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Historia, z „powodów społecznych”, musi zawierać w sobie zawsze jakiś 

antydepresyjny element – antidotum na samą siebie. Takim idealnym antidotum jest albo 

historia „alternatywna”, albo historia, która się nigdy nie wydarzyła. Główna narracja 

zatem wytwarza swoje przypisy, dygresje, których ontologiczny status jest dostatecznie 

podejrzany, by pozwalać na wysnuwanie z nich dowolnych opowieści. 

Nieweryfikowalnych w swej istocie. Ale o to chodzi w utopii, ma być „niemiejscem” i 

„nieczasem”. Po języku plącze się pełno takich „możliwości”, które nigdy nie miały 

miejsca ani których czas nigdy nie nadejdzie. Co nie znaczy, że nie mają żadnego 

znaczenia. Przede wszystkim są funkcją własną języka, która go nieustannie regeneruje. Po 

drugie, tworzą wyższe piętro frazeologii dyskretnym woalem przykrywające językowy 

charakter rozumu historycznego. Ten nieoczywisty klon samego języka pozwala mu pełnić 

w ukryciu ważną rolę. Rzeczywistość podlega „zniesieniu” zarówno w sensie 

filozoficznym, psychologicznym, jak i faktycznym. Tryb niedokonany nałożony na 

dowolną konieczność przywraca rzeczywistości otwarty charakter, uwalniając zasadę życia 
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społecznego od destruującego ją ontologicznego fatalizmu. Żaden podmiot jednostkowy 

ani zbiorowy nie może zawierać, pod groźbą rozpadu, antycypacji swych wszystkich 

przyszłych stanów. Historie niedokonane pozwalają nam zatem lepiej znosić historie 

dokonane, a ulokowanej w nich zasadzie rzeczywistości nadać charakter jedynie 

niezobowiązującej perypetii dziejowej. To, co incydentalne, zasilałoby zatem filozoficznie 

najogólniejsze pojęcie wolności. 

Nie tylko historia ogólna ma swoje „dygresje”. To samo dotyczy historii społecznej, 

politycznej. Ale także historii kultury, idei, myśli. Cały segment rzeczywistych faktów, 

postaci, procesów i zjawisk pełni potajemnie rolę czysto językową, tworząc nieoczywistą 

gramatykę fundującą naszej świadomości niezbędne jej poczucie niezbywalnej wolności. 

Historie niedokonane, ontologiczny odpowiednik gramatycznego trybu niedokonanego, 

strukturalnie zapewniają bytowi funkcję dynamis. Niezupełność rzeczywistości jako 

konstytutywny jej składnik wspierana jest przez zasadę „woli”, wbudowaną w sam byt, 

nadającą mu zawsze niedomknięty charakter. Osoba ludzka ze swą biografią i 

historycznością roli wprowadza do układu wolę właściwą jako unieważnienie zupełności 

historii. 

Wolność zatem, „wolność” samego bytu, jest podstawowym przedmiotem 

nieprzerwanej produkcji społeczeństwa. Wytwarza ono ją i w sferze idei, i w sferze rzeczy. 

Kultura i ekonomia produkują ten sam „towar” – niezbędny i nierozłączny społecznej 

zasadzie samoreprodukcji. Idee i rzeczy biorą taki sam udział w samoodtwarzaniu 

społecznym. Fetyszyzm towarowy znamionował wczesny kapitalizm, w późnym występuje 

fetyszyzm stricte społeczny i kulturowy, a nadprodukcję towarową naśladuje w nim 

nadprodukcja samej sfery społecznej. Społeczeństwo nowoczesne bezpośredno produkuje 

samo siebie, towar staje się zdemistyfikowanym zapośredniczeniem społecznego procesu. 

W nowoczesnej akumulacji zainstalowane jest samo społeczeństwo jako desygnat wartości 

dodatkowej. Nadprodukcja towaru prowadziła do jego deprecjacji. Kulturowy kapitalizm, 

w ramach którego produkowane jest społeczeństwo i stosunki społeczne, doprowadza 

natomiast do deprecjacji samej sfery społecznej, w pojęciu będącej swoją własną 

wolnością. W konsekwencji deprecjacji podlega tu już sama wolność, czyli inaczej tryb, w 
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którym byt społeczny jest w stanie sam siebie transcendować, nie tylko w akcie sensu 

stricto, ale i w pojęciu. 

