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LISTY  O  PATRIOTYZMIE 

LIST  PIERWSZY 

 
      Przyjaciele i Bracia! 

     Zanim opuszczę Wasze góry, muszę wyrazić Wam raz jeszcze, na piśmie, moją głęboką 
wdzięczność za braterskie przyjęcie, jakie mi zgotowaliście. CzyŜ nie jest rzeczą cudowną, 
Ŝe jakiś człowiek, Rosjanin, były szlachcic, którego dotychczas wcale nie znaliście i który po 
raz pierwszy znalazł się na Waszej ziemi, wkrótce po przybyciu otoczony został kilku 
setkami braci! Ten cud mógł się dziś właśnie wydarzyć tylko dzięki Międzynarodowemu 
Stowarzyszeniu Robotników, i to dla prostej przyczyny: jedynie ono reprezentuje obecnie 
Ŝywą historię, twórczą siłę politycznej i społecznej przyszłości. Ludzie, których łączy 
wspólna Ŝywa myśl, wspólna wola i wspólna wielka namiętność, są rzeczywiście braćmi - 
nawet wówczas, kiedy się wzajemnie nie znają. 
     Był czas, kiedy burŜuazja, obdarzona taką samą siłą Ŝywotną i stanowiąca jedyną klasę 
historyczną, przedstawiała ten sam widok braterstwa i jedności, zarówno w czynach jak w 
myślach. To był najpiękniejszy okres tej klasy, niewątpliwie zasługującej na szacunek, lecz 
potem bezsilnej, tępej i bezpłodnej. Była to epoka jej najpotęŜniejszego rozwoju. Taką była 
burŜuazja przed wielką rewolucją 1793 roku; taką jeszcze była, choć w o wiele słabszym 
stopniu, przed rewolucjami lat 1830 i 1848. 
     Wówczas burŜuazja zdobywała dopiero świat, nową pozycję w społeczeństwie i, zorga-
nizowana do walki, rozumna, śmiała, czerpiąca swoją siłę z prawa powszechnego, obda-
rzona była potęgą nie do zwalczenia - sama jedna wznieciła trzy rewolucje przeciwko 
zjednoczonym siłom monarchii, szlachty i kleru. 
     W owej epoce burŜuazja stworzyła równieŜ międzynarodowe, uniwersalne, potęŜne 
stowarzyszenie - Wolnomularstwo. 
     Gdyby ktoś chciał wyrobić sobie sąd o Wolnomularstwie ubiegłego stulecia, czy nawet 
początku stulecia bieŜącego, na podstawie tego, czym ono jest obecnie, zrobiłby powaŜny 
błąd. Rozwój, początkowo wzrastająca siła, a później zmierzch Wolnomularstwa - instytucji 
w najwyŜszym stopniu burŜuazyjnej - był  w pewnym stopniu wyrazem intelektualnego i 
moralnego rozwoju, potęgi i upadku burŜuazji. Obecnie instytucja ta upadła, zniŜyła się do 
roli smutnej, starej gadatliwej intrygantki, stała się zerem, czymś niepotrzebnym, niekiedy 
szkodliwym, a zawsze śmiesznym. Ale przed rokiem 1830, a zwłaszcza przed rokiem 1793, 
zebrawszy w swym łonie wszystkie, z nielicznymi tylko wyjątkami, najwybitniejsze umy-
sły, najpłomienniejsze serca, najdumniejsze pragnienia, najodwaŜniejsze charaktery - sta-
nowiła ona organizację aktywną, potęŜną i naprawdę poŜyteczną. Wcielała  ona i wprowa-
dzała z zapałem w Ŝycie humanitarne idee XVIII stulecia. Wszystkie te wielkie zasady 
ludzkiej wolności, równości, braterstwa, rozumu i sprawiedliwości, początkowo opracowa-
ne teoretycznie przez filozofię tego stulecia, stały się w łonie Wolnomularstwa praktyczny-
mi dogmatami i - jako podstawy nowej moralności i polityki - duszą gigantycznego przed-
sięwzięcia burzenia i odbudowy. Wolnomularstwo w owym okresie było tylko wszechświa-
tową konspiracją rewolucyjnej burŜuazji przeciwko tyranii feudalnej, monarchicznej i 
boskiej. To była Międzynarodówka burŜuazji. 
