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go dystansu do obiektu badań. Wypada 

zrekapitulować, że postawione przez au-

tora na wstępie liczne pytania badawcze 

znalazły swą odpowiedź w tej obszernej 

rozprawie, wnoszącej kapitalny wkład 

w eksplorację anarchizmu i porządku-

jącej wiedzę na jego temat w dobie glo-

balizacji.

  Michał Kosman

Sprawozdanie z II Konferencji Nauko-
wej: Z dziejów anarchizmu. W dwustu-
lecie urodzin Michaiła Bakunina 
(Szczecin, 29–31 maja 2014 r.)

W dniach 29–31 maja 2014 r. w Szcze-

cinie odbyła się II Konferencja Nauko-

wa pt. „Z dziejów anarchizmu”. Konfe-

rencja zorganizowana została przez In-

stytut Historii i Stosunków Międzyna-

rodowych Uniwersytetu Szczecińskie-

go w dwustulecie urodzin Michaiła Ba-

kunina – myśliciela anarchistycznego 

oraz protagonisty ruchu anarchistycz-

nego działającego na przełomie lat 60. 

i 70. XIX w. Konferencja trwała trzy dni. 

Jej uczestnikami byli uczeni z ośrodków 

naukowych z kraju (Warszawa, Wrocław, 

Opole, Toruń, Szczecin, Łódź, Białystok, 

Kraków i Bydgoszcz) i zagranicy (Ro-

sja). Była ona kontynuacją refl eksji czy-

nionych podczas konferencji w Pobiero-

wie w 2010 r. pn. „Z dziejów polskie-

go anarchizmu”. Pokłosiem tej konfe-

rencji było wydanie w 2011 r. książki 

pt. Studia z dziejów polskiego anarchi-

zmu pod redakcją Eryka Krasuckiego, 

Michała Przyborowskiego i Radosława 

Skryckiego.

Konferencja rozpoczęła się wykładem 

wprowadzającym dr. Antoniego Kamiń-

skiego z Wyższej Szkoły Bankowej we 

Wrocławiu, który przeprowadził anali-

zę aktualności myśli Michaiła Bakunina. 

W pierwszym dniu obrad organizatorzy 

zaplanowali jeszcze wystąpienia dr Iwa-

na Aładyszkina reprezentującego Sankt-

-Petersburski Państwowy Uniwersytet 

Politechniczny z referatem pt. O łudzą-

cych oczywistościach: Max Stirner i Mi-

chaił Bakunin, dr hab. Piotra Laskow-

skiego reprezentującego Instytut Stoso-

wanych Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Warszawskiego z referatem pt. „Jedyny 

wybitny polski bakuninowiec”. Notatki 

na marginesie historii pewnego nieporo-

zumienia, dr. Pawła Talerova reprezen-

tującego Narodowy Uniwersytet Badaw-

czy Wyższej Szkoły Ekonomii z Sankt-

-Petersburga z referatem pt. Burżuazyj-

ni liberałowie przeciwko anarchizmo-

wi Michaiła Bakunina (analiza libe-

ralno-burżuazyjnej krytyki T.G. Masa-

rika i I. Berlina wobec poglądów anar-

chistycznych M.A. Bakunina, Katarzyny 

Dudy z Uniwersytetu Opolskiego z re-

feratem pt. Żelazne prawo oligarchiza-

cji w doktrynie Michała Bakunina oraz 

dr. Aleksieja Garjawina reprezentujące-

go Sankt-Petersburski Państwowy Uni-

wersytet Rolniczy z referatem pt. Kwe-

stia rolniczo-chłopska w myśli M.A. Ba-

kunina. Ta część obrad zwieńczona zo-

stała dyskusją, która przedłużyła się do 

późnych godzin wieczornych.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się 

wystąpieniem Marka al Sofi ja Han Ar-

dabili reprezentującego ośrodek nauko-

wy w Toruniu pt. Bakunin i insurekcjo-

nizm. W tym interesującym poznawczo 

referacie autor starał się dokonać eks-

planacji terminu insurekcjonizm w du-

chu myśli bakuninowskiej. Ważnym 

dla wypełnienia luki w badaniach nad 

anarchizmem było wystąpienie Micha-

ła Przyborowskiego ze Szczecina, który 

przeanalizował myśl i działalność Ba-

kunina jako punkt odniesienia w dzia-
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łalności przedwojennych polskich anar-

chistów. Następnie dr Tomasz Romano-

wicz z Łodzi przedstawił Bakunina ja-

ko bohatera publicystyki syndykalistycz-

nej w okresie II Rzeczypospolitej. Prof. 

dr hab. Daniel Grinberg z Instytutu Hi-

storii i Nauk Politycznych Uniwersyte-

tu w Białymstoku odniósł się do postaci 

Bakunina jako tego, do którego odwołu-

ją się współcześni myśliciele oraz ucze-

ni zajmujący się przemianami społecz-

nymi na świecie. 

Po przerwie kawowej obrady zostały 

wznowione wystąpieniem dr. Radosła-

wa Antonowa z Wydziału Prawa, Admi-

nistracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-

cławskiego, który przeprowadził inspiru-

jącą analizę prawną przestępstw anar-

chistycznych na przełomie XIX i XX w. 