Do jakiej historii, właściwej czy alternatywnej, do jakiej narracji, głównej czy 

pobocznej, do jakiej formy konceptualizacji wolności, kapitalizmu towarowego czy 

społecznego – dałoby się odnieść myśl filozoficzną znanego rosyjskiego anarchisty, 

intelektualnego bohatera książki Jacka Uglika „Michała Bakunina filozofia negacji”? 

Czy jest to postać i myśl wzięte prosto z reality-utopii, retorycznej figury wolności Historii, 

psychoterapeutycznej wersji dziejów powszechnych? Czy raczej mamy tu do czynienia z 

nieodłączną ich częścią? Niniejszy tekst jest propozycją dwutorowej lektury historii, z 

akcentem położonym na wydobycie z tej postaci wymiaru, pozwalającego nie tylko 

umieścić wspomnianą koncepcję filozoficzną w głównym dyskursie epoki, ale także 

przedłużyć jej oddziaływanie aż do współczesności. W końcu nawet w przypadku Marksa 

czy Hegla trudno jest mówić o jednoznacznej kwalifikacji. I oni podlegają różnym 

lekturom. W samym Leninie mamy przecież Leninów dwóch: „dobrego” i „złego”. Patrz: 

Žižek – idealizacja wyrafinowana, lub czytanki dla dzieci ze szkoły podstawowej okresu 

PRL-u – idealizacja naiwna. Sam Stalin posiadał swe ideologiczne alter ego, w sensie 

reality-utopii, Trockiego, który produkował dla naszej wyobraźni alternatywną, lepszą, 

bardziej ludzką wersję Związku Sowieckiego. Tymczasem jako intelektualista u władzy 

najprawdopodobniej nie potrafiłby nadawać rzeczywistości w fazie rozpętania pewnych 

ram i form instytucjonalnych, bez których efekt totalitaryzmu bezpośredniego 

przekroczyłby wszelką miarę. „Zło” bowiem wymaga „instytucji”. Wiedza ta wykracza 

poza zakres Intelektu, definiuje natomiast jeden z przedmiotów Rozumu politycznego. 

Trocki, przeniesiony z terenu gier wirtualnych w samo centrum gier rzeczywistości, nie 

zdołałby podjąć trudu maskowania „terroru bezpośredniego” za pomocą Państwa, 

Ideologii, Kultury, Prawa. Samej Historii jako wędzidła dla ludu. Hegel posiada 

przynajmniej trzy klony. Mamy Hegla uniwersalnego, narodowego (Duch absolutny 

posiada swoją najwyższą realizację w Duchu niemieckim), Hegla internacjonalistę (wersja 

marksistowska, skrojona przez Lenina, powstała po odcięciu macek idealizmu 

burżuazyjnego od niematerialistycznej dialektyki ogólnej). Lenin w miejsce ducha wstawił 

materię. Nie tylko jako opium dla ludu – groteskowa parodia kapitalistycznego fetyszyzmu 



 4

towarowego. Ustanowił w ten sposób nową, filozoficzną i techniczną przesłankę dla 

władzy, która pozwoli w bezpośrednim trybie przechodzić od stanów Państwa do stanów 

ciała ludzkiego. Wyartykułowana została tym samym biowładza w ścisłym znaczeniu. W 

zasadzie Państwo jako matematyczno-ideologiczny ideał wedle Lenina, opóźnia tylko i 

wydłuża ruch władzy. Będąc fałszywą formą materii wstawiane jest jako dystans między 

reakcję i bodziec. Materia zatem, w Leninowskim wydaniu i Stalinowskiej praktyce, to 

system interpretacyjny, w którym uniwersalia takie jak Historia, Kultura, Państwo, Prawo 

rozpoznawane zostają jako fałszywe, idealistyczne wytwory niematerialistycznego rozumu. 

Nadają się co najwyżej do roli fasady rządzenia. Pozostaje markowanie, w ramach którego 

Rozum polityczny racjonalizuje proces władzy spełniając wymóg „instytucjonalizacji zła”. 

