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Aleksiej Borowoj

Antropodycea Michaiła Bakunina

Tekst Aleksieja Aleksiejewicza Borowoja publikujemy z dwóch powodów. 
Po pierwsze dlatego, że zawiera wyjątkowo głęboką i oryginalną analizę my-
śli Michaiła Bakunina. Po drugie – chcemy tym samym przedstawić polskiemu 
czytelnikowi mało u nas znanego rosyjskiego teoretyka anarchizmu, uchodzą-
cego za najwybitniejszego kontynuatora twórczego dorobku Bakunina. Aleksiej 
Borowoj (1875–1935) z wykształcenia był filozofem i ekonomistą. Studiował na 
Uniwersytecie Moskiewskim i pracował w nim do 1911 roku. Wydał w tym okre-
sie kilka książek, z których dwie – Społeczne ideały współczesnej ludzkości. Li-
beralizm. Socjalizm. Anarchizm (1906) i Historia osobistej wolności we Francji 
(1910) – do dziś zajmują ważne miejsce w europejskiej literaturze wolnościowej. 
Prześladowany przez reżim carski, lata 1911–1913 spędził na emigracji w Pa-
ryżu. Po powrocie do kraju poświęcił się dziennikarstwu i zajęciom literackim. 
Utalentowany artystycznie, obracał się w kręgu bohemy, głównie poetyckiej 
i muzycznej. Rewolucję październikową, jak niemal wszyscy anarchiści, przy-
jął z entuzjazmem, ale dość szybko się do niej rozczarował. Działał aktywnie 
w ruchu anarchistycznym, redagował gazety i czasopisma, pracował w wydaw-
nictwach, wygłaszał publiczne wykłady. W 1918 roku ukazała się jego najważ-
niejsza książka: Anarchizm. W 1929 roku został aresztowany i zesłany do Wiatki, 
a następnie do Władymiru, gdzie w 1935 roku zmarł. W archiwach pozostało kil-
ka jego nieopublikowanych książek (m.in. fundamentalna praca o Dostojewskim) 
i znakomite pamiętniki.
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Szlak ideowy Borowoja zaczyna się od marksizmu. Porzucił go po kilku 
latach w Paryżu, gdzie przebywał na początku XX wieku na naukowym stażu. 
Stolica Francji zachwyciła go twórczą atmosferą i kalejdoskopem swobodnych 
myśli. Przeszedł ewolucję od marksizmu do anarchizmu indywidualistycznego. 
Później, przez anarchizm syndykalistyczny, doszedł do własnej teorii, którą na-
zwał anarchizmem humanistycznym. Powstała ona pod dużym wpływem filozofii 
Maxa Stirnera, Friedricha Nietzschego i Henri Bergsona, w opozycji do pozy-
tywistycznego i scjentystycznego anarchizmu komunistycznego Piotra Kropotki-
na. W ujęciu Borowoja anarchizm jest światopoglądem, który stawia w centrum 
takie pojęcia, jak jednostka, wolność, twórczość, spontaniczność. Anarchizm to 
„romantyczny światopogląd oparty na realistycznej taktyce”. To światopogląd, 
który nie daje się pogodzić z dogmatyzmem, ślepą wiarą w rozum i naukę, który 
odrzuca możliwość istnienia ideału kończącego dynamiczny rozwój ludzkości. 
Głównym zadaniem anarchizmu powinna być sprawa „bezgranicznego rozwo-
ju człowieka”, odkrywanie jego bezkresnych możliwości. Z równą siłą Borowoj 
odrzucał ekscentryczny indywidualizm, przeciwstawiający jednostkę społeczeń-
stwu, jak i komunizm, roztapiający jednostkę we wspólnocie. 

Prezentowany tekst jest fragmentem obszernego artykułu, który Borowoj 
zamieścił w książce wydanej w 1926 roku pod jego redakcją przez rosyjskich 
anarchistów z okazji pięćdziesięciolecia śmierci Bakunina (А. Боровой, Баку-
нин, [w:] Михаилу Бакунину 1876–1926. Очерки истории анархического 
движения в России. Сборник статей под редакцией А. Борового, Москва 
1926, s. 131–169). Tytuł fragmentu pochodzi od redakcji.

