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AnarchizmMichaiła Bakunina określa sie ̨zwykle jako antypaństwowa ̨ide-
ologie ̨ albo bezwładztwo, „odpowiedzialne bezwładztwo”, „humanistycznie
zorientowane bezwładztwo”1. W badaniach umacnia sie ̨ stanowisko, że ba-
kuninowska filozofia polityki „w całości zbudowana jest na idei zburzenia
instytucji państwa”2. Takie traktowanie nie przedstawia bakuninizmu cało-
ściowo jako samodzielnego światopoglad̨u. Nie ustanawia jego podstaw i nie
pozwala otworzyć wewnet̨rznej logiki jego formowania sie.̨

Podstawa ̨ bakunizmu na wszystkich etapach jego ewolucji była idea abso-
lutnego znaczenia poszanowania godności człowieka albo absolutnej istoty,
absolutnego znaczenia wolności, tak jak wolność i godność ludzka sa ̨w nim
jednościa.̨ Na głównym etapie formowania poglad̨ów Bakunina idea posza-
nowania godności człowieka powstawała na panteistycznymprzedstawieniu
człowieka jako uosobienia istoty boskiej – absolutnej wolności, absolutnego
dobra, absolutnego bytu. W młodych latach dodano im „religie ̨ człowieka”,
zgodnie z która ̨ współczesny człowiek to Bóg, a Bóg to „zupełny człowiek i
wyliczajac̨ nie ma nic wyższego od człowieka”3. Od poczat̨ku przyswojenia
sobie klasycznej niemieckiej filozofii i jej metody dialektycznej Bakunin sta-
wia problem rozwoju filozofii w kierunku zwiaz̨ania jej z człowiekiem. Da-
lej główna zasada jego światopoglad̨u – poszanowanie godności człowieka –
otrzymuje materialistyczne podstawy.

Pojec̨ie jedności ludzkich zalet i wolności, wolności i rozwoju osobowo-
ści, a przede wszystkim moralnego, intelektualnego, duchowego, przy za-
przeczaniu „zewnet̨rznego” (nieuznanego wewnet̨rznie, narzuconego z ze-
wnat̨rz) autorytetu tworzyło podstawe ̨ bakunizmu we wszystkich okresach
jego rozwoju. W powstałej teorii anarchizmu podstawowa ̨ zasade ̨ bakuni-
nowskiego punktu widzenia zobrazowano nastep̨ujac̨o: „Poszanowanie jed-
nostki ludzkiej jest najwyższym prawem ludzkości”4. Wszystkie pozycje je-
go teorii, podjec̨ie w niej pytań o władze,̨ stosunek nauki i życia, wychowa-
nie dzieci, stosunek do kryminalistów itd. wynikały z tego przedstawienia.
Stworzona przez Bakunina teoria jednoczac̨a ideał wolności i sprawiedliwo-

1 �.�. �������, ������� � �������������� � �������
������������ ���������: �������. ����. … �-�� �����. ����, ������
1999, �. 29; idem, ������� � �������������� ��������� �.�. ��������, �
��.: ������ �.�. ��������, ��. ��., ������ 2000, �. 9.

2 �.�. ��������, ������������ ��������� �.�. �������� �
�������������, ������ 1999, �. 13.

3 �.�. �������, �������� ��������� � �����, �. 1, ������ 1934, �. 384–
385.

4 �.�. �������, ��������� ���������, �. II, ��������� 1919, �. 195.
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ści społecznej przedstawiała soba ̨opracowanie idei poszanowania człowieka
jako wyższej zasady społecznej, ustanowienie warunków jej wypełnienia w
życiu ludzi i rozwoju społecznym.

W pracy uchodzac̨ej za pierwsze wszechstronne teoretyczne wyłożenie
powstałego anarchizmu Bakunina – Federalizm, socjalizm i antyteologizm
(1867) prosto sformułował kierunek swojej metodologii, główna ̨zasade ̨ i me-
tode ̨ powstania swojej nauki: „Cała ̨ ludzka ̨ moralnościa ̨ (…) postaramy sie ̨
dowieść prawdy absolutnej tej zasady, rozwoju, wyjaśniania i najszerszego
stosowania, które zestawia główny cel tego dzieła – wszelka kolektywna i
indywidualna moralność opiera sie ̨ głównie na szacunku dla człowieka. Co
rozumie sie ̨ jako szacunek dla człowieka? Przyznanie człowieczeństwu ludz-
kiego prawa i ludzkiego poszanowania do każdego człowieka”5.