We właściwym znaczeniu istnieją wyłącznie stany ciała, a proces rządzenia to 

gospodarowanie nimi. Tu znajdziemy ideę Terroru, a także ogólną kryptojęzykową 

wytyczną systemu – pracę fizyczną, ideę Proletariatu. Entuzjazm Lenina do materializmu 

to zatem euforia kogoś oświeconego, kto ujrzał ściśle określone, mnemotechniczne 

przejście od jednych stanów ciała społecznego do innych. Gdyby Lenin przeczytał „Koniec 

historii” Fukuyamy, jego drwiący uśmieszek nie miałby końca. Rozum Lenina inauguruje 

swój ruch u kresu wszystkich kategorii. Nawet historiozoficzne rozważania Marksa 

przybierały u niego stricte polityczną naturę. Jeśli więc Materia była dla Lenina 

kluczowym pojęciem, to nie posiadała ona w najmniejszym stopniu tradycyjnej 

filozoficznej wykładni, lecz umieszczona została w samym jądrze czystej polityki. 

Jak się ma do tego wszystkiego Bakunin wyłaniający się z naukowej przypowieści 

Jacka Uglika? Czy może raczej „Bakunin” – figura i perspektywa samej historii. Czy jest 

„literacką” figurą zaświadczającą tropologiczną pracę jej językowego podłoża, spełniającą 

się w narracji terapeutyczno-kompensacyjnej, odpowiedzialnej za wytwarzanie 

„mitologicznej luki w rzeczywistości”? A może jednak przysługuje mu status „gracza”, 

rzeczywistego alter ego systemu, opowieści płynącej z oka cyklonu historycznego 

procesu? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, pomimo że w konstelacji wzajemnych 

wpływów, które roztacza Uglik, w kontekście rodzenia się koncepcji własnej Bakunina – 

Fichte, Hegel, Marks, Feuerbach, Stirner, „antycypacyjnie” Lenin ledwie dotknięty; Uglik 

przytacza opinię, iż Bakunin może być uznany za jego prefigurację – Rosjanin wypada 
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dość wyraziście jako odrębna postać i myśliciel w miarę osobny. Nasuwają się jednak 

liczne wątpliwości. Czy nie był, z perspektywy czasu patrząc, marginalnym odgałęzieniem 

wszystkiego tego, co działo się w głównym dyskursie. A co najwyżej – zaledwie 

momentem fazowym ogólnej sytuacji, w tym fazą rozwojową myśli i systemów głównych 

aktorów spektaklu. Nie wyłączając „Lenina”, w sensie bezosobowego aspektu i 

immanentnej, a zarazem teleologicznej, składowej wiodącego dyskursu. Wcale nie pomaga 

rozstrzygnąć tej kwestii romans jego koncepcji, a i całej epoki, z zasadniczą determinantą 

wszystkich tych konceptów – z materializmem.Oczywiście, poddając krytyce bezosobowy 

charakter historiozofii i antropologii Marksowskiej, będąc dalekim, ex definitione jako 

anarchista, od „apokaliptycznego” materializmu politycznego Lenina, wskazując na 

Feuerbachowskie „przeniesienie” teologiczności jako ogólności na grunt zdesakralizowanej 

antropologii samej w sobie, poszukując racjonalności w „idealistycznym” systemie Hegla 

(być może Heglowski „idealizm” jest „semantycznym” nieporozumieniem samego Lenina, 

który nie zauważył materializmu tego systemu) – Bakunin stwarza wrażenie 

niematerialistycznego podejścia do podstawowych wątków rzeczywistości. Trudno tu o 

jednoznaczne kwalifikacje. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na redukcyjną 

genealogię i naturę materializmu dziewiętnastowiecznego. Powstawał on na zasadzie 

warstwowego odchodzenia od wszystkich uniwersaliów pojęciowych europejskiego 

paradygmatu filozoficznego. W tym kontekście nie dziwi występujący w myśli 

Leninowskiej zarzut naiwności skierowany w stronę greckiego materializmu czy jego 

odmian oświeceniowych. Był on jednak jedynie na tyle „trafny”, na ile zakładał 

socjologiczną bezrefleksyjność i socjotechniczną nieskuteczność działania systemów 

społecznych naszych przodków. Możemy nawet mówić o materializmie Stirnerowskim, w 

którym ujednostkowienie bytu nie tylko musi się okazać wynikiem zastosowania 

filozoficznego redukcjonizmu, można dla niego znaleźć szerszy kontekst i precedens, np. w 