Kolejne wystąpienia, których autorami 

byli młodzi rosyjscy uczeni, dotyczyły 

m.in. kwestii defi niowania anarchizmu 

w kontekście metodologii badań nad je-

go historią. Następnie dr Dariusz Wierz-

choś z Archiwum Akt Nowych scharak-

teryzował działalność polskich anarchi-

stów w Rosji podczas rewolucji i wojny 

domowej.

Po przerwie Aleksander Łaniewski 

z Uniwersytetu Jagiellońskiego przed-

stawił referat pt. „Najwierniejsza z wier-

nych” – życie i poglądy Izy Zielińskiej 

(1863–1934). Bohaterka wystąpienia by-

ła żoną dr. Józefa Zielińskiego, emigra-

cyjnego działacza anarchistycznego, au-

tora wydawanych w pierwszej dekadzie 

XX w. w Paryżu książek i broszur po-

pularyzujących anarchizm (m.in.: Strejk 

powszechny, Obłudny socyalizm, Bojowe 

robotnicze związki zawodowe, Czy w Pol-

sce anarchizm ma racyę bytu?). Aleksan-

der Łaniewski dowodził, iż małżeństwo 

Józefa Zielińskiego z Izą z Gąsowskich 

podparte było nie tylko więzią uczucio-

wą, ale i ideową oraz wspólną działal-

nością społeczną. W kolejnym referacie 

dr Paweł Malendowicz z Instytutu Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadził 

analizę przyczyn kształtowania się i sła-

bości współczesnego ruchu anarchistycz-

nego w kontekście teorii ruchów społecz-

nych, w tym nowych i „nowych nowych” 

ruchów społecznych. Zainteresowanie 

wzbudziła analiza osobowości anarchi-

stów oraz analiza anarchizmu w kon-

tekście wyznaczników defi nicyjnych ru-

chu totalitarnego autorstwa Juana Lin-

za, a także koncepcji totalitarnej gno-

zy politycznej. W kolejnym wystąpieniu 

dr Grzegorz Piotrowski zastanawiał się 

nad istotą postanarchizmu i popanarchi-

zmu. Ostatnie z tych pojęć wydaje się 

nader ważne dla przemian globalizacyj-

nych, obejmujących także anarchizm. 

Materializm, konsumpcjonizm i powierz-

chowność przeżyć i emocji powodują bo-

wiem wchłanianie radykalnych i bun-

towniczych prądów myślowych przez kul-

turę dominującą i adaptowanie ich do jej 

struktury. W następnym referacie Ad-

rian Sekura z Łodzi przedstawił anar-

chistyczną grupę Internacjonał, a tak-

że jej akcje realizowane zgodnie z dewi-

zą „duch niszczenia jest duchem twór-

czym”. Andrzej Grzybowski z Warszawy 

analizował Tymczasowe Strefy Autono-

miczne (TSA). Odniósł się tym samym do 

pojęcia autorstwa Hakima Beya – TSA 

jako stref ulotnych celowo (aby państwo 

nie mogło ich uchwycić i z nimi walczyć). 

Problem ten stał się także przedmiotem 

sporów wśród samych anarchistów za-

mieszkujących squaty. Dyskusje wśród 

nich dotyczyły problemu squatów jako 

stałych miejsc zamieszkania albo tym-

czasowych baz dla działalności anarchi-

stów. Z kolei pendant do polskich badań 

nad anarchizmem przedstawił na koniec 

Wojciech Goslar z Krakowa. W wystąpie-

niu odniósł się on do literatury na temat 

anarchizmu z początku wieku, ale i do 
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stanu badań współczesnych. Krytycznie 

zostały ocenione przez niego odtwórcze 

publikacje na temat anarchizmu.

Podczas ożywionej dyskusji wieńczą-

cej konferencję uzupełniono wcześniej-

sze rozważania dotyczące odwołań do 

myśli Michaiła Bakunina wśród współ-

czesnych ruchów społecznych. Zwrócono 

uwagę na celowe i chętne przywoływa-

nie nazwiska tegoż prekursora anarchi-

zmu w myśli narodowych bolszewików 

z Rosji, czy też narodowych anarchi-

stów i trzeciopozycjonistów z Wielkiej 

Brytanii. W tym kontekście ważne oka-

zały się ustalenia w zakresie powierz-

chowności odniesień do myśli Bakuni-

na oraz odwołań do myśli z konkretnych 

etapów jego życia i twórczości. Intere-

sująca dyskusja dotyczyła także zasad-

ności nazywania anarchizmem koncep-

cji postanarchizmu, zwłaszcza, że tylko 

moment negacji władzy (choć nie nega-

cji absolutnej) jest bliski celom anarchi-

stycznym i to w istocie celom minima-

listycznym. 

Organizatorzy zapowiedzieli kontynu-

owanie badań nad anarchizmem w kolej-

nych odsłonach konferencji pt. „Z dziejów 

anarchizmu”. Zapewnili także, że wyni-

ki badań przedstawiane w czasie kon-

ferencji w Szczecinie zostaną ogłoszone 

drukiem.

  Paweł Malendowicz