W dziejach anarchizmu Bakunin zajmuje miejsce wyjątkowe. Anarchistyczna 
myśl i anarchistyczny ruch znalazły w nim genialnego wyraziciela. W nim po 
raz pierwszy anarchistyczny światopogląd osiągnął doskonałą czystość i hart 
wyrażenia. Już dawno uświadomiono sobie światowe znaczenie jego „buntow-
niczej” filozofii i jego agitacji. Niemniej jednak jego ideowy dorobek nie jest 
zbadany w sposób zadowalający. Wciąż pozostaje wyzwaniem. Jego myśl i życie 
oplecione są legendami. Zniekształcając jego wizerunek, funkcjonują do naszych 
dni1. 

1 Zarys psychologicznej charakterystyki Bakunina zob. А. Боровой, Н. Отверженный, Миф 
о Бакунине, Москва 1925.
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Pomimo literackich pomników postawionych Bakuninowi przez Maxa Net-
tlaua i Jamesa Guillaume’a, prawdziwie głębokie studia nad Bakuninem rozpo-
częły się dopiero w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, zwłaszcza od czasu rewo-
lucji październikowej, która niewidocznie przesiąkła żywiołami bakuninizmu2. 

Można wszelako śmiało stwierdzić, że podstawowy kompleks idei, którymi 
żyje współczesny, szczególnie rosyjski anarchizm, należy do Bakunina. Co wię-
cej: doświadczenie rewolucji październikowej, które zmusiło anarchistów do 
zrewidowania swego ideowego i praktycznego bagażu, nie zachwiało głównymi 
teoretycznymi i taktycznymi tezami Bakunina; tym samym potwierdzony został 
jego genialny dar przewidywania. Owa rewizja nieuchronnie powinna postawić 
na porządku dziennym konieczność podjęcia studiów nad socjologicznymi i po-
litycznymi problemami bakuninizmu, a także nad problemami anarchistycznego 
światopoglądu w ogóle. Przyszły badacz spotka na tej drodze spore trudności, 
ale będzie miał także okazję dokonać autentycznych odkryć. 

Przy powierzchownym, tendencyjnym spojrzeniu na cyklopową postać 
Bakunina jawi się on jako osoba złożona ze sprzeczności. Słowa Kanta, że nie 
zawsze można żądać od autora przyznania się do tego, co zostało przez niego 
napisane i powiedziane, można z dostateczną racją zastosować do Bakunina. 
W jego twórczości – oryginalnej, chaotycznej, ogromnej – na próżno szukaliby-
śmy prostoty, przejrzystości i umiarkowania. Beznadziejnym, zaiste lilipucim 
wysiłkiem byłyby próby przyłapania Bakunina na sprzecznościach, grzechach 
i przeholowaniach. Natomiast prawidłowym – jedynie prawidłowym – sposo-
bem, celowym i sprawiedliwym zarazem, byłoby ocenianie jego twórczości jako 
wielkiego, całościowego, życiowego dzieła, dążenie do tego, żeby poczuć jego 
myśl i jego patos, oddzielić w nich to, co czysto Bakuninowskie, przez niego 
pierwszego i tylko przez niego wypowiedziane, od przejściowych historycznych 
naleciałości, od przypadkowych kaprysów chwili.

To, co jest autentycznie Bakuninowskie – essentialia jego filozofii – to ak-
ceptacja i gloryfikacja życia w jego różnorodności i niepowtarzalności. Sprzecz-
ności są nie do przyjęcia przez logiczny rozum. W życiu wszystkie sprzeczności 
żyją obok siebie, wszystkie są równie ważne i konieczne, gdyż w ich organicznej 
spoistości konstruuje się samo pojęcie życia. 