     Wiadomo, Ŝe prawie wszyscy główni aktorzy pierwszej rewolucji to wolnomularze i Ŝe 
kiedy rewolucja wybuchła, znalazła dzięki Wolnomularstwu oddanych, moŜnych przyjaciół 
i sojuszników we wszystkich innych krajach, co z pewnością bardzo pomogło jej osiągnąć 
zwycięstwo. Ale jest teŜ rzeczą oczywistą, Ŝe zwycięstwo rewolucji zadało śmiertelny cios 
Wolnomularstwu. Rewolucja bowiem spełniła w znacznym stopniu Ŝądania burŜuazji, dała 
jej moŜność zajęcia miejsca arystokracji szlacheckiej, i w ten sposób burŜuazja, będąca przez 
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tak długi czas klasą wyzyskiwaną i uciemięŜoną, stała się naturalną koleją rzeczy klasą 
uprzywilejowaną, wyzyskującą, ciemięŜącą, konserwatywną i reakcyjną, przyjaciółką i 
najpewniejszą podporą Państwa. Po zamachu stanu Napoleona I Wolnomularstwo stało się 
na większej części kontynentu europejskiego instytucją cesarską. 
     Restauracja w pewnej mierze je wskrzesiła. BurŜuazja - zmuszona pod groźbą powrotu 
dawnego porządku odstąpić zdobyte w pierwszej rewolucji miejsce kościołowi zjednoczo-
nemu z arystokracją - z konieczności stała się znowu rewolucyjna. Ale jakaŜ była róŜnica 
między tą odgrzewaną rewolucyjnością a rewolucyjnością płomienną i potęŜną, która ją 
oŜywiała w końcu ubiegłego stulecia! Wówczas burŜuazja była szczera, powaŜnie i naiwnie 
wierzyła w prawa człowieka, oŜywiał ją i inspirował duch burzenia i odbudowy, znajdowa-
ła się w pełni rozwoju swych sił i inteligencji; nie podejrzewała jeszcze, Ŝe dzieli ją przepaść 
od ludu; siebie uwaŜała za przedstawicielkę ludu, czuła się z nią i istotnie nią była. Reakcja 
termidoriańska i spisek Babeufa pozbawiły ją tego złudzenia na zawsze. Wówczas powstała 
przepaść, która dzieli lud pracujący od burŜuazji wyzyskującej, panującej i uŜywającej; aby 
przepaść tę zasypać, trzeba poświęcić całą bez reszty klasę burŜuazji, całą jej uprzywilejo-
waną egzystencję. 
     ToteŜ juŜ nie cała burŜuazja, lecz tylko jej część zorganizowała nowe po Restauracji 
sprzysięŜenie przeciwko rządom klerykalnym, szlacheckim i przeciwko prawowitym 
królom. 
     W moim następnym liście rozwinę przed Wami - jeŜeli mi pozwolicie - moje poglądy na 
to ostatnie stadium liberalizmu konstytucyjnego i karbonaryzmu burŜuazyjnego. 

LIST  DRUGI 
     W poprzednim liście powiedziałem, Ŝe zakusy reakcyjne, legitymistyczne, feudalne i 
klerykalne obudziły na nowo rewolucyjnego ducha burŜuazji, lecz Ŝe między nowym 
duchem a tym, jaki oŜywiał ją przed 1793 rokiem, była kolosalna róŜnica. Bourgeois ubie-
głego stulecia to olbrzym, w porównaniu z którym nawet najodwaŜniejsi przedstawiciele 
burŜuazji obecnego stulecia wyglądają jak Pigmeje. 