Ideał ustroju społecznego w anarchistycznej teorii Bakunina schodził z ce-
lu „człowieczeństwa urzeczywistnionego w całości, w każdym i we wszyst-
kich”6. Ideałem tym była wolność absolutna jednostki i pełna samorzad̨ność
narodu (społeczeństwa), prawna i faktyczna równość ludzi, przy kolektyw-
nym rzad̨zeniu podstawowymi środkami wytwórczości przez ludzi jako gwa-
rancji wolności ekonomicznej. Ideał ten przeczył wszystkim historycznie ist-
niejac̨ym państwom. Także samej zasadzie państwa i państwowości, oddzie-
lonej od narodu i stojac̨ej nad narodem, poza władza ̨narodu, rzad̨zac̨a naro-
dem „z góry”, której istota polega na panowaniu i ucisku. Główna polityczna
zasada bakunizmu polega na tym, że ludzie sami tworza ̨ swoje życie według
potrzeb, żad̨ań i daż̨eńwypracowanychprzez samo życie: „Życie narodu, roz-
wój narodu, naro dowy postep̨ należa ̨ wyjat̨kowo do samych ludzi”7 – stała
sie ̨ona wnioskiem poszanowania godności ludzkiej. Potwierdzenie zasad po-
szanowania człowieka jako podstawy każdego ustroju społecznego przedsta-
wiało samo w sobie cel rewolucji i kierunek do osiag̨niec̨ia ideału wolności w
anarchizmie Bakunina. Dlatego przedstawia sie ̨ określenie bakunizmu jako
ideologie ̨ ludzkiej zalety, teorie ̨ absolutnej wolności człowieka i społeczeń-
stwa bardziej odpowiadajac̨a ̨ jego istocie i treści i odbijajac̨a ̨ proces jego ge-
nezy.

5 �.�. �������, ���������. ����������. �������� : ��., ������ 1989,
�. 108.

6 �.�. �������, ��������� ���������, �. II…, �. 152.
7 �.�. �������, ����������� � � ����� »����������������� �

�������«, � ��.: ������������� ������������� 70-� ����� XIX ����, �.
1, ������ 1964, �. 45.
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Miejsce bakunizmu w historii rosyjskiej i światowej myśli społecznej
kształtowało sie ̨ poprzez główna ̨ idee ̨ jego światopoglad̨u – szacunek do
człowieka jako najwyższego absolutu, na końcu jako jedynej zasady świata
ludzkiego. Ewolucja bakunizmu przebiegała w kierunku od idei wolności
jednostki (przy tym jednostke ̨ Bakunin przede wszystkim rozpatrywał
albo jako abstrakcyjny obraz człowieka, albo jako osobowość człowieka i
jego środowiska społecznego utworzonego przez społeczeństwa) do idei
wolności wszystkich ludzi żyjac̨ych w społeczeństwie.

Stosunek Bakunina do polskiego ruchu wyzwoleńczego zamyka sie ̨ w je-
go pełnym i bezwarunkowym poparciu, bez patrzenia na rozbieżności z jego
przywódcami w zakresie zadań, żad̨ań walki, co wszak kształtowało podsta-
wowe zasady bakunizmu. Polski ruch niepodległościowy w okresie zaborów
wpłynał̨ na proces kształtowania sie ̨ społeczno-politycznych poglad̨ów Ba-
kunina. Inspiracja twórczościa ̨Joachima Lelewela sprzyjała jego przejściu na
pozycje rewolucyjności, demokracji do idei rewolucyjnego zwiaz̨kunarodów,
przede wszystkim Słowian wwalce o wolność oraz w opracowaniu problemu
federalizmu8. Zasadnicza ̨ ogólna ̨ uwaga ̨w poglad̨ach Lelewela i Bakunina w
kwestii zagadnienia słowiańskiego było przekonywanie, że rewolucjawRosji
doprowadzi do wyzwolenia Polski. Z koncepcja ̨ Lelewela zwiaz̨ano przeciw-
stawiona ̨ przez Bakunina historyczna ̨ tradycje ̨ rosyjskiej i polskiej szlachty.
Teoretyk anarchizmu wykazywał jedność podstaw sytuacji rosyjskiej i pol-
skiej szlachtyw społeczeństwie, polegajac̨ej na ujarzmieniu narodu: chłopów
wRosji i chłopóww Polsce9. Różnicamied̨zy rosyjska ̨i polska ̨szlachta ̨tkwiła
jego zdanie w tym, że szlachta w Rosji w pełni podporzad̨kowała sie ̨ władzy
i w łac̨zyła sie ̨ z władza ̨ obszarnicza,̨ a polska szlachta była wierna tradycji
„niepodległości, wolności, anarchii”10.