2 J. Stiekłow, autor najbardziej kapitalnej pracy o Bakuninie w języku rosyjskim, przyznaje, 
że plan Bakunina z końca lat 40. XIX w. w swych głównych punktach okazał się bez wątpienia 
proroczą przepowiednią rewolucji październikowej 1917 r.
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Bakunin jeszcze w młodych latach, na długo przedtem, nim ostatecznie 
uformował się jego realistyczny światopogląd, nie tylko przeczuwał immanen-
tny charakter życiowych sprzeczności, ale niejednokrotnie z plastyczną wyrazi-
stością opisywał to odczucie w listach do swoich krewnych: „Sprzeczności – to 
życie, to urok życia, kto nie może nad nimi zapanować, ten nie może zapanować 
nad życiem. Ale każdy człowiek powinien i dlatego może to zrobić. Na tym pole-
ga jego ludzka istota”... itd., itd.3 

W świetle tego poglądu poszczególne sprzeczności Bakunina przestają być 
błędami, niedostatkami, defektami myślenia lub metodologii. One są uwarunko-
wane swoistością samego światopoglądu. Są teoretycznie i praktycznie uzasad-
nione. 

Wraz z tym trzeba wziąć pod uwagę techniczne okoliczności Bakuninow-
skiego pisarstwa. Jego dzieła to pamflety, nie powolna systematyzacja nagroma-
dzonych notatek, a lawa, która powinna spopielić przeciwnika. Słowo Bakunina 
było zawsze odpowiedzią na bezpośrednie zapotrzebowanie chwili. Bywało jed-
nak, że porwany rozpostartymi w wyobraźni perspektywami, przekraczał grani-
ce politycznej albo socjologicznej improwizacji i zaczynał pisać traktat. W takich 
warunkach trudno żądać od autora metodologicznej konsekwencji i teoretycznej 
doskonałości. 

Jednakże, nie patrząc na uwzględnienie wymogów naukowej metodologii, 
na brak zewnętrznego aparatu, będącego dumą erudytów, dorobek Bakunina 
w całości jest monumentalny, dźwięczy przejmującym liryzmem, hipnotyzu-
je namiętnym stylem. Federalizm, socjalizm i antyteologizm, spore fragmenty 
pracy Imperium knuto-germańskie a rewolucja społeczna, Listy do Francuza, 
polemika z Mazzinim – brzmią nie jak polityczne szkice, ale jak uduchowione 
filozoficzne poematy. 

Twórczość Bakunina w ujęciu całościowym jest antropodyceą – objaśnie-
niem i uzasadnieniem ludzkiego świata. Człowiek jest centralnym motywem 
jego filozofowania. Światopogląd Bakunina nasycony jest tym, co ludzkie. 
Człowiek Bakunina nie jest suchą abstrakcją oświeconych racjonalistów, nie 
jest płodem „wyrozumowanej” dialektyki. Mało w nim „pełnoprawnego” człon-
ka „ludzkości”, nie jest wybrańcem obdarzonym cudowną misją wychwalania 
Stwórcy swymi czynami. Na koniec – nie jest romantycznym bohaterem powo-
łanym z woli myśliciela albo wodza do urzeczywistniania metafizyki postępu. 

3 Zob. A. Корнилов, Годы странствий Михаила Бакунина, Москва 1925, s. 86, 94; zob. 
także list Bakunina opublikowany w „Былое” 1923, nr 21, s. 38; kursywa Bakunina.
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Człowiek Bakunina jest pierwotną, niepodzielną intuicją, która wyrosła 
z autentycznego współczucia utalentowanej i emocjonalnej natury wobec ludz-
kości. Człowiek Bakunina to żywy, realny, konkretny człowiek, kawałek pla-
stycznej materii, w dalekiej przeszłości kuzyn goryla, dzisiaj myśliciel i buntow-
nik, twórca nowego ludzkiego świata.