     Aby się o tym przekonać, wystarczy porównać ich programy. Jaki był program filozofii i 
wielkiej rewolucji XVIII wieku? Ni mniej, ni więcej - tylko całkowite wyzwolenie całej 
ludzkości; urzeczywistnienie prawa oraz istotnej i pełnej wolności kaŜdej jednostki przez 
polityczne i społeczne zrównanie wszystkich ludzi; zwycięstwo tego, co ludzkie, na szcząt-
kach świata boskiego; królestwo sprawiedliwości i braterstwa na ziemi. Filozofia ta i rewo-
lucja popełniły błąd nie rozumiejąc, Ŝe urzeczywistnienie ludzkiego braterstwa jest niemoŜ-
liwe dopóty, dopóki istnieją Państwa, i Ŝe realne zniesienie klas, polityczne i społeczne 
zrównanie jednostek nie będzie moŜliwe bez zrównania ekonomicznych środków wycho-
wania, oświaty, pracy i Ŝycia dla wszystkich. Nie moŜna jednak XVIII wiekowi robić zarzu-
tu, Ŝe tego nie rozumiał. Nauka społeczna nie tworzy się w ksiąŜkach i z samych ksiąŜek 
nikt się jej nie uczy; wymaga ona wielkich pouczeń historii i trzeba było dokonać rewolucji 
1789 i 1793 roku, trzeba było przejść raz jeszcze przez doświadczenia 1830 i 1848 roku, aby 
dojść do niezbitego od tej pory wniosku, Ŝe wszelka rewolucja polityczna nie mająca na celu 
natychmiastowej i bezpośredniej równości ekonomicznej jest z punktu widzenia interesów i 
praw ludowych jedynie obłudną i zamaskowaną reakcją. 
     Ta prawda, tak oczywista i tak prosta, była jeszcze w końcu XVIII stulecia nie znana i 
kiedy Babeuf wysunął kwestię ekonomiczną i społeczną, siły rewolucji były juŜ wyczerpa-
ne. Mimo to jej nieśmiertelną zasługą jest wysunięcie największego problemu, jaki był 
kiedykolwiek przez historię postawiony, mianowicie problemu wyzwolenia całej ludzkości. 
     Jakie cele, w porównaniu z tym ogromnym programem, stawia sobie program liberali-
zmu rewolucyjnego w epoce Restauracji i monarchii lipcowej? Rzekomą wolność bardzo 
roztropną, bardzo skromną, bardzo uregulowaną, bardzo ograniczoną, całkowicie odpo-



 4 
  
wiadającą przygaszonemu temperamentowi połowicznie nasyconej burŜuazji, która, zmę-
czona walką i niecierpliwie pragnąca rozkoszy, czuła się zagroŜona juŜ nie od góry, lecz od 
dołu, i z niepokojem spoglądała na ukazujące się na horyzoncie, niby czarne masy, niezli-
czone miliony proletariuszy wyzyskiwanych, znękanych i przygotowujących się takŜe, by 
upomnieć się o swe prawa. 
     Od początku obecnego stulecia to rodzące się widmo, ochrzczone później mianem czer-
wonego widma, ten straszny upiór prawa powszechnego, prawa przeciwstawiającego się 
przywilejom klasy ludzi szczęśliwych, ta sprawiedliwość i rozum ludu, które w swoim 
dalszym rozwoju powinny  w popiół zamienić sofizmaty burŜuazyjnej ekonomii, prawa, 
polityki i metafizyki - stają się mimo współczesnych zwycięstw burŜuazji nieustającymi 
mącicielami jej spokoju, osłabiają jej pewność siebie, jej ducha. 
     A przecieŜ za Restauracji zagadnienie społeczne było jeszcze prawie nie znane lub - 
powiedzmy lepiej - zapoznane. Było kilku odosobnionych wielkich marzycieli, jak Saint-
Simon, Robert Owen, Fourier, których geniusz czy teŜ wielkie serca odgadły konieczność 
radykalnego przekształcenia ekonomicznej organizacji społeczeństwa. Wokół kaŜdego z 
nich grupowało się nieliczne grono oddanych i płomiennych zwolenników, którzy tworzyli 
kilka jak gdyby małych kościołów, lecz i oni byli równie nieznani jak ich mistrzowie i nie 
wywierali Ŝadnego wpływu na otaczający świat. Istniał teŜ komunistyczny testament Ba-
beufa, przekazany najenergiczniejszym proletariuszom przez jego znakomitego towarzysza  
i przyjaciela, Buonarrotiego, za pośrednictwem ludowej i tajnej organizacji. Wówczas jed-
nak była to  praca podziemna, której działanie dało się odczuć dopiero później, w czasie 
monarchii lipcowej, a która za czasów Restauracji została zupełnie nie zauwaŜana przez 
klasę burŜuazji. Lud, masy robotnicze trwały w spokoju i niczego jeszcze dla siebie nie 
Ŝądały. 