średniowiecznych spacies Dunsa Szkota. Materializm tej epoki nie przedstawiał więc sobą 

jednej, jednolitej doktryny filozoficznej, lecz oznaczał bardzo szeroką i metodologicznie 

różnorodną perspektywę poznawczą, w ramach której odnajdziemy czasem wręcz 

przeciwstawne ujęcia rzeczywistości. Nie na tym terenie zatem należy poszukiwać 

wyróżnika zarówno dla samej koncepcji Bakunina jak również jej rangi. 
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Jeśli nie jedność i jednorodność, to może różnice pozwolą znaleźć jakiś wyznacznik 

jego teorii. Musimy jednak uwzględnić to, czy owe różnice, nawet istotne, systemowe, w 

które ujmuje doktrynę Bakunina wywód Uglika, nie są uwikłane w „pułapkę realizacji”. 

Główna kategoria jego doktryny to anarchizm, czy ogólniej – filozofia negacji. 

Negatywność rozumiana tu jest filozoficznie jako immanentny składnik bytu, przełamujący 

jego deterministyczną tendencję, w miejsce której podstawiony zostaje element zmiany i 

rozwoju. Jak taka koncepcja, już bez systemowej czapy typu Heglowskiego czy 

Marksowskiego, a własnej całościowej kodyfikacji filozofii, nie stworzy – przejdzie (na 

razie nie wiemy, świadomie czy nie) próbę „politycznej absorbcji”? Posadźmy na chwilę 

Bakunina, w celu demonstracji jej skutków, na stołku władzy, zresztą być może wbrew 

intencji własnej zainteresowanego. Czy można w ogóle wyobrazić sobie pandemonium 

negatywności bytu, ujętej w polityczne kleszcze bez żadnego „instytucjonalnego 

zapośredniczenia”? Bakunin odrzucił przecież materializm historyczny Marksa, Heglowską 

kryptojęzykową supozycję „dziejów obiektywnych”. Po czasowej fascynacji 

obiektywnością ducha, dzięki której musiał zrozumieć pojęcie „duszy rosyjskiej” w 

bardziej technicznych terminach. Wcześniej poddał subiektywizacji obiektywne 

Fichteańskie Ja transcendentalne (w sensie Kantowskim). Zawsze poszukujący 

autentycznej prawdy tego, co jest, odrzuciłby także Leninowską ontologiczną ironię, która 

potrafiła jeszcze maskować czystą polityczność samego bytu. Hipotetyczny „Bakunin u 

władzy” to zatem proces intronizacji negatywności, bez stosowania zasady ogólności 

ukrytej we wszelkich powszechnikach, podstawowych i pochodnych, którym w większości 

Bakunin wystawia negatywną laurkę. Nawet rewolucja kulturalna w Chinach, z 

elementami rewolucji  b e z p o ś r e d n i e j, ujętej w formę ludowego spektaklu (potrzeba 

demonstratywności systemu) – jest politycznie niewinną zabawą w porównaniu z 

konsekwencjami „uspołecznienia zasady negatywności”. Wyczuwając jednak chyba owo 

zagrożenie Bakunin wmontowuje w swój system „polityczny indyferentyzm”, 

desinteressement dla wejścia swych idei w „etap władzy”. Niezależnie od wewnętrznych 

zabezpieczeń doktryny warto jednak zawsze pokazać czyste konsekwencje czystego, 

nieskażonego ani formą, ani strukturą, idealizmu. Uglik opisuje próby Bakunina wyjścia z 

opresji „ukąszenia gnozą”, poradzenia sobie jakoś z treścią tego oświecenia, które wypełnia 
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całkowicie „nieodwracalna nędza tego świata”. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że 

każda próba politycznego ukojenia tej nieusuwalnej, „fabrycznej rany wszechświata”, bez 

zastosowania złożonych systemów budujących zespół formalnych i semantycznych 

dystansów i metafor, może jedynie w miejsce koszmaru egzystencjalnego wstawić jego 

polityczny odpowiednik. Istnieje zatem więcej przesłanek na rzecz tezy, iż Bakunin dzoon 

politykon umieścił świadomie po stronie „gnostyckiego złego demiurga”, w polimorfii 

„ciemnej strony wszechświata”. Wschodnia nić niemieckiej filozofii składa się, jak widać, 

z różnych wątków, sposoby, w jakie nakładają się na siebie i od siebie się uniezależniają, 

muszą stanowić część współczesnego, politycznego oświecenia. 