Jak jest możliwa jego twórczość? Z naszego punktu widzenia w tradycyj-
nych charakterystykach filozofii historii Bakunina nadmiernie akcentuje się 
znaczenie elementu negatywnego. W jego ogólnej koncepcji świata, w jego uj-
mowaniu życia jako bezgranicznego rozwoju, jako wiecznego ruchu, różnorod-
nego i nierozdzielnego potoku, negatywny moment, co zrozumiałe, musiał zająć 
ważne miejsce. Życie to dialektyczny proces, jego istota polega na następującej 
po sobie zmianie tezy i antytezy, organicznie ze sobą spojonych. Każde twier-
dzenie tai w sobie elementy rozpadu; negacja jest konieczną przesłanką twier-
dzenia. W tym chaosie wzajemnie oddziałujących na siebie przyczyn konkretne 
zjawiska stykają się z potrzebą obecności określonych warunków, typowych sto-
sunków, poza którymi niemożliwe jest ich samopojawienie się i dalsze istnienie. 
Próba odrzucenia tych warunków byłaby powstaniem przeciwko przyczynom, 
które warunkują to zjawisko, i dlatego groziłaby zagładą temu ostatniemu.

Przy całym romantyzmie swojej natury Bakunin był realistą od stóp do 
głów. Potrafił jasno zdawać sobie sprawę z tego, w jakich warunkach „bunt” 
może mieć szanse na sukces, a w jakich, nie pretendując do bezpośrednio-prak-
tycznego sukcesu, może mieć wychowawcze albo propagandowe znaczenie, 
w jakich wreszcie bunt jest tożsamy z szaleństwem, nie w znaczeniu nadmier-
nego lekceważenia realnej sytuacji, w której ten bunt miałby mieć miejsce, ale 
w znaczeniu zupełnego spaczenia zadań ludzkiej działalności, bezsensownego 
zamachu na to, co w istocie rzeczy stoi nad ludzką wolą, nad ludzkimi możli-
wościami. Taka jest przyroda i jej prawa, takie są prawa społeczne – nie czasowe 
konkretne formy, w które człowiek wkłada swoje historycznie zmienne osiągnię-
cia, ale fundamentalne prawa społecznego bytu, działające z siłą praw przyrody.

Dlatego z gruntu niesłuszne jest mówienie o Bakuninie jako nihiliście, jako 
uniwersalnym negatywiście nie tylko w stosunku do istniejących praw, ale i pra-
wa jako takiego, jako buntowniku ośmielającemu się podnieść rękę na pryncy-
pialne podstawy przyrodniczej i socjalnej materii. 

Bakunin pojmuje wolność człowieka nie metafizycznie, nie jako niezależ-
ność od działania „naturalnych praw fizycznego i społecznego świata”. Jednost-
ka ludzka jest związana „naturalną koniecznością” (podporządkowanie prawom 
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przyrody) i „koniecznością życia społecznego” (podporządkowanie prawom 
społecznego bytu). Podporządkowanie tym prawom stanowi podstawę i waru-
nek naszej egzystencji. Protest przeciwko nim jest niemądrą próbą postawienia 
siebie poza działaniem wszechświatowej przyczynowości, określającej istnienie 
wszystkich rzeczy. W tym sensie człowiek jest niewolnikiem, ale niewolnikiem 
praw, stojących nie nad nim, ale kształtujących jego własną istność, nieodłącz-
nych od warunków jego egzystowania.

Dlatego dla Bakunina nie było i nie mogło być rozziewu między „wolnoś-
cią” i „koniecznością”. „Rozumność” rzeczywistości także nie podlegała w jego 
oczach dyskusji, tak samo jak „bunt” przeciwko rzeczywistości. Sprzeczność 
między tymi pojęciami była urojona. 

Biologiczna i socjologiczna „rozumna” rzeczywistość – a dla Bakunina in-
nej rzeczywistości nie było i nie mogło być – z naturalną koniecznością prowa-
dziła człowieka do negowania „obiektywnego biegu rzeczy” i buntu przeciwko 
niemu4. 

Wszelako człowiek, zamknięty w światowym potoku przyczynowości, 
uwarunkowany prawami przyrody i prawami życia społecznego, jest buntow-
nikiem od chwili swoich narodzin. I w miarę umacniania się w nim tego, co 
„ludzkie” – na tym polega cała obiektywna treść jego historii – coraz bardziej 
doskonalą się jego metody walki z rzeczywistością, która w zależności od wa-
runków momentu przestaje być dla niego „rozumna”. 