     Jest rzeczą jasną, Ŝe jeŜeli widmo sprawiedliwości ludowej gdziekolwiek istniało w 
owym czasie, to jedynie w nieczystym sumieniu burŜuazji. Skąd się wzięło to nieczyste 
sumienie? CzyŜby bourgeois, Ŝyjący w czasach Restauracji, był jako poszczególna osoba 
gorszy od swych ojców, którzy wzniecili rewolucję lat 1789 i 1793? Bynajmniej. To był ten 
sam niemal człowiek, lecz umieszczony w innym środowisku, w innych warunkach poli-
tycznych, wzbogacony o nowe doświadczenie, mający przeto inne sumienie. 
     Bourgeois ubiegłego stulecia wierzył szczerze, Ŝe wyzwalając samego siebie spod jarzma 
monarchicznego, klerykalnego i feudalnego, wyzwala zarazem cały naród. I ta naiwna i 
szczera wiara stała się źródłem jego bohaterskiej odwagi i całej cudownej mocy. Czuł się 
zjednoczony ze wszystkimi i szedł do szturmu niosąc w sobie siłę, prawo powszechne. 
Dzięki temu prawu i tej ludowej mocy, które - powiedzmy - wcieliły się w tę klasę, bourgeo-
is ubiegłego stulecia mógł wtargnąć i zdobyć tę twierdzę władzy politycznej, której poŜąda-
li jego ojcowie w ciągu tylu stuleci. Lecz w tym samym momencie, kiedy zatknął tam swój 
sztandar, nowe światło przeniknęło jego rozum. Z chwilą zdobycia władzy zaczął pojmo-
wać, Ŝe między jego burŜuazyjnymi interesami i interesami mas ludowych nie ma  nic 
wspólnego, Ŝe istnieje między nimi radykalne przeciwieństwo i Ŝe siła i dobrobyt klasy 
posiadającej moŜe się opierać tylko na nędzy oraz politycznej i społecznej zaleŜności prole-
tariatu. 
     Od tego czasu stosunki między burŜuazją a ludem zmieniły się w sposób radykalny, i 
zanim nawet robotnicy zrozumieli, Ŝe bourgeois, bardziej jeszcze z konieczności aniŜeli ze 
złej woli, jest ich naturalnym wrogiem, bourgeois juŜ uświadomił sobie ten fatalny antago-
nizm. To właśnie nazywam nieczystym sumieniem burŜuazji. 

LIST  TRZECI 

     Nieczyste sumienie burŜuazji - jak powiedziałem - sparaliŜowało na początku bieŜącego 
stulecia wszelki jej ruch intelektualny i moralny. Wprowadzam poprawkę i wyraz: sparali-
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Ŝowało zastępuję wyrazem: spaczyło. Albowiem byłoby niesłuszne nazwać sparaliŜowanym 
czy teŜ pozbawionym ruchu umysł, który z jednej strony, przechodząc od teorii nauk pozy-
tywnych do ich zastosowania, stworzył wszystkie cuda współczesnego przemysłu: paro-
statki, kolej Ŝelazną i telegraf; z drugiej zaś strony stworzył nową naukę, statystykę, i do-
prowadzając w niej ekonomię polityczną i historyczną krytykę rozwoju bogactwa i cywili-
zacji narodów do ostatecznych wyników, załoŜył fundamenty nowej filozofii - socjalizmu, 
który z punktu widzenia wyłącznych interesów burŜuazji jest tylko wzniosłym samobój-
stwem, zaprzeczeniem świata burŜuazyjnego. 
     ParaliŜ nastąpił dopiero później, od 1848 roku, kiedy burŜuazja, przeraŜona wynikami 
swych pierwszych poczynań, świadomie się wycofała i aby zachować swe bogactwa, wy-
rzekła się wszelkiej myśli i woli, poddała się wojskowym protektorom i oddała się duszą i 
ciałem najpełniejszej reakcji. Od tego czasu nic więcej juŜ nie wynalazła, razem z odwagą 
straciła samą nawet moc twórczą. Brak jej juŜ nawet mocy i ducha samo zachowania, 
wszystko bowiem, co robiła, i wszystko, co robi, Ŝeby się ratować - pcha ją w sposób fatalny 
ku przepaści. 