Analizujac̨ właściwości polskiej szlachty na podstawie historycznej kon-
cepcji rozpatrujac̨ej ewolucje ̨ społeczeństwa jako ruch od niewoli do wolno-
ści, Bakunin podkreślał, że „wolność – jak powietrze, ona wszystko ożywia.
Nawet jednostronna i oparta na niesprawiedliwości, przynosi owoce. Polska
szlachta powstała z dumy, była przenikniet̨a duchem rycerstwa i zazdrośnie

8 �. ��������, ������� ������ ������� ��������� ������, �����-
��������� 1862; idem, ������ � �������, ������ 1863; �.�. ������, ������
��������������������������������������������:�������.����.
… �.�.�., ������ 1966; idem, �������� ������ � ������������ ������
��������, ��������� 1974.

9 �.�. �������, �������� ��������� � �����, �. 1, �. 32.
10 Ibidem, �. 32–33. [11]Ibidem, �. 33.
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chroniła swojej wolności. Patriotyzm i swobody obywatelskie szczególnie
kwitły w średniej i niższej szlachcie, liczac̨ej 2–3 miliony ludzi, których pol-
ski historyk Lelewel nazywa szlachecka ̨ demokracja,̨ przeciwstawiajac̨ ja ̨ w
ten sposób szlacheckiej oligarchii bogatszych posiadaczy”. Tradycje wolno-
ści szlachty polskiej Bakuninwyjaśniałwcześniejszym rozwojemoryginalnej
polskiej literatury, wykształceniem obyczajów zmieszanych „z azjatyckim
rozpasaniem i dzikościa”̨, pod- czas gdy rosyjska szlachta (do powstania ru-
chu dekabrystów) „przeciwnie, była taka, jak zawsze sa ̨ niewolnicy – głupa,
ciemna, grubiańska, złodziejska i służalcza”[11].

Właściwości rozwoju polskiej świadomości narodowej jaskrawo zmateria-
lizowały sie ̨w twórczości AdamaMickiewicza, którego imie ̨stało sie ̨ jednym
z symboli kultury polskiej. Puszkinowski obraz Mickiewicza jako proroka
nadchodzac̨ych czasów, „gdy narody spory zapomniawszy w wielka ̨ rodzine ̨
połac̨za ̨ sie”̨11, podziela cechy anarchistycznego ideału Bakunina.

Człowieczeństwo iwywyższenie twórczościMickiewicza, jego „niebiańsko-
-kosmiczny światopoglad̨, odpowiedni dowspaniałego celu pokolenia – uwol-
nienia ojczyzny i zuchwałe wezwanie pchniec̨ia planety „na nowe drogi”
oraz to, że „Mickiewicz był nie tylko geniuszem poezji”, ale też „żołnierzem
polskiej i europejskiej demokracji”12, ten buntowniczy charakter poezji
i narodu były bliskie postrzeganiu świata przez teoretyka anarchizmu.
Bakunin widział w Mickiewiczu wielkiego słowiańskiego poete,̨ gdy po raz
pierwszy zapoznał sie ̨ z jego twórczościa,̨ prawdopodobnie podczas nauki w
petersburskiej szkole artylerii13.

Właściwość polskiego romantyzmu polegała na tym, że jego tragizm „po-
wstaje nie na konflikcie osobowości z otaczajac̨ym światem (…) przytłacza-
jac̨ym indywidualność, a na zwiaz̨ku z ogólnym, narodowym nieszcześ̨ciem.
Tylko taka ̨ pojedyncza ̨ tragedie ̨ – człowieka, cierpiac̨ego jak cześ̨ć uciskanej
ludzkiej wspólnoty – polski romantyzm uznaje naprawde ̨ za najwyższa”̨14.
Wyobrażenie o jedności osobowości i społeczeństwa obok idei szacunku czło-
wieka istniało we wszystkich okresach jego rozwoju światopoglad̨u Baku-

11 �. ������, �������������. �����. ������, �������������������
����������, ����� ������, �. 103, ������ 1977, �. 349; �. �������, ����
�������� � ��.: �. ��������, �������������. �����, ����������
��������� ����������, ����� ������, �. 96, ������ 1968, �. 12.