Obiektywny bieg rzeczy, światowa przyczynowość, dając miejsce w kos-
micznym potoku człowiekowi, tym samym przygotowały swojego własnego 
negatywistę, nieustannie rozszerzającego swe buntownicze plany, stale dosko-
nalącego swe praktyczne metody. Rewolucjonista nie jest sztuczką historii, 
wyrzuconą żywiołowymi siłami na jej powierzchnię, żeby dać jej „według jej 
głupiej woli trochę pożyć”; rewolucjonista wkłada w swoją negację siłę swego 
subiektywnego historycznie sensu, jako produkt „rozumnej” rzeczywistości. 
Buntownik może niedostatecznie liczyć się z obiektywnymi warunkami istnie-
nia, w patetycznym porywie może zaryzykować pójście na „niemożliwe”, może 
dokonać ciężkich błędów, które odkryje późniejsza historia, ale samo prawo do 
buntu – jest bezsporne, siłą obiektywnego biegu rzeczy, siłą twórczego instynktu 

4 Rzeczywistość jest „rozumna”, „logiczna” o tyle o ile jest ona uwarunkowana odpowied-
nim kompleksem przyczyn, o tyle o ile posiada swoją wewnętrzną logikę. Faktyczna, konkretna 
rzeczywistość jest, w tym sensie, „rozumną” rzeczywistością. Takie rozumienie rzeczywistości 
błędnie mieszało się Bielińskiemu i częściowo Bakuninowi z Heglowskim aforyzmem o rozum-
ności i rzeczywistości. 
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tkwiącego immanentnie w człowieku. Buchalterskie omyłki, strategiczne krachy, 
nawet rozgromienie – nie zniesławiają ani naszych praw, ani naszych realnych 
możliwości, by wryć się w „rozumną” rzeczywistość i próbować po swojemu 
przestawiać „obiektywny” bieg rzeczy. To wojna, w której zwycięzcą może być 
każda strona. Doświadczenie historyczne pokazało, że właśnie „naukowe teo-
rie rozwoju społecznego” są szczególnie bogatym źródłem błędów; obiektywny 
bieg rzeczy daje zwycięstwo rewolucjoniście, niezależnie od stopnia doskonało-
ści jego apriorycznych formuł. 

Ale podobnego rodzaju konstrukcja nie ma nic wspólnego z credo quia ab-
surdum. „Co jest logiczne w przyrodzie i w historii?” – pytał Bakunin. I odpo-
wiadał: 

To nie tak łatwo określić. Żeby posiąść o tym wiedzę doskonałą, taką, która ni-
gdy nas nie zawiedzie, trzeba by poznać wszystkie przyczyny, wszystkie wpływy, 
wszystkie działania i przeciwdziałania określające istotę każdej rzeczy lub faktu, 
nie wyłączając ani jednej przyczyny, choćby najsłabszej lub najbardziej oddalonej. 
A jaka filozofia czy nauka może pochwalić się, że jest w stanie objąć wszystko 
i wszystko przeanalizować?... Czy z tego powodu mamy prawo wątpić w naukę? 
Czy możemy ją odrzucać tylko dlatego, że jest w stanie dać tylko to, co może dać? 
Byłoby to zwykłą głupotą, groźniejszą niż pierwsza. 

Wolność w stosunku do „rozumnej rzeczywistości”, do „naturalnych praw”, 
polega na ich poznaniu, uznaniu i korzystaniu z nich w celu dalszego wyzwo-
lenia. Zadaniem nauki jest odkrywanie i systematyzacja praw; zadaniem prak-
tyki jest wprowadzenie ich poprzez oświatę w obieg mas ludowych. Pomyślna 
realizacja tych zadań rozwiązuje problem o praktycznej wolności, gdyż wraz 
z przyswojeniem tych praw znika konieczność istnienia instytucji o charakterze 
przymusowym we współczesnych społeczeństwach. Człowiek jest wolny, gdy 
dobrowolnie uznaje naturalne prawa i podporządkowuje się im; regulowanie 
z zewnątrz powinno zniknąć5. 