     Do 1848 roku zachowała jeszcze w pełni siłę ducha. Zapewne, duch ten nie posiadał juŜ 
owych sił Ŝywotnych, jakie od XVI do XVIII wieku pozwoliły mu stworzyć nowy świat. Nie 
był to juŜ bohaterski duch klasy, który waŜył się na wszystko, poniewaŜ wszystko musiał 
zdobyć: był to duch rozsądny i rozwaŜny, duch nowego posiadacza, który po nabyciu 
gorąco poŜądanych dóbr winien teraz dbać o ich pomyślny rozwój i zwiększenie ich warto-
ści. DąŜenia wyłącznie niemal utylitarne stanowią szczególnie charakterystyczną cechę 
ducha burŜuazji w pierwszej połowie stulecia. 
     BurŜuazji czyniono z tego zarzut, ale niesłusznie. Sądzę, przeciwnie, Ŝe burŜuazja oddała 
ludzkości ostatnią wielką przysługę, zalecając więcej przykładem swoim niŜ swymi teoria-
mi kult lub raczej szacunek dla interesów materialnych. W gruncie rzeczy interesy te miały 
zawsze przewagę w świecie; ale dawniej występowały pod maską obłudnego i niezdrowe-
go idealizmu, który właśnie czynił je szkodliwymi i niesprawiedliwymi. 
     Kto się choć trochę zajmował historią, nie mógł nie zauwaŜyć, Ŝe u podstawy najbardziej 
abstrakcyjnych, najbardziej podniosłych i najbardziej idealnych walk religijnych i teologicz-
nych leŜał zawsze jakiś wielki interes materialny. Wszystkie wojny ras, narodów, państw i 
klas miały zawsze na celu panowanie, które jest koniecznym warunkiem i rękojmią uŜyt-
kowania i posiadania dóbr materialnych. Historia ludzka, badana z tego punktu widzenia, 
jest tylko dalszym ciągiem tej wielkiej walki o byt, która, według Darwina, stanowi prawo 
przyrody organicznej. 
     W świecie zwierzęcym walka ta odbywa się bez myśli i bez frazesów, nie prowadzi ona 
teŜ do rozstrzygnięć; dopóki ziemia będzie istniała, świat zwierzęcy będzie się wzajemnie 
poŜerał. To jest naturalny warunek Ŝycia zwierząt. Ludzie, zwierzęta w najwyŜszym stop-
niu mięsoŜerne, rozpoczęli swoją historię od ludoŜerstwa. Obecnie dąŜą oni do wszech-
światowego zrzeszenia, do kolektywnego wytwarzania i uŜytkowania. 
     Lecz między tymi dwoma krańcami jakaŜ krwawa i straszna tragedia! I ta tragedia nie 
skończyła się jeszcze. Po ludoŜerstwie nastąpiło niewolnictwo, po niewolnictwie poddań-
stwo, po poddaństwie praca najemna, po której musi nastąpić najpierw straszny dzień 
zapłaty, a później, duŜo później - era braterstwa. Oto są fazy, poprzez które zwierzęca 
walka o byt przekształca się stopniowo, w historii, w ludzką organizację Ŝycia. 
     I jakąŜ rolę odegrała religia wśród tej bratobójczej walki człowieka przeciw człowiekowi, 
wśród tego wzajemnego poŜerania się, wśród tej niewoli i wyzysku jednych przez drugich, 
które - zmieniając tylko nazwy i formy - przetrwały poprzez wieki aŜ do naszych czasów? 
Religia zawsze uświęcała przemoc i przekształcała ją w prawo. Ona przeniosła człowie-
czeństwo, sprawiedliwość i braterstwo do fikcyjnego nieba, aby na ziemi pozostawić króle-
stwo niesprawiedliwości i brutalności! Ona błogosławiła szczęśliwych zbójów i Ŝeby im 
jeszcze szczęścia przysporzyć, zalecała ich niezliczonym ofiarom, ludom - rezygnację i 
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posłuszeństwo. Im wznioślejszym wydawał się ideał, który ubóstwili w niebie, tym okrop-
niejsza stawała się rzeczywistość na ziemi. Albowiem właściwością kaŜdego idealizmu, 
zarówno religijnego jak metafizycznego, jest pogarda dla świata realnego, a pogarda ta jest 
zarazem wyzyskiem - z czego wynika, Ŝe kaŜdy idealizm prowadzi w sposób konieczny do 
hipokryzji. 