12 �. �������, op.cit., �. 5, 8.
13 �. ����������, �. ������� � �. ��������, � ��.: ���� �������� �

�������� ��������� � ������� ��������, ������ 2007, �. 152.
14 �. �������, op.cit., �. 13.
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nina. Wiara w czekajac̨e wyzwolenie i przekonywanie, że sama wiara poła-̨
czona z wola ̨ tworzy siłe ̨ czyniac̨a ̨ historie ̨ były w najwyższym stopniu cha-
rakterystyczne dla Bakunina. „Bez zwiaz̨ków, bez środków, jeden ze swoimi
planami pośrodku cudzego tłumu miałem tylko jedna wspólniczke ̨ – wiare.̨
Mówiłem sobie, że wiara przenosi góry, niszczy przeszkody, zwycież̨a nie-
zwycież̨one i tworzy niemożliwe, że jedna wiara jest tylko połowa ̨ sukcesu,
połowa ̨ zwycies̨twa; połac̨zona z silna ̨wola ̨ rodzi ona okoliczności, rodzi lu-
dzi, zbiera, łac̨zy, zlewamasy w jedna ̨dusze ̨ i siłe.̨ Mówiłem sobie, że wierzac̨
w rosyjska ̨ rewolucje ̨ i zmuszajac̨ do wiary w nia ̨ Europejczyków, zwłaszcza
Słowian, a później także Rosjan, zrobie ̨rewolucje ̨w Rosji bezwarunkowo, jak
tylko bed̨ziemożna”15, pisał Bakuninw Spowiedzi (lipiec – poczat̨ek sierpnia
1851 roku).

Najważniejszym warunkiem zwycies̨twa rewolucji w programie rewolu-
cyjnego anarchizmu jest zjednoczenie naroduwwalce. Zadanie rewolucyjnej
propagandy w narodzie widział Bakunin w tym, żeby zjednoczyć pojedyncze
wystap̨ienia narodowe, oddzielne bunty, pomóc narodowi zorganizować sie,̨
przekonać ludzi o ich sile, żeby „stworzyć te ̨ jednomyślność, bez której nie
może być zwycies̨twa”16. „Siła wiary” i wiara w to, że jednostka tworzy si-
łe,̨ miało ogromne znaczenie w twórczości Mickiewicza, zaczynajac̨ od wcze-
snych jego dzieł: Ody do młodości (1820), Pieśni filaretów (1820) i innych.

Jednym z najważniejszych tematów twórczości Mickiewicza było wielkie
samoofiarowanie, heroizm i mec̨zennictwo narodu polskiego w walce
przeciw despotyzmowi ustanowionemu w rezultacie rozbiorów Polski. W
przedstawieniu Bakunina głównymi kierunkami polskiego ruchu narodowo-
wyzwoleńczego były patriotyzm, heroizm, bezprzykładne samoofiarowanie
w walce i niezachwiana wiara w wolność. Obraz „prawdziwego Polaka”
(„prawdziwej Polki”) w jego świadomości charakteryzował sie ̨ wiara ̨ w
wolność i miłościa ̨ do ojczyzny17. Dla twórczości Mickiewicza, jak i dla ide-
ologii rewolucyjnego anarchizmu charakterystyczne jest przeciwstawianie
ksiaż̨kowej wiedzy potrzebom życia i wybór na rzecz działania, odzyskania
prawdy w walce o wolność.