Jeśli nawet przyznać, że gnoseologicznie i psychologicznie bunt przeciw-
ko „prawu” w ogóle jest możliwy, że jakaś pojedyncza konkretna jednostka 
(nie społeczeństwo w całości i nie jakaś społeczna organizacja) – w paroksy-
zmie zakłóconego logicznego myślenia, teoretycznego albo praktycznego ego-
centryzmu, wreszcie katastroficznego afektu, może podnieść głos przeciwko 

5 М. Бакунин, Избранные сочинения, т. 2, Москва 1919, s. 164–166; т. 3, Москва 1920, 
s. 156–158, 164–165; por. т. 4, Москва 1920, s. 61, 189, 250. 
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fundamentalnym zasadom bytu, przeciwko przyrodniczej daności, to mimo 
wszystko jest jasne, że podobny buntownik powstaje nie przeciwko prawom 
i prawidłowościom, ale przeciwko samej ich idei, przeciwko samym normom 
swojej własnej świadomości. 

Bakunin nigdy i nigdzie nie głosił takiej nieograniczoności. Jego bunt prze-
ciwko „nauce” i „prawom nauki”, albo szerzej – przeciwko imperialistycznym 
pretensjom rozumu w ogóle, był buntem nie przeciw prawu nauki i praw nauko-
wych do samodzielnego bytu, nie przeciw dążeniu nauki do tworzenia swoich 
„logicznych całości”, nie przeciw jej próbom, by za pomocą swojej specyficznej 
metodologii objaśnić samo życie. Jego bunt był skierowany przeciwko próbom 
podporządkowania życia nauce, przeciwko naiwnym pretensjom nauki do na-
rzucania wiary w adekwatność swoich praw w stosunku do praw rzeczywistego 
bytu, przeciwko próbom wyjawienia istoty życia za pomocą swoich, nieuchron-
nie ograniczonych formuł, przeciwko rozumieniu świata jako „przedstawienia”. 
Pragmatyczny sens naukowego poznania był jasny dla Bakunina całkowicie. 
Oczywiście, ograniczenie roli poznania naukowego, przeciwstawienie jego 
skromnych możliwości wszechpotędze życia nie może być usprawiedliwione 
z punktu widzenia konsekwentnego pozytywizmu, ale właśnie ten niekonse-
kwentny pozytywizm, przeprowadzony całkiem konsekwentnie w całym Ba-
kuninowskim pojmowaniu życia, jest podstawową barwą jego myślenia filozo-
ficznego.