Z obrazu, jaki roztacza przed nami Uglik, wynikałoby, że Bakunin uniknął 

przynajmniej dwóch podstawowych zagrożeń. Na żadnej chyba płaszczyźnie nie wszedł na 

jakiś wspólny teren, który mógłby charakteryzować koncepcje filozoficzne, 

historiozoficzne, społeczne i polityczne wszystkich jego wielkich protagonistów epoki. 

Chodzi nie tylko o Marksa, Engelsa czy „Lenina” (przypominam: jako figury antycypacji 

pewnych tendencji rozwojowych myśli politycznej). Porzucił również, po okresie czerpania 

soków inspiracji, także swoich duchowo-intelektualnych rodziców: Fichtego, Hegla, w 

jakimś stopniu Feuerbacha, Stirnera. Materializm dialektyczny był dla niego nie do 

przyjęcia. Samo pojęcie Materii uznawać chyba mógł za jedną z kolejnych „panujących 

nad nami abstrakcji”. Jeśli posługiwał się jakąś odmianą materializmu, to intuicyjną i 

nieskodyfikowaną, nie poddającą się łatwo przechwytywaniu i obróbce mocnej, 

bezpośredniej ideologii. Raczej oscylował pomiędzy różnymi wymiarami i atrybutami 

rzeczywistości. Czy było to stanowisko filozoficznie naiwne? Wyrażając się nieco 

paradoksalnie: w tej naiwności była metoda. Bakunin przeszedł przez etap ważnego ze 

względu na rozwój filozoficzny błędu: nieostrożnego nakładania na siebie pojęć 

filozoficznych, empirycznych, społecznych i ideologicznych. Błąd ten zrodził się w 

związku z Heglowską formułą racjonalności tego, co istniejące, i stworzył błędne koło 

wtórnego konserwatyzmu filozoficznego i społecznego. Po jego przepracowaniu Bakunin 

musiał najprawdopodobniej uzyskać „metodologiczny dostęp do swojej gnostyckiej 

inicjacji”. To zaowocowało odrzuceniem generalnych abstrakcji, takich jak, na przykład, 

Państwo, ale również klas i struktur społecznych. Zapewne także Historii w postaci 
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obiektywnego procesu. Posługując się współczesnym slangiem: nie interesowały go 

wielkie systemowe narracje historiozoficzne, w których każda ogólność wykazywała 

jednoznaczne polityczne oblicze. Gdyby dane mu było obserwować etap 

zbiurokratyzowanej demokracji, wskazałby z całą siłą przekonywania wszystkie zabiegi 

mające poddać samą wolność procedurze politycznej nadreprezentacji. Wolność traci 

naturę treści i celu, gdy schodzi na poziom immanencji politycznej pantechnologii. 

Koncepcja Bakunina zakłada coś w rodzaju bytu „zadaniowego”, zarówno w sensie 

jednostkowym jak i zbiorowym. Grupa społeczna z której – a nie znikąd – zawsze wyłania 

się jednostka, nie posiada już tutaj kostiumu jakiejś ogólności strukturalnej. Docieramy do 

sedna Bakunina filozofii negacji. Anarchizm społeczny i filozoficzny pracują pogodzone 

dla tego samego celu. Czapy stworzone z pojęć filozoficznych i abstraktów społecznych 

ulegają zniesieniu, by rewolucja i zmiana nie skostniały w „objętościowe”, stałe całości, w 

których uzyskana nadwyżka wolności „drętwiałaby” w regułach danego systemu. W takim 

środowisku interpretacyjnym olśniewająca formuła Bakunina „Ja nie jestem wolny, dopóki 

ty nie jesteś wolny” nie jest skazana na pułapkę totalitaryzmu. Jak wiadomo, równość w 

systemach totalitarnych określa techniczną wytyczną dla ściśle określonych procedur 

władzy. Dzieje się tak ze względu na ich domkniętość, w której zaczyna pracować 

Heglowska dialektyka przeciwieństw. Bakunin zatem odrzuca nie tylko Państwo, ale i te 

całkowicie domknięte konceptualizacje wspólnot społecznych, które unieruchomiają 

wszystko w stosunkach społecznych. Trudno byłoby jednak jego myśl jednoznacznie 

nakierować w stronę utopii bezpaństwowości. Współczesny uchodźca, będący odnowioną 

figurą starożytnego homo sacer, człowieka pozbawionego właściwości, wyzutego z obrazu 

i form metafizycznych, aksjologicznych i stricte społecznych, pokazuje, jak bezskuteczne 

okazują się te antropologiczne, niezbywalne jakości same w sobie, jeśli znajdą się 

całkowicie poza instytucjonalną ochroną, jakiej źródłem pozostaje jednak ustrój 

państwowy. Bakunin siłę swojego ataku kieruje w stronę instytucjonalnego nadmiaru. 