Światopoglad̨owa bliskość wielkiego poety-humanisty i patrioty, uczestni-
ka polskiego i ogólnoeuropejskiego ruchu wyzwoleńczego z jednej strony i
twórcy teorii politycznej powstałej na idei poszanowania godności ludzkiej,

15 �.�. �������, �������� ��������� � �����, �. 4, �. 143.
16 �.�. �������, ����������� �…, �. 54–55.
17 �.�. �������, �������� ��������� � �����, �. 3, �. 384.
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Mikołaja Kopernika było dużym odkryciem, w którym daja ̨ o sobie znać sie ̨
istota twórczości, jedność w twórczości, twórczości i zniszczenia. W okresie
powstawania anarchizmu Bakunin zwraca sie ̨ do systemu Kopernika –
Galileusza przedstawiajac̨ego nowa mape ̨ świata i zaprzecza dawnym przed-
stawieniom, które przez tysiac̨lecia były ogólnie uznawane. Rozpatruje on
je jak dowód nieuchronnego upadku istniejac̨ych „od samego poczat̨ku
historycznego społeczeństwa i do naszych dni, zawsze i wszed̨zie” podstaw
społeczeństwa: wiary w Boga, wielkości państwa, eksploatacji „niewolniczej
pracy mas pracujac̨ych, niewolników lub najemników przez panujac̨a ̨
mniejszość”33 i usankcjonowania nowych zasad społecznych. Dialektyczna
jedność twórczości i zniszczenia była metodologiczna ̨ podstawa ̨ ideologii
rewolucyjnego anarchizmu Bakunina.

Polityczna teoria bakunizmu po raz pierwszy w historii światowej myśli
społecznej przedstawiała nie „gotowy system” ustroju społecznego, ale stała
sie ̨ połac̨zeniem systemu albo ideału, który był tylko zapowiedzia ̨ wielkich
zasad przyszłości rozwoju ludzkości34 i metoda ̨ demokracji. Przy tym wła-
śnie metoda miała w niej najważniejsze znaczenie. „Sprawa narodowa pole-
ga jedynie na realizacji narodowego ideału…”35. Główna ̨zasada ̨jego politycz-
nej teorii była sugestia, że społeczny ideał wytwarza sam naród, że ludzie
sami stworza ̨ swoje życie „wskutek całkiem naturalnego rozwoju każdego
rodzaju zapotrzebowań wykazywanych samym życiem”36.

Robiac̨ bilans, rzec można, że bakunizm kształtował sie ̨ na mocy rzeczy-
wistych warunków rozwoju społecznego Rosji i Zachodu oraz kulturalno-
historycznego dziedzictwa Polski posiadajac̨ego światowe znaczenie, co
miało wpływ na proces genezy bakunizmu: światopoglad̨ i aktualność, które
stale potwierdzaja ̨ sie ̨ w ewolucji społeczeństwa. Bakunin stworzył teorie ̨
oparta ̨ na idei szacunku dla godności ludzkiej jako najwyższej społecznej
zasady. Łac̨zac̨ idee ̨ wolności i społecznej sprawiedliwości, opracował meto-
dy rewolucyjnej propagandy w narodzie i obiektywnie sprzyjał powstaniu
w Rosji masowego ruchu rewolucyjnego, przygotowywaniu rosyjskiej
rewolucji i osiag̨niec̨iu niepodległości przez Polske.̨ Historia rosyjskiego i
polskiego ruchu wyzwoleńczego potwierdza rozstrzygajac̨a ̨ u Bakunina za-
sade ̨ jedności (wzajemnego zwiaz̨ku, wzajemnego wpływu, współdziałania)
ludzi, narodów jako podstawy życia społecznego.

33 �.�. �������, ���������. ����������. ��������…, �. 55.
34 �.�. �������, ��������� ���������, �. 3, �. 138.
35 �.�. �������, ����������� �…, �. 48.
36 Ibidem, �. 39.
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nosłowiańskiej Federacji? Niech nim bed̨zie. Na koniec chce on całkowicie
odłac̨zyć sie ̨ od wszystkich i żyć na podstawach oddzielnego państwa? Bóg z
nim, niech sie ̨ oddziela”32.

Bakunin wykazywał, że nie można walczyć za wolność samookreślenia
swojego narodu, nie uznajac̨ tego prawa dla innych narodów i starał sie ̨ skie-
rować polski ruch narodowowyzwoleńczy do przyznania sie ̨ do zasad demo-
kracji i ekonomicznegowyzwolenia narodu, które były jednolite z jego pogla-̨
dem. Prawdziwa demokracja rozumiana jako rzeczywisty samorzad̨ narodu
i socjalizm (społeczna sprawiedliwość wyrażajac̨a sie ̨ w ekonomicznym za-
pewnieniu wolności każdego człowieka żyjac̨ego w społeczeństwie) powsta-
wały w jego teorii na dwóch niepodzielnych, współzależnych podstawach
wolności narodu, ideału społecznego urzad̨zenia.