Słowa Bakunina: „Wszystko wywrócę”, nie bacząc na ich uwodzicielski 
tytanizm, wcale nie są hasłem rewolucjonisty-półboga, próbującego wstrząsnąć 
międzyplanetarnymi przestworzami. Hasło „Wszystko wywrócę” ma obszerne 
horyzonty, ograniczone jednakże nie tylko obiektywnymi normami bytu, lecz 
również rewolucyjnym geniuszem i zdrowym rozsądkiem samego Bakunina. 
Odnosi się ono do wszelkiej historycznej formy społeczeństwa, do każdego so-
cjalno-prawnego systemu, chociażby nawet idealnie ucieleśniającego pragnienia 
i wskazówki danego momentu, ale tylko do nich. Ponieważ dla Bakunina nie 
było granic we wznoszeniu się realnego człowieka od zwierzęcia do człowie-
czeństwa, dlatego nie mogło być i pozytywnego społecznego ustroju, który by 
postawił kropkę w ewolucji ludzkich społeczeństw. Bakunin nigdzie tego wprost 
nie formułował. Walka z fetyszyzmem władzy zanadto brała w nim górę, żeby 
on, realista, który całe życie spędził jak gdyby w namiocie, mógł poświęcić czas 
na rozważania o „innych światach”, mających powstać na ruinach państwa. Nie-
mniej jednak myśl o niemożliwości istnienia skończonego anarchistycznego 
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ideału6, myśl o „permanentnej rewolucji” powinna, moim zdaniem, być natu-
ralnym wnioskiem, który wypływa z ogólnej filozoficznej koncepcji Bakuni-
na. Przekonują o tym dosadnie słowa stojące za „wszystko wywrócę”, w zdaniu 
przypisywanym Bakuninowi przez Reichla: „wobec wieczności wszystko jest 
próżnością i nicością”. Aż nazbyt dobrze widać, że słowa te mają sens tylko 
w tym przypadku, jeśli „wszystko wywrócę” określało coś pozytywnego i histo-
rycznego, niepostulującego osobowości jako metafizycznego „ja”. Jeśliby Baku-
nin próbował uzasadniać siebie jako pozaczasową i pozaprzestrzenną substancję, 
absolutnie niezależną i swobodnie tworzącą, to dla takiej substancji oczywiście 
odpada groźba „wieczności”. Najbardziej nawet permanentna rewolucja nie może 
być interpretowana jako nieprzerwane negowanie, negowanie dla negowania. 
Rewolucja zawsze niesie w sobie sens twierdzący – nie tylko w wezwaniach i ha-
słach, ale w pracy, w robocie na rzecz konsolidacji tego, co „nowe”. To ostatnie 
powinno przejść stadium dopasowania, służby, zanim będzie odrzucone w pro-
cesie permanentnej rewolucji w imię nowych potrzeb. Teoretyczne negowanie 
w sferze myśli, praktyczne odrzucenie w sferze buntu – przychodzą wtedy, gdy 
osiągnięcia rewolucji wstępują w automatyczną fazę istnienia, fetyszystycznego 
odrętwienia. 

Permanentny bunt Bakunina jest negacją „Królestwa Bożego” na ziemi, tej 
ostatniej utopii, w którą tak długo wierzyli i dalej jeszcze wierzą socjalistyczni 
eschatologowie. Za żywiołami negacji, buszującymi w Bakuninie, za jego burzy-
cielskim patosem, badacze nie czują zwykle mocy jego geniuszu jako budowni-
czego. 

Cała filozofia historii Bakunina sprowadza się do dwóch równoznacznych 
dla niego przesłanek: negowania zwierzęcości w człowieku i utwierdzania w nim 
człowieczeństwa. W realnym życiu oba te postulaty zlewają się w jeden, gdyż 
niezmiennie towarzyszą jeden drugiemu, niezmiennie warunkują się nawzajem. 
Takim sposobem w filozoficzno-historycznej koncepcji Bakunina element nega-
tywny całkowicie równoważony jest elementem pozytywnym. 

Aforyzm Jules’a Elysarda [pseud. M. Bakunina – przyp. tłum.]: „Radość 
niszczenia jest zarazem radością tworzenia”, który wielu interpretuje jako uni-
wersalną, absolutną formułę negacji, to w istocie rzeczy genialnie lakoniczna for-
muła kultury, niemająca niczego wspólnego ani z nihilistycznym obrzydzeniem, 

6 Uzasadnienie tej myśli jest centralnym motywem mojego osobistego anarchistycznego 
światopoglądu, zob. moje książki: Анархизм, Москва 1918; Личность и общество 
в анархическом мировоззрении, Москва 1920.
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ani z uporczywością sceptycyzmu. Ten aforyzm, jako zwiastun burzy, znakomi-
cie odsłania sens Bakuninowskiej negacji. Burzenie jest immanentnie złączone 
z twórczością. Samo burzenie ma sens tylko o tyle, o ile towarzyszy mu budo-
wanie. Na tym polega siła tego aforyzmu. Ewentualnie można mówić o równo-
znaczności obu części tej formuły, ale w żadnym wypadku nie należy jej inter-
pretować w tym znaczeniu, że Bakunin w ogóle nie chciał budować i całą swoją 
siłę czerpał z negacji. 