     Człowiek jest materią i nie moŜe bezkarnie materią pogardzać. Człowiek jest zwierzę-
ciem i nie jest w stanie zniszczyć w sobie pierwiastka zwierzęcego; lecz moŜe i powinien go 
przekształcić oraz uczłowieczyć przez wolność, to jest przez łączne działanie sprawiedliwo-
ści i rozumu, które z kolei mogą na ten pierwiastek zwierzęcy wpływać, poniewaŜ są jego 
najwyŜszym wyrazem. Natomiast za kaŜdym razem, kiedy człowiek chciał oderwać się od 
swych cech zwierzęcych, stawał się ich igraszką i niewolnikiem, a najczęściej nawet stawał 
się obłudnym ich sługą - czego dowodem są księŜa najbardziej idealistycznej i absurdalnej 
religii, katolicyzmu. 
     Porównajcie ich dobrze znaną rozwiązłość z ich ślubami czystości; porównajcie ich 
nienasyconą poŜądliwość z ich doktryną o wyrzeczeniu się dóbr doczesnych - i przyznajcie, 
Ŝe nie ma istot równie materialistycznych jak ci głosiciele idealizmu chrześcijańskiego. A i 
teraz jakaŜ to sprawa niepokoi cały Kościół? Sprawa zachowania dóbr, których konfiskata 
grozi obecnie wszędzie ze strony tego drugiego Kościoła, będącego wyrazem idealizmu 
politycznego - ze strony Państwa. 
     Idealizm polityczny jest równie absurdalny, równie szkodliwy, równie obłudny jak 
idealizm religijny, którego zresztą jest tylko odmienną formą, wyrazem czy zastosowaniem 
świeckim i ziemskim. Państwo - to młodszy brat Kościoła, a patriotyzm, ta państwowa 
cnota i ten kult Państwa, jest tylko odblaskiem kultu boskiego. 
     Człowiek cnotliwy, według zasad szkoły zarazem idealistycznej, religijnej i politycznej, 
winien słuŜyć Bogu i poświęcać się dla Państwa. I to jest właśnie ta doktryna, według której 
utylitaryzm burŜuazyjny od początku bieŜącego stulecia zaczął wymierzać sprawiedliwość. 

LIST  CZWARTY 

     Jedną z największych usług, jaką oddał utylitaryzm burŜuazyjny, jest - jak powiedziałem 
- zabicie religii Państwa, zabicie patriotyzmu. 
     Patriotyzm jest jak wiadomo - cnotą antyczną, narodzoną pośród greckich i rzymskich 
republik, gdzie nigdy nie było innej prawdziwej religii prócz religii Państwa, nie było 
innego przedmiotu kultu prócz Państwa. 
     A co to jest Państwo? Państwo - odpowiedzą nam metafizycy i doktorzy prawa - to 
sprawa publiczna; interesy, dobro kolektywne i prawo powszechne w przeciwstawieniu do 
rozkładu owego działania egoistycznych interesów i namiętności poszczególnych jedno-
stek. To sprawiedliwość i urzeczywistnienie moralności i cnoty na ziemi. A więc jednostka 
nie moŜe dokonać bardziej wzniosłego czynu, spełnić większego obowiązku niŜ oddając 
siebie, poświęcając swą osobę, a w razie potrzeby ponosząc śmierć w imię zwycięstwa, w 
imię potęgi Państwa. 
     Oto w krótkich słowach cała teologia Państwa. Zobaczmy teraz, czy ta teologia politycz-
na, podobnie jak teologia religijna, nie kryje pod bardzo piękną i bardzo poetyczną maską 
bardzo pospolitej i brudnej rzeczywistości. 
     Przeanalizujmy najpierw samą ideę Państwa, taką jaką przedstawiają nam jej chwalcy. 