Wspomnianą wyżej formułę wolności należy traktować w kategoriach współczesnych jako 

dyskurs krytyczny. Myślenie Bakunina jest oddolne, dynamiczne, punktem wyjścia jest 

mikroskala. Efekt makroskalowy wyłania się z punktowych, lokalnych procesów. Celem 

nie jest tu system, lecz pewna nadwyżka, względny przyrost wolności. Modelową wręcz 
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egzemplifikacją tej filozofii była solidarnościowa rewolucja lat 80-tych. Częściową próbę 

takiego opisu polskich przemian podjęła kiedyś w swoich tekstach Jadwiga Staniszkis. Na 

chwilę na scenę historii weszła niezagospodarowana „reszta” społeczna (nie w sensie 

substancjalno-przestrzennym), „część” wspólnoty nie objęta żadną ideologiczną mapą. 

Wspólnota „zadaniowa” par excellence, która przestaje istnieć po wypełnieniu swej roli. 

Człowieczeństwo bowiem, solidarność, równość nie powinny, według Bakunina, dążyć we 

wszystkich swych wymiarach do formy politycznej. I one wówczas niestety znajdą swoją 

realizację i miejsce we własnym przeciwieństwie. Lekcję Hegla Bakunin przerobił, jak 

widać, głęboko, w oryginalny, wschodnio-europejski sposób. 

Można z tego wszystkiego wnosić, że Rosjanin nie tylko uniknął „kolaboracji” ze 

swoistym transferem „unieruchomionego kapitalizmu” poza zachodni krąg cywilizacyjny i 

kulturowy, ale zasłużył również na miano „gracza wschodnim modelem socjologicznym”, 

będącym antidotum na niektóre skutki globalnych gier społecznych i cywilizacyjnych. Nie 

byłby on także wspomnianym wcześniej spersonalizowanym tropem reality-utopii. 

Myśliciel zajął pozycję poza generalną, jednokierunkową, nieodwracalną polemiką z 

porządkiem kapitalistycznym (przede wszystkim Marks), która obok uwikłania w walkę 

klasową stanowiła dialektyczną pułapkę będącą częścią szerszej strategii Zachodu wobec 

swego otoczenia społeczno-cywilizacyjnego. Kanoniczny kapitalizm wydał z siebie 

swojego mutanta – komunizm. Komunizm nie jest Innym kapitalizmu, lecz jego własną 

„brzegową” odmianą, biorącą czynny udział w „zderzeniach społeczeństw”. To otoczenie 

jest Innym Zachodu, a marksizm-leninizm wyraża tę relację w swoistym akcie genetyczno-

ustrojowego wydalania. Ustrój komunistyczny był jednym ze źródeł „formy” – 

ideologicznej, społecznej, politycznej, antropologicznej itd. – jaka nadawana była Innemu 

Zachodu, poddanemu już wcześniej cywilizacyjnej dekonstrukcji. W ten generalny sposób 

ideologicznie utylizowane było całe przyczynowo-skutkowe obrzeże socjologicznego 

inferno „jedynej cywilizacji”. Współczesne geopolityczne kłopoty z „formą” biorą się, 

między innymi, z nieobecności tego generalnego sposobu ideologicznej estetyzacji 

globalnego procesu socjologicznego, którą to estetyzację tak świetnie domykał 

komunistyczny sposób produkcji i życia. Bakunin szczęśliwie usytuował swą myśl poza 

działaniem owych systemowych dialektycznych kleszczy. 
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Dzisiaj zachodnia cywilizacja nie potrafi wytwarzać dla swych skutków 

powszechnej ideologicznej formy. Jej Inny nie tylko więc znajduje się „w niej” – nie ma 

już „zewnętrza” – nie istnieją też środki do projekcji i „obiektywizacji” przyczyny. Rola 

systematu myślowego Bakunina, jeśli by ją rozumieć w kategoriach rozbijania 

„ontologicznych fałszywek” najlepszego z możliwych systemów, byłaby zatem 

wyczerpana. Problem w tym, czy sam „oryginał” wykazuje, już w kategoriach czysto 

wewnętrznych, odniesiony wyłącznie do siebie samego, socjologiczno-polityczną 

„niewinność”. W zachodniej myśli „społeczeństwo nie istnieje”, będąc jedynie momentem 

węzłowym przecinania się ideologicznych i technologicznych procedur nadrzędnych. Jest 

tak i w klasycznej idei umowy społecznej, i sieciowym zjawisku rojów w przestrzeni 

cyfrowej: to technologiczna metafora rzeczywistości komunikacyjnej nowoczesnych 

społeczeństw – nazbyt silnie podkreśla się ich antysystemowy, anarchiczny charakter. 

Nowoczesny Zachód potrafił oprzeć swoje mechanizmy kontrolne na systemach otwartych, 

niezdeterminowanych od dołu i góry. W wypłukane z „naturalnych” podstaw społecznych 

miejsce jak w masło wchodziły technologie i polityczność. Co może zaproponować nam 

Bakunin w sytuacji, gdy sama wolność okazała sie rewersem zachodniego techne? Stała się 

też jedną z towarowych hybryd społecznego kapitalizmu. Z jednej strony, wiemy, że nie da 

się dzisiaj ponownie „naturalizować” hipotetycznego pochodzenia i samych więzi 

społecznych. Legitymizowane niegdyś religijnie, filozoficznie, ideologicznie stanowiłyby 

mało atrakcyjny powrót do kulturowych form opresji. Z drugiej, sama zasada dekonstrukcji 

wszelkich identyczności (językowych, kulturowych, stricte społecznych) ustanowiła nowy 

wzniosły obiekt ideologii. Jedno jest w tym wszystkim pewne: ideologiczny kłopot z 

samym sobą, w jaki popadł współczesny system, został mu zadany z udziałem 

anarchistycznej ewolucji, w wyniku której Zewnętrze straciło status instancji 

usprawiedliwiającej cokolwiek logicznie i ontologicznie. Wnętrze, w którym się 

znajdujemy, jest o wiele bardziej wymagające jako pojęcie filozoficzne, socjologiczne, 

polityczne, a nawet etyczne. A jego anarchiczny potencjał być może nawet odnajdzie o 

wiele bardziej globalną „resztę” społeczną. Prawdziwa bowiem może okazać sie hipoteza, 

iż zasada wnętrza to nic innego jak zbiorowy algorytm, sytuujący się całkowicie poza 

„wyobrażeniem” wspólnoty, jakiego źródłem są w stanie zostać wszystkie dotychczasowe 
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konstrukty i wizualizacje etniczne, narodowe, kulturowe i polityczne. Należy jednak o 

jednym pamiętać. Koncepcja Bakunina nie daje się pomyśleć jako projektująca czy 

programująca rzeczywistość. Wręcz przeciwnie – dochodzi do głosu wówczas, gdy 

następuje etap degeneracji jakiegoś projektu ludzkiego. Dzisiaj może wzmocnić 

świadomość, iż samo pojęcie wolności uległo w poważnym stopniu deformacji i głębokiej 

społecznej deprywacji. 

Na razie tkwimy jak w letargu w aporii ponowoczesnego rozumu, w 

historiozoficznym pacie współczesności. Wszak nie wierzymy już, by istniała wolność 

sama w sobie, ustanawiająca czyste, nieobciążone ideologicznie i językowo Wydarzenie 

człowieka historyczno-politycznego. Unieruchomieni jesteśmy ponowoczesnym 

Ośweceniem z brzmiącym jak nieodwracalny wyrok „Nie istnieje nieprzekraczalna prawda 

wydarzenia, istnieją wyłącznie względne prawdy dyskursów”. Problemat współczesności 

to zatem pytanie o to, czy obalając dyskurs, przy okazji nie wprawimy ponownie w ruch 

błędnego koła historii. O to, czy lekiem na trudną do uchwycenia płynną przemoc 

relatywizmu nie okaże się namacalna, stabilna, sprawdzona, wertykalna przemoc 

zinstytucjonalizowanej historii. Bluff to „zwycięskiego systemu”, czy prawdziwy dylemat. 

 

Jacek Uglik, Michała Bakunina filozofia negacji, Wyd. Fundacja Aletheia, Warszawa 

2007. 
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