Bakunin potwierdzał prawo każdego narodu do samostanowienia, kryty-
kujac̨ daż̨enie polskiego ruchu do ustanowienia Polski w granicach z 1772
roku (poczat̨ek rozbiorów państwa polskiego). Obiektywnie jego myśl była
skierowana przeciw temu, co w naszych czasach nazywa sie ̨polityka ̨„dwóch
standardów”, która pozostaje jednym z nierozwiaz̨anych problemów współ-
czesnego społeczeństwa. Stosunek Bakunina do polskiego ruchu wyzwoleń-
czego ukazuje, że najważniejsze w bakunizmie było nie odrzucenie, a po-
twierdzenie pozytywnych zasad demokracji i socjalizmu, poszanowanie god-
ności ludzkiej, uzasadnienie prawa każdego człowieka i każdego narodu „do
postep̨owania zgodnie ze swoja ̨wola”̨.

Pośród wszystkich społeczno-politycznych teorii bakunizm najwłaściwiej
odbił istote ̨ twórczości. W jego teorii wyraziła sie ̨ i druga strona twórczości:
jedność w pracach tworzenia i zniszczenia. Jeden z laureatów Nagrody No-
bla współczesny nam Andriej Gejm, odkrywszy ponadtrwały monomateriał
– grafit, tak wyjaśnił przyczyne ̨ swojego sukcesu: „Mad̨rych jest wielu, śmia-
łych mało”. Jego śmiałość we własnym uznaniu pole- gała na wewnet̨rznym
przezwycież̨eniu autorytetu Lwa Landaua twierdzac̨ego, że monomateriały
nie moga ̨być ponadtrwałe (posiadać taki stopień wytrzymałości, jak kompo-
zyty), czyli był zgodny z bakuninowska ̨ teoria ̨ „zniszczenia autorytetu”. Ba-
kunizm wyraził idee ̨wolności absolutnej tworzenia – podporzad̨kowywania
go tylko własnymwewnet̨rznym prawom i śmiałości twórczości, zniszczenia
w nim zasady autorytetu.

Im wiek̨sze odkrycie naukowe, tym bardziej w wiek̨szym stopniu podwa-
ża sie ̨ stare poglad̨y na temat świata. Stworzenie teorii heliocentrycznej

32 �������…, �. 1027.
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dla którego sprawa ̨ życia była walka o wolność, jest oczywista. Twórczość
Mickiewicza, jego ludowość, „duch odrzucenia”18, walki, sprzyjały kształto-
waniu sie ̨ rewolucyjnej świadomości Bakunina. Nie można jednak mówić o
wpływie na rosyjskiego rewolucjoniste ̨mesjanizmupolskiego poety19.Mesja-
nizm był cześ̨cia ̨ bakuninowskiego światopoglad̨u w pierwszym etapie jego
powstawania. O swoich obowiaz̨kach przed ludzkościa2̨0, o tym, że jego „ży-
cie ma jakiś cel ustanowiony wieczna ̨mad̨rościa”̨21 Bakunin najpierw powie-
dział w październiku–grudniu 1834 roku w wieku dwudziestu lat, gdy w ran-
dze choraż̨ego służył w zachodnich krańcach Rosji, znajdujac̨ sie ̨ wówczas
z oddziałem na kwaterach zimowych w guberni grodzieńskiej. Mesjanizm
młodego Bakunina wynikał z jego abstrakcyjnego humanizmu i nie był zwia-̨
zany z polskim ruchem narodowowyzwoleńczym. Złożony bakunizm (anar-
chizm) umacniajac̨y idee ̨ naturalnego wzajemnego wpływu, współdziałania
ludzi, narodów, cześ̨ci i czas̨tek tworzac̨ych społeczeństwo, ludzkość w swo-
jej istocie był obcy mesjanizmowi.

Teoretyk anarchizmu odrzucał katolicyzm i mistycyzm Mickiewicza22 i
właściwa,̨ jak uważał, polskiemu ruchowi narodowowyzwoleńczemu idee ̨na-
rodowej wyjat̨kowości, w której widział naturalna ̨ konsekwencje ̨ ucisku na-
rodowego23. Zaangażowanie polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego na
rzecz „katolicyzmu” i „narodowości”, wedługmyśli Bakunina, tworzyło „cia-
snote”̨, „fanatycznie ciasne” środowisko, z którego trzeba wyjść w kierunku
rozwoju narodowego życia „w zgodzie z życiem świata”24. Zakładajac̨ dla Ro-
sjan „polska”̨ droge ̨ rozwoju świadomości narodowej, jego koncepcja ewo-
lucji „rosyjskiego ideału narodowego” przeczy tezie, jakoby Bakunin nie ro-
zumiał dialektyki Hegla lub pojmował ja ̨ w sposób prymitywny: jako unice-
stwienie jednego i utwierdzenie na jego miejscu drugiego. Wyobrażenie Ba-
kunina o właściwościach polskiej historii i kultury wyrażono w odezwie Do
rosyjskich, polskich i wszystkich słowiańskich przyjaciół (1862) napisanej po
jego ucieczce z syberyjskiego zesłania i opublikowanej w „Dzwonie” Alek-

18 �.�. ������ � �������� �� 1843 �., ������ � ����� ���������
»�����«, ������ ������ �� »��� ���������, �������, �������
������������« (���������� �. �������� � ��: �. ��������,
�������������. �����, �. 715).

19 �. ����������, op.cit., �. 154.
20 �.�. �������, �������� ��������� � �����, �. 1, �. 147.
21 Ibidem, �. 158.
22 Ibidem.
23 �.�. �������, �������� ��������� � �����, �. 4, �. 346.
24 Ibidem, �. 132, 345–346.
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sandra Hercena i Mikołaja Ogariowa. W tym wezwaniu zawarto program ro-
syjskiego i ogólnosłowiańskiego ruchu wyzwoleńczego. Bakunin podkreśla
rozwiniet̨y szacunek dla godności ludzkiej w polskiej świadomości narodo-
wej. „W minionych losach Polaków tak wiele było przepiek̨nego i szlachet-
nego, że jest czego żałować i czymmożna sie ̨pochwalić”25. Poczucie własnej
wartości było charakterystyczna ̨cecha ̨kultury polskiej. Cecha ta, podkreślał
Bakunin, uwarunkowana była tradycja ̨samorzad̨u w społeczno-politycznym
ustroju Polski.W okresie anarchizmu zadecyduje ona o ustroju: „monarchia–
republika”26.

Konieczność solidarności z polskim ruchemBakunin uzasadnia fundamen-
talnymumiejscowieniem swojej teorii o wzajemnych zwiaz̨kach, współzależ-
ności wolności wszystkich ludzi, wszystkich narodów, potrzeba ̨ rozwoju na-
rodów słowiańskich i osobnym zwiaz̨kiem historii Rosji i Polski. „Polacy to
nasi najbliżsi sas̨iedzi. Historia w takim stopniu zwiaz̨ała ich z nami, że losy
obu narodów stały sie ̨ nierozerwalne: ich bieda – nasza ̨ bieda,̨ ich zniewo-
lenie naszym niewolnictwem, ich wolność nasza ̨ wolnościa”̨27. W zwiaz̨ku z
polskim ruchem narodowowyzwoleńczym, który odznaczał sie ̨bardzo wyso-
ka,̨ ciag̨ła ̨ aktywnościa,̨ był „jednym z najbardziej bojowych oddziałów” eu-
ropejskiej demokracji28, dochodziła do głosu zasada politycznej teorii Baku-
nina – jedności, solidarności ludzi i narodów w walce o wolność. W polskim
ruchu narodowowyzwoleńczym widział on także możliwy wstep̨ do rewolu-
cji w Rosji. Ogromne znaczenie dla Bakunina miała w polskim ruchu naro-
dowowyzwoleńczym jedność słowa i sprawy, poświec̨enia w walce, których
nie mogły zatrzymać okrutne represje caratu, kles̨ki stłumionych powstań.
Myśl o potrzebie rozwoju teorii w praktyke ̨ i samoofiarowania była jedna ̨ z
podstaw rewolucyjnego anarchizmu Bakunina. W Polsce, „wielkiej słowiań-
skiej mec̨zennicy”29, widział on uosobienie ofiarności, poświec̨enia narodu
w walce o wolność.

Postrzeganiu polskiego ruchu przez Bakunina odpowiadał poglad̨ inne-
go teoretyka rosyjskiego anarchizmu – Lwa Tołstoja, który także w całości
popierał walke ̨ Polski o niepodległość. Podkreślał bezgraniczne poświec̨e-
nie, ofiarność tej walki, wychodzac̨ z pojec̨ia jedności niewolnictwa (wol-
ności) narodów. Tołstoj wskazywał, że ujarzmienie Polski samowładna ̨ wła-

25 �������, ������ �.�. ������� � �.�. �������, ���. 5, �. 1026.
26 �.�. �������, ���������. ����������. ��������…, �. 330.
27 �������…, �. 1025.
28 �. �������, op.cit., �. 5.
29 �������…, �. 1025.
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dza ̨umacnia niewolnictwo narodu w Rosji, służy „zepsuciu i odurzeniu” Ro-
sjan30.W programie polskiego ruchuwyzwoleńczego Bakunin zasadniczo od-
rzucał i krytykował „zasade ̨arystokratyczności” na tej podstawie, że zasada
ta przedstawia soba ̨ historyczna przeszłość. Idea poszanowania człowieka
jako wyższej zasady świata ludzkiego w systemie poglad̨ów Bakunina była
skutkiem uświadomie- nia sobie głównej potrzeby nowej epoki historycznej,
w która ̨wstep̨owała ludzkość. Epoke ̨ te ̨według jego myśli określa to, że „te-
raz (…)wszed̨zie ludzie głośno domagaja ̨sie ̨wolności”31. Nastep̨uje budzenie
świadomości ludzi, rozumienia przez nich lepiej swoich praw, godne człowie-
ka życie, szacunek dla samego siebie.Wskutek tego „arystokratyczne” podej-
ście zbudowane na nierówności ludzi i narodów stało sie ̨ niemożliwe. Nasta-̨
piła epoka umocnienia demokracji, gdy rozwiaz̨anie wszystkich problemów
powinno być określane wola ̨ narodów. W zwiaz̨ku z tym zadaniem rozwoju
społecznego jest określenie zasad politycznego i ekonomicznego wyzwole-
nia narodu, nadania mu „ziemi i wolności”, pełnego, bezwarunkowego pra-
wa wszystkich narodów do samookreślenia, realizacja idei „chłopskiej Pol-
ski” i „włościańskiej Rosji”.

Inne problemy Bakunin uważał za drugorzed̨ne w stosunku do tego głów-
nego zadania. Był on przekonany, że problem granic zostanie rozwiaz̨any
przez samo istnienie narodów, ich rozwój, samookreślenie w rezultacie zwy-
cies̨twa rewolucji socjalnej. W zwiaz̨ku z tym była spójna ̨ z wieloma histo-
rycznymi wizjami Bakunina, które ogłosił analizujac̨ różnice pozycji polskie-
go i rosyjskiego ruchu rewolucyjnego w zagadnieniu granic Polski. Wskazy-
wał on, że w przyszłości najbardziej prawdopodobny jest samodzielny roz-
wój (poza Polska ̨i poza Rosja)̨ Ukrainy i Białorusi, jak i północno-zachodnich
i południowych ziem wchodzac̨ych w skład imperium rosyjskiego, Austrii,
Turcji. Przy tymBakunin podkreślał, że on takmyśli, artykułujac̨ „myśl, a nie
potrzebe,̨ także nie absolutne przekonanie”, że jego potrzeba polega na tym,
że ich dalsze urzad̨zenie jest określone przez ludzi. Oznaczało to, że głów-
na w politycznym światopoglad̨zie Bakunina była zasada samostanowienia
przez naród o swoim życiu, czyli metoda samorzad̨zenia sie ̨ narodu (demo-
kracja). „Potrzebuje ̨ tylko jednego, żeby każdemu narodowi, każdemu małe-
mu i wielkiemu plemieniu były w pełni przedstawione możliwości i prawo
postep̨owania z wola ̨ – chce zjednoczenia z Rosja ̨ lub z Polska,̨ niech sie ̨ jed-
noczy. Chce być samodzielnym członkiem Polskiej lub Rosyjskiej albo Ogól-

30 �.�. �������, ������� � ��������, ������ 1987, �. 562.
31 �������…, �. 1026.
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