Idea ta wymaga poświęcenia naturalnej wolności oraz interesów kaŜdego, zarówno po-
szczególnych jednostek jak względnie nieduŜych kolektywów, stowarzyszeń, gmin i pro-
wincji; poświęcenia w imię interesów i w imię wolności wszystkich ludzi, w imię pomyśl-
ności wielkiej całości. Lecz ci wszyscy, ta wielka całość - co to jest właściwie? To jest skupi-
sko wszystkich indywiduów i wszystkich mniejszych ludzkich kolektywów, które się na tę 
całość składają. Lecz skoro naleŜy poświęcić wszystkie interesy indywidualne i lokalne, by 
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tę całość utworzyć i skoordynować ją - to czym jest w istocie ta całość, która ma być rzeko-
mo ich przedstawicielką? To nie jest Ŝywa całość, która pozwala kaŜdemu oddychać swo-
bodnie i która staje się tym płodniejsza, silniejsza i bardziej wolna, im szerzej rozwija się w 
jej łonie pełna wolność i pomyślność kaŜdego człowieka; nie jest to bynajmniej naturalne 
społeczeństwo ludzkie, które umacnia i potęguje Ŝycie kaŜdego człowieka poprzez Ŝycie 
wszystkich. Przeciwnie, Państwo domaga się, aby poszczególne indywidua i wszystkie 
stowarzyszenia miejscowe zostały mu złoŜone w ofierze, jest ono abstrakcją przynoszącą 
zagładę Ŝywemu społeczeństwu, jest ograniczeniem czy raczej całkowitym zaprzeczeniem 
Ŝycia i prawa wszystkich części składających się na całość - a wszystko to dla rzekomego 
dobra wszystkich. Oto Państwo, oto ołtarz religii politycznej, na którym naturalne społe-
czeństwo zawsze składane jest w ofierze; to jest wszechpoŜeracz Ŝyjący z ofiar ludzkich, 
podobnie jak Kościół. Państwo - powtarzam raz jeszcze - jest młodszym bratem Kościoła. 
     Proszę czytelnika, aby zechciał stwierdzić ten fakt, udowadniający toŜsamość Kościoła i 
Państwa: Ŝe zarówno Kościół, jak i Państwo w istocie rzeczy opierają się na idei ofiary z 
Ŝycia i prawa naturalnego i Ŝe wychodzą z jednej i tej samej zasady. Zgodnie z tą zasadą 
człowiek posiada wrodzoną ułomność, którą moŜna przezwycięŜyć według Kościoła tylko 
poprzez łaskę boŜą i poprzez śmierć w Bogu człowieka naturalnego, a według Państwa - 
tylko przez prawo i przez złoŜenie jednostki w ofierze na ołtarzu Państwa. I Kościół, i 
Państwo dąŜą do przeobraŜenia człowieka, pierwszy - w świętego, drugie - w obywatela. 
Lecz naturalny człowiek musi umrzeć, poniewaŜ wyrok na niego został jednogłośnie wy-
dany i przez religię Kościoła, i przez religię Państwa. 
     Tak się przedstawia toŜsamość teorii Kościoła i Państwa w swojej idealnej czystości. Jest 
to czysta abstrakcja; ale kaŜda abstrakcja historyczna zakłada istnienie faktów historycz-
nych. Te fakty - jak juŜ powiedziałem w liście poprzednim - są zupełnie realnej, na wskroś 
brutalnej natury: jest to przemoc, łupiestwo, ujarzmianie, podbój. Człowiek jest ukształto-
wany w ten sposób, Ŝe nie wystarcza mu samo działanie, czuje on jeszcze potrzebę uzasad-
nienia  i  usprawiedliwienia   swego  działania  przed  własnym sumieniem i w oczach 
wszystkich. Religia zjawiła się więc w samą porę, aby błogosławić fakty dokonane, a dzięki 
temu błogosławieństwu fakt niesprawiedliwy i brutalny przekształca się w prawo. Nauki 
prawne i prawo polityczne miały swe źródło przede wszystkim - jak wiadomo - w teologii; 
później w metafizyce, która jest niczym innym jak tylko zamaskowaną teologią, która rości 
sobie śmieszne pretensje do tego, by nie być absurdalną. Metafizyka daremnie usiłowała 
nadać im charakter naukowy. 
     Przyjrzyjmy się teraz, jaką rolę odgrywała i w dalszym ciągu odgrywa w Ŝyciu realnym, 
w społeczeństwie ludzkim, ta abstrakcja Państwa, odpowiednik abstrakcji historycznej 
noszącej miano Kościoła. 
     Państwo - jak mówiłem - jest w samej istocie swojej olbrzymim cmentarzyskiem, na które 
przybywają, aby poświęcić się, umrzeć i ulec pogrzebaniu, wszelkie przejawy Ŝycia indy-
widualnego i lokalnego, wszelkie interesy cząstek tej całości, która jest właśnie społeczeń-
stwem. To jest ołtarz, na którym rzeczywista wolność i dobrobyt narodów składane są w 
ofierze wielkości politycznej; i im więcej tych ofiar, tym doskonalsze jest Państwo. Wypro-
wadzam stąd wniosek, i takie jest moje przekonanie, Ŝe imperium rosyjskie jest Państwem 
w całym znaczeniu tego wyrazu, jest Państwem bez retoryki i bez frazesów, jest Państwem 
najbardziej doskonałym w Europie. I przeciwnie, wszystkie inne Państwa, w których ludy 
mogą jeszcze swobodnie oddychać, są - z punktu widzenia ideału - Państwami niedoskona-
łymi, podobnie jak wszystkie inne Kościoły w porównaniu z Kościołem rzymskokatolickim 
są Kościołami chybionymi. 
     Państwo - powiedziałem - to abstrakcja poŜerająca Ŝycie ludu; lecz Ŝeby abstrakcja mogła 
się narodzić, rozwijać i trwać w świecie realnym, trzeba, aby istniało realne ciało zbiorowe, 
zainteresowane w istnieniu tej abstrakcji. Nie mogą nim być wielkie masy ludowe, skoro 
one właśnie są ofiarami; musi to być grupa uprzywilejowana, kapłańskie ciało Państwa, 
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klasa rządząca i posiadająca, która w Państwie jest tym, czym dla religii jest klasa kapłańska 
- księŜa w Kościele. 
     I istotnie, jakiŜ widok przedstawiają całe dzieje! Państwo stanowiło zawsze patrymo-
nium jakiejś klasy uprzywilejowanej: klasy kapłańskiej, klasy szlacheckiej, klasy burŜuazyj-
nej; wreszcie, kiedy wszystkie inne klasy juŜ się wyczerpały, występuje na widownię klasa 
biurokratyczna - i wtedy Państwo spada lub teŜ, jak kto woli, wznosi się do roli maszyny. 
Lecz dla uratowania Państwa trzeba koniecznie, Ŝeby istniała jakaś klasa uprzywilejowana, 
która by była zainteresowana w jego istnieniu. I właśnie solidarny interes tej uprzywilejo-
wanej klasy jest tym, co się nazywa patriotyzmem. 

LIST PIĄTY 

     Czy patriotyzm w tym złoŜonym sensie, jaki się temu słowu zazwyczaj przypisuje, był 
kiedykolwiek namiętnością lub cnotą ludu? 
     Mając przed oczami historię, bez wahania odpowiadam na to pytanie zdecydowanym 
nie, i aby dowieść czytelnikowi,  Ŝe  dając  taką  odpowiedź  nie popełniam błędu, poproszę 
go, by mi zezwolił zanalizować główne elementy, które - połączone w sposób bardziej lub 
mniej rozmaity - tworzą to, co się nazywa patriotyzmem. 
     Tych elementów jest cztery: 1) element przyrodzony, czyli fizjologiczny; 2) element 
ekonomiczny; 3) element polityczny; 4) element religijny, czyli fanatyczny. 
     Element fizjologiczny jest główną podstawą kaŜdego naiwnego, instynktownego i bru-
talnego patriotyzmu. Jest to namiętność naturalna, która właśnie dlatego, Ŝe jest aŜ nazbyt 
naturalna, to znaczy całkowicie zwierzęca, pozostaje w raŜącej sprzeczności z wszelką 
polityką i, co gorsza, bardzo krępuje ekonomiczny, naukowy i ludzki rozwój społeczeń-
stwa. 
     Patriotyzm przyrodzony jest faktem czysto zwierzęcym, który spotyka się na wszystkich 
szczeblach Ŝycia zwierząt, a nawet w pewnym sensie w Ŝyciu roślin. Patriotyzm w tym 
znaczeniu jest niszczycielską wojną, jest pierwszym ludzkim przejawem tej wielkiej i fatal-
nej walki o byt, która tworzy cały rozwój, całe Ŝycie przyrodniczego, czyli realnego świata - 
jest nieustanną walką, powszechnym poŜeraniem się wzajemnym, które karmi kaŜdą jed-
nostkę, kaŜdy gatunek ciałem i krwią jednostek gatunków obcych, walką, która odnawiając 
się w sposób fatalny w kaŜdej godzinