedziane. Kilku młodych ludzi gawed̨ziło w obecności kobiet,
wyrażajac̨ sie ̨ dość lekceważac̨o o kobietach w ogóle.

- Szkoda, że nie ma tu Michela! - zawołała jedna z obecnych. - On by was
nauczył!

I wszyscy zamilkli.
Znajdowali sie ̨ pod urzekajac̨ym wpływem niezwykłej osobowości bojow-

nika, który wszystko poświec̨ił dla rewolucji, żył tylko dla niej i czerpał z niej
najwznioślejsze zasady życia.

Powróciłem z tej wycieczki ze ściśle wyrobionymi poglad̨ami socjalistycz-
nymi, których trzymałem sie ̨ odtad̨, starajac̨ sie ̨ usilnie rozwijać je i nadać
im bardziej określona ̨ i konkretna ̨ forme.̨

Federacja Jurajska Mied̨zynarodówki odegrała ważna ̨ role ̨ w rozwoju so-
cjalizmu współczesnego.

Zwykle tak sie ̨ dzieje, że gdy partia polityczna postawi swoje żad̨ania i
oświadczy, że zadowoli sie ̨tylko zupełnym ich spełnieniem, rozdziela sie ̨nie-
bawem na dwie frakcje. Jedna ̨pozostaje tym, czym była, druga zaś, choć gło-
si, że nie poświec̨iła ani litery ze swych pierwotnych postulatów, wchodzi
jednak w pewnego rodzaju kompromisy i stopniowo, brnac̨ z kompromisu w
kompromis, odstep̨uje od poczat̨kowego programu i przekształca sie ̨ w par-
tie ̨ umiarkowanych reform.

Podobny rozłam powstał także w Mied̨zynarodowym Stowarzyszeniu
Robotniczym. Celem Stowarzyszenia, głoszonym przy jego powstaniu, było
zniesienie własności prywatnej i oddanie samym wytwórcom wszystkich
narzed̨zi pracy, niezbed̨nych dla wytwarzania dóbr. Wzywano wszystkich
robotników bez różnicy narodowości, aby utworzyli własne organizacje
w celu otwartej walki z kapitalizmem. Mieli oni obmyślić sposoby, jak
uspołecznić wytwarzanie niezbed̨nych dla ludzkiego życia produktów i
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To samo powiedzieć można o Hiszpanii. Skoro tylko duchowieństwo i ary-
stokracja z otoczenia króla popychały go na droge ̨ reakcji, republikanie gro-
zili natychmiastowym powstaniem, w którym jako naprawde ̨bojowy żywioł
wystap̨iliby robotnicy. Sama Katalonia liczyła wówczas przeszło sto tysiec̨y
robotników, zorganizowanych w silne zwiaz̨ki; przeszło osiemdziesiat̨ tysie-̨
cy Hiszpanów należało do Mied̨zynarodówki; zbierali sie ̨ regularnie na kon-
gresy i płacili akuratnie składki członkowskie z czysto hiszpańskim poczu-
ciem obowiaz̨ku. Mówie ̨o tych organizacjach na zasadzie osobistej znajomo-
ści z nimi namiejscu.Wiem, że zamierzały one ogłosić federacyjna ̨republike ̨
hiszpańska ̨ i wyrzec sie ̨ kolonii, w miejscowościach zaś, które zgodziłyby sie ̨
pójść dalej w nowym ustroju, poczynić pewne próby w duchu kolektywizacji.
Sama obawa przed powstaniem powstrzymywała monarchie ̨ hiszpańska ̨ od
ostatecznego zgneb̨ienia wszystkich robotniczych i chłopskich organizacji i
od brutalnej reakcji w duchu klerykalnym.

Podobne warunki panowały i we Włoszech. W północnej ich cześ̨ci zwiaz̨-
ki robotnicze nie osiag̨neł̨y wówczas jeszcze dzisiejszego swego rozwoju, ale
w różnych dzielnicach kraju były sekcje Mied̨zynarodówki i grupy republi-
kańskie. Monarchia żyła pod ciag̨ła ̨ groza ̨ obalenia, gdyby republikanie klas
średnich połac̨zyli sie ̨ z rewolucyjnymi żywiołami robotniczymi.

Słowem, rozważajac̨ teraz przeszłość z perspektywy ćwierćwiecza, moge ̨z
cała ̨pewnościa ̨powiedzieć, że jeżeli Europa po 1871 roku nie pograż̨yła sie ̨w
mroku najcież̨szej reakcji, zawdziec̨zamy to głównie duchowi rewolucyjne-
mu, który obudził sie ̨na Zachodzie przed wojna ̨francusko-pruska ̨ i po rozbi-
ciu Francji był podsycany przez żywioły anarchistyczne Mied̨zynarodówki,
przez blankistów, mazzinistów i hiszpańskich ”kantonistów” (republikanów
federacyjnych).
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użytkowanie ich. A gdy robotnicy bed̨a ̨ już dostatecznie przygotowani,
powinni zawładnać̨ narzed̨ziami wytwórczości i organizacja ̨ spożycia, bez
żadnej łac̨zności ze współczesnym ustrojem politycznym, który winien ulec
zupełnemu przekształceniu. Zadaniem Stowarzyszenia było wiec̨ przygo-
towanie olbrzymiego przewrotu - naprzód w umysłach, a potem w samym
życiu. Stowarzyszenie miało dokonać rewolucji, która otworzyłaby dla
ludzkości nowa ̨ ere ̨ postep̨u na zasadach powszechnej solidarności. Taki był
ideał, który obudził ze snu miliony europejskich robotników i przyciag̨nał̨
do Stowarzyszenia najwiek̨sze umysły owych czasów.

Wkrótce jednak w Mied̨zynarodówce zaczeł̨y zaznaczać sie ̨ dwie frakcje.
Kiedy wojna 1870 roku zakończyła sie ̨ zupełna ̨ kles̨ka ̨ Francji i Komuna Pa-
ryska została rozgromiona, a przeciw Mied̨zynarodowemu Stowarzyszeniu
wydano drakońskie prawa, które pozbawiły Francuzów możności uczestni-
czenia w ruchu; kiedy, z drugiej strony, w ”zjednoczonych” Niemczech, o
których Niemcy marzyli od 1848 roku, zaprowadzono ustrój parlamentarny
- Niemcy pokusili sie ̨ o zmiane ̨ celu i metody całego ruchu socjalistycznego.
Hasłem socjaldemokracji, jak sie ̨ nazywała nowa partia, stało sie ̨ - zdobyć
władze ̨ w istniejac̨ym państwie. Pierwsze powodzenia tej partii przy wybo-
rach do Reichstagu obudziły wielkie nadzieje. Liczba posłów socjaldemokra-
tycznych wynosiła naprzód dwa, potem siedem, potem dziewieć̨; wobec tak
szybkich postep̨ów nawet najbardziej rozsad̨ni ludzie przypuszczali, że ku
końcowi XIX wieku socjaldemokraci osiag̨na ̨ wiek̨szość w parlamencie nie-
mieckim i zdołaja ̨ droga ̨ ustawodawcza ̨ stworzyć ludowe państwo socjali-
styczne. Ideał socjalistyczny tej partii zaczał̨ powoli sie ̨ zacierać i blednac̨.
Zamiast ustroju społecznego, który miał być wypracowany przez organiza-
cje robotnicze, wysuniet̨o ideał upaństwowienia przemysłu, to jest socjalizm
państwowy albo raczej państwowy kapitalizm. Tak na przykład w Szwajca-
rii socjaldemokraci daż̨a ̨ dzisiaj pod wzgled̨em polityczny do centralizacji
i zwalczaja ̨ usilnie federalizm, w stosunkach zaś ekonomicznych popiera-
ja ̨ eksploatacje ̨ kolei przez państwo oraz państwowy monopol bankowy i
sprzedaży napojów alkoholowych. Upaństwowienie zaś ziemi i podstawo-
wych wiek̨szych gałez̨i przemysłu, jako też organizacja spożycia jak nam po-
wiadaja,̨ dalszym krokiem w mniej lub wiec̨ej oddalonej przyszłości.

Życie i działalność niemieckiej partii socjaldemokratycznej zostały powo-
li uzależnione całkowicie od kombinacji wyborczych. Na zwiaz̨ki zawodowe
patrzono jak na organizacje pomocnicze dla walki politycznej, a strajków
nie aprobowano ponieważ odwracaja ̨uwage ̨robotników od walki wyborczej.
Przywódcy socjaldemokratyczni wystep̨owali równocześnie przeciw wszel-
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kiemu ruchowi ludowemu i przeciw każdej agitacji rewolucyjnej, w jakim-
kolwiek kraju Europy, jeszcze bardziej wrogo niż prasa kapitalistyczna.

W krajach romańskich jednakże ten nowy prad̨ znalazł bardzo niewielu
zwolenników. Sekcje i federacje Mied̨zynarodówki pozostały wierne zasa-
dom, przyjet̨ym w chwili powstawania Stowarzyszenia. Federaliści z racji
swego rozwoju historycznego niechet̨ni wszelkiej myśli o państwie centrali-
stycznym, byli ponadto przenikniec̨i tradycjami rewolucyjnymi, toteż robot-
nicy tych krajów nie mogli iść za ewolucyjnym kierunkiem ruchu niemiec-
kiego.

Rozpadniec̨ie sie ̨ ruchu socjalistycznego na dwa odłamy zaznaczyło sie ̨za-
raz po wojnie francusko-pruskiej. Jak już nadmieniłem, Mied̨zynarodówka
ustanowiła nad soba ̨ zarzad̨ centralny w postaci Rady Generalnej z siedziba ̨
w Londynie. A ponieważ dusza ̨ Rady byli dwaj Niemcy: Engels i Marks sta-
ła sie ̨ ona wkrótce główna ̨warownia ̨nowego socjaldemokratycznego ruchu.
Duchowym zaś i umysłowymprzywódca ̨łacińskich federacji stał sie ̨Bakunin
i jego przyjaciele.

Rozdźwiek̨ pomied̨zy marksistami i bakunistami nie był bynajmniej spra-
wa ̨ambicji osobistych. Był wyrazem nieuniknionego starcia sie ̨zasad federa-
lizmu i centralizmu, wolnej komuny z ojcowskim rzad̨em państwa, swobod-
nej, twórczej działalności mas ludowych z daż̨eniem do ustawowej reformy
istniejac̨ych stosunków wytworzonych przez ustrój kapitalistyczny. Było to
wreszcie starcie łacińskiego ducha z germańskim Geist, który pokonawszy
Francje ̨ na polu bitwy, pożad̨ał teraz przewodnictwa w dziedzinie nauki, po-
lityki, filozofii, a także socjalizmu, przeciwstawiajac̨ swoje jakoby ”naukowe”
pojmowanie socjalizmu ”utopijnemu” socjalizmowi innych.

Na kongresie Mied̨zynarodówki, odbytym w Hadze w 1872 roku, lon-
dyńska Rada Generalna, opierajac̨ sie ̨ na fikcyjnej wiek̨szości, wykluczyła
z Mied̨zynarodowego Stowarzyszenia Robotniczego Bakunina, jego przy-
jaciela Guillaumea i cała ̨ Federacje ̨ Jurajska.̨ Ale ponieważ było rzecza ̨
niewat̨pliwa,̨ że federacje hiszpańska, włoska i belgijska stana ̨ po stronie
jurajskiej, kongres zamierzał rozwiaz̨ać Mied̨zynarodówke.̨ Postanowił on,
że nowa Rada Generalna, złożona z kilku socjaldemokratów, zasiadać bed̨zie
w Nowym Jorku, gdzie nie było organizacji robotniczych, które mogłyby
kontrolować czynności Rady. Odtad̨ nie słyszano już o niej wiec̨ej - zaś
federacje hiszpańska, włoska, belgijska i jurajska istniały jeszcze lat kilka i
odbywały co roku swoje zwykłe kongresy.

W czasie gdy przyjechałem do Szwajcarii, Federacja Jurajska była głów-
nym ośrodkiem i najbardziej znana ̨ reprezentantka ̨ Mied̨zynarodówki. Ba-
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kunin już nie żył (umarł w Bernie 1 lipca 1876 roku), ale federacja zachowy-
wała swoje stanowisko, zdobyte jegowpływem.Wmiesiac̨ po śmierci Bakuni-
na, w Bernie odbył sie ̨kongresMied̨zynarodówki. Postanowiono przy grobie
Bakunina dokonać próby pojednania marksistów z bakunistami. Guillaume
pisał mi o tym, ale przewidywałem, że nic z tego nie wyjdzie. Guillaume da-̨
żył jednak do pojednania i szczerze chciał podać dłoń na zgode.̨ Pojednanie
cześ̨ciowo doszło do skutku. Każdemu krajowi zostawiono prawo nadawania
akcji socjalistycznej takiego charakteru, jaki był uważany za potrzebny. Je-
żeli Niemcom najbardziej odpowiada socjaldemokratyczna działalność par-
lamentarna - niech tak bed̨zie. Anarchiści nie bed̨a ̨za to atakować Niemców.
Ale w zamian - niechaj Niemcy zgodza ̨ sie,̨ aby Włochy, Hiszpania, Szwajca-
ria i Belgia szły własna ̨droga,̨ i niech nie uciekaja ̨sie ̨do tak niecnych metod,
jak na przykład oskarżenie Bakunina o szpiegostwo, co uczynili marksiści
w latach pieć̨dziesiat̨ych. Liebknecht i Bebel, którzy przybyli na kongres w
Bernie, rec̨zyli za to w imieniu partii.

I nagle wśród tych pojednawczych wynurzeń w Genewie ukazuje sie ̨
grzmiac̨y i jadowity artykuł Beckera przeciwko bakunistom. Ten arty-
kuł rozpalił namiet̨ności, i mied̨zy marksistami i bakunistami na nowo
rozgorzała wrogość.

Sytuacja we Francji, Hiszpanii i Włoszech była tego rodzaju, że tylko ży-
wotność rewolucyjnego ducha, który ogarnał̨ robotnikówMied̨zynarodówki
jeszcze przed wojna ̨francusko-pruska,̨ nie dozwalała rzad̨om zdławić całego
ruchu robotniczego i zaprowadzić panowania białego terroru. Wiadomo, że
objec̨ie tronu francuskiego przez hrabiego Chambord, jednego z Burbonów,
omal nie stało sie ̨ faktem dokonanym. Mac-Mahon pozostawał na stanowi-
sku prezydenta Republiki tylkow tym celu, aby przygotować restauracje ̨mo-
narchii. Był już oznaczony dzień uroczystego wjazdu nowego króla Henryka
V do Paryża, nawet były już gotowe chomat̨a ozdobione korona ̨ królewska ̨
z cyframi. Wiadomo także, że restauracja monarchii nie udała sie ̨ dlatego,
że Gambetta i Clemenceau, oportunista i radykał, zorganizowali w znacznej
cześ̨ci Francji szereg uzbrojonych komitetów, gotowych wywołać powstanie
przy pierwszych oznakach przewrotu państwowego. Główna ̨ siłe ̨ tych komi-
tetów tworzyli robotnicy, z których wielu było niegdyś członkami Mied̨zy-
narodówki i zachowało dawnego ducha. I moge ̨powiedzieć na zasadzie tego,
co wiem osobiście, że gdyby nawet w chwili stanowczej radykalni przywód-
cy burżuazji zawahali sie,̨ robotnicy - przeciwnie - skorzystaliby z pierwszej
sposobności, żeby wywołać powstanie, które, rozpoczet̨e w obronie republi-
ki, rozwineł̨oby sie ̨ dalej w kierunku socjalistycznym.
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