Przeciwnie – pozytywny patos Bakunina jest silny, przekonujący, radosny. 
Jego pojmowanie wolności to nie tylko bunt przeciwko „zniewoleniu”, ale dąże-
nie do zbudowania nowego świata. Nikt z socjologów nie potrafił pokazać takiej 
antropologicznej konieczności „drugiego istnienia” jak Bakunin. „Rewolucyjna 
sprawa”, której był rzecznikiem, wymaga nie tylko burzycielskich namiętności, 
ale i woli budowania nowego społeczeństwa: 

zjawisko negatywności samo przez się nie wystarcza, aby lud dorósł do wysokości 
zadań, które przed nim stawia rewolucja, a jednak bez tej pasji rewolucja jest nie do 
pomyślenia, jest niemożliwa. Rewolucja nie może się obyć bez wielkich i gwałtow-
nych zniszczeń, ona burzy w sposób zbawczy i owocny, ponieważ właśnie z ruin 
i tylko dzięki nim poczynają się i rodzą nowe światy7.

Postawiona przez Bakunina kwestia stopniowego wyzwolenia ludzkości 
jest równocześnie zagadnieniem kultury. Negacja zwierzęcości jako czynnik po-
stępu zakłada nie tylko żywiołowe wewnętrzne wysiłki, nie tylko przyswojenie 
nowej prawdy w bezdennych głębinach ducha, pod wpływem niejawnych kapry-
sów „wszechświatowej przyczynowości”, ale także nastawioną na określony cel 
walkę, użycie abstrakcyjnego „myślenia” i „siły muskułów” w odniesieniu do 
konkretnych potrzeb, nagromadzenie metod, przekazanie ich, dalszy rozwój itd. 

Bakuninowska lawa płynie, paląc wszystko na swojej drodze, żeby oczyś-
cić miejsce dla usankcjonowania nowych wartości, a nie dla fetyszyzacji pust-
ki. Bakunin wystawił na mury atakowanego przez absolutyzm miasta Madonnę 
Rafaela, podniósł świętokradczą rękę na „Tuileries, katedrę Notre Dame i nawet 
Luwr”, „w pierwsze dni socjalnej rewolucji”, jako na pomniki ściśle złączone 
w pamięci paryskiego proletariatu z despotyzmem, ale podobne burzycielskie 
projekty nie były dla niego „sztuką dla sztuki”, boską zabawą nieodpowiedzial-
nego burzycielskiego ducha. Bakunin aż nadto skosztował wysublimowanych 
owoców ludzkiej kultury, żeby nie wiedzieć o rzeczywistej wielkości obiektów 

7 М. Бакунин, Избранные сочинения, т. 1, Петербург 1919, s. 90.
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swych targnięć. Jednakże żadne osiągnięcia kultury nie mogły się stać dla niego 
fetyszem hamującym dalsze ludzkie osiągnięcia. Kultura to strój, w który czło-
wiek obleka swoje historyczne potrzeby. Z rozwojem tych ostatnich związany 
jest rozwój kultury.

Podsumowując to, co już powiedzieliśmy, mamy – jak myślę – prawo mó-
wić, jakkolwiek paradoksalnie by to nie zabrzmiało dla tradycyjnych spojrzeń, 
o systemie Bakunina, nawet o Bakuninowskim „dogmatyzmie”.

Bakunin nie był gelehrterem, nie był systematykiem; chociaż w innych wa-
runkach, z jego heglowskim treningiem i wyjątkowym dialektycznym talentem, 
mógłby pisać traktaty zgodne z wszystkimi prawidłami scholastycznej uczono-
ści. Bakunin nie był spokojnym, chłodnym obserwatorem. Przede wszystkim 
i nade wszystko był trybunem, improwizatorem. Każdy jego tekst miał jakiś 
praktyczny cel. Jednakże, jakie by tematy nie poruszał, stale, nieprzeparcie, wra-
cał do wciąż tych samych głównych linii światopoglądu, podtrzymywał je jedną 
i tą samą argumentacją. Ostatecznie więc jądro jego poglądów może zostać ła-
two wydzielone z masy jego twierdzeń, i może pretendować do tego, co przed 
chwilą nazwaliśmy jego dogmatyką. 

Z języka rosyjskiego przełożył 
ANTONI A. KAMIŃSKI


