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PostaćMichaiła Bakunina, jednego z najważniejszych twórcówmyśli anar-
chistycznej, jest obecna wśród polskich anarchistów od samego poczat̨ku
funkcjonowania ruchu. Ciepło wyrażajac̨y sie ̨ o polskich daż̨eniach niepod-
ległościowych, był Bakunin kimś niemal uniwersalnym, z jednej strony po-
stacia ̨ wspierajac̨a ̨ wolnościowe daż̨enia uciemież̨onego narodu, z drugiej –
podkreślajac̨a ̨wolność i indywidualność każdego człowieka oraz jego prawo
do czynnego sprzeciwu przeciwko zniewoleniu. Jak pisze w niniejszym to-
mie Irina Kislicina: „Podstawa ̨bakunizmu nawszystkich etapach jego ewolu-
cji była idea absolutnego znaczenia poszanowania godności człowieka”. God-
ność te ̨ w końcu XIX wieku Polacy mogli osiag̨nać̨ tylko w walce z carskim
knutem. „Stosunek Bakunina do polskiego ruchuwyzwoleńczego zamyka sie ̨
w jego pełnym bezwarunkowym poparciu”.

Renesans myśli Bakunina nastap̨ił w mied̨zywojennej Polsce. Choć głosze-
nie poglad̨ów anarchistycznych było w II Rzeczypospolitej karane wielolet-
nim wiez̨ieniem, publikowano w kraju pisma klasyków anarchistycznej my-
śli: Bakunina, Kropotkina, rodzimych syndykalistów i kooperatystów. Nie-
małe zasługi położył tu ksieg̨arz zWarszawy, znany i zasłużony działaczmie-̨
dzywojennej Anarchistycznej Federacji Polski – Konrad Świerczyński. Wła-
snym nakładem wydał życiorys Bakunina1, także pocztówke ̨ z jego podobi-
zna.̨ Umiłowanie wolności i szacunek do drugiego człowieka były dla niego
wartościami nie tylko teoretycznymi; podczas okupacji wraz z synem poma-
gali zamkniet̨ym w getcie Żydom, a po wybuchu Powstania Warszawskiego
brali w nim czynny udział.

Tradycja obchodów urodzin i śmierci rosyjskiego anarchisty miała już w
Polsce mied̨zywojennej pewna ̨ tradycje.̨ W lipcu 1926 roku Anarchistyczna
Federacja Polski wydała okolicznościowy, dwustronicowy druk: Michał Ba-
kunin (30.5.1814–1.7.1876) W 50-ta ̨ rocznice ̨ śmierci. Szkicuje w nim życie i
poglad̨y Bakunina, kończac̨ słowami: „Cześć pamiec̨i Michała Bakunina – du-
chawiecznego buntu społecznego!”. Takżewychodzac̨ew Paryżu pismo skie-
rowane do polskich robotników „Walka” w numerze lipcowymwielemiejsca
poświec̨iło biografii Bakunina, uzupełniajac̨ ja ̨cytatami z klasykamyśli anar-
chistycznej.

W Polsce tak zwanej Ludowej Bakunin był przede wszystkim pamiet̨any
przez pryzmat konfliktu z Marksem, jednak nawet mocno zideologizowana
historiografia marksistowska nie mogła pominać̨ jego twórczości i wpływu

1 Warszawa 1933; niedawno wydany powtórnie przez poznańska ̨ Oficyne ̨ Wydawnicza ̨
Bractwa „Trojka”.
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na ruch lewicowy. Od lat 60. XX wieku można było spoglad̨ać na niego bez
obciaż̨enia „marksistowska ̨przeszłościa”̨. Jednak dopiero w ostatnich latach
doczekaliśmy sie ̨ kilku wartościowych rozpraw autorskich, mied̨zy innymi
Jacka Uglika2 czy – przede wszystkim – Antoniego Kamińskiego3, przedru-
ków przedwojennych broszur (jak wspominanywyżej biogramK. Świerczyń-
skiego), a nawet wyboru jego myśli w cytatach4.

Dla organizatorów kolejnej konferencji „Z dziejów anarchizmu” było za-
tem oczywiste, że Michaił Bakunin to dobry „pretekst”, by zastanowić sie ̨ z
jednej strony nad postacia ̨rosyjskiego anarchisty, z drugiej – by pochylić sie ̨
nad dziejami polskiego ruchu anarchistycznego. Konferencja zatytułowana:
„Z dziejów anarchizmu. W dwustulecie urodzin Michaiła Bakunina” odbyła
sie ̨ w Szczecinie, w gościnnych murach Muzeum Narodowego, 29–31 maja
2014, a pokłosiem jej sa ̨ opublikowane w niniejszym tomie artykuły. Konfe-
rencje,̨ oprócz niżej podpisanego, organizowali Michał Przyborowski oraz
Piotr Jankowski, zaś miejsca obrad użyczył nam dyrektor Muzeum Narodo-
wego Lech Karwowski.

Zebrane teksty podzielono na dwie cześ̨ci, a poprzedzono rzutem oka na
światowe obchody rocznicy urodzin Bakunina pióra naszego najważniejsze-
go bakuninologa – Antoniego Kamińskiego. Sytuuja ̨ one szczecińska ̨ konfe-
rencje ̨ w panoramie rozmaitych wydarzeń o różnym charakterze, które od-
były sie ̨ na całym globie. Pozostałe artykuły podzielone zostały na dwie gru-
py.W pierwszej poddano analizie życie i myśl wielkiego klasyka anarchizmu,
szczególnie w kontekście jego zwiaz̨ków z Polska ̨ i recepcja ̨ jego nauk przez
Polaków. W drugiej cześ̨ci, tradycyjnie, zamieszczono materiały zwiaz̨ane z
historia ̨ polskiego i światowego anarchizmu, które nie odwołuja ̨ sie ̨ bezpo-
średnio do Michaiła Bakunina.

Kolejna konferencja „Z dziejów anarchizmu”, tym razem poświec̨ona woj-
nie domowej w Hiszpanii, odbyć sie ̨ma w Szczecinie w czerwcu 2016 roku.

2 J. Uglik, Michała Bakunina filozofia negacji, Warszawa 2007.
3 A. Kamiński,Michaił Bakunin. Życie imyśl, t. 1: Od religiimiłości do filozofii czynu (1814–

1848), Wrocław 2012; t. 2: Podpalacz Europy (1848–1864), Wrocław 2013. W przygotowaniu tom
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4 M. Bakunin, Myśli, wybrał i wstep̨em opatrzył A.A. Kamiński, Poznań 2014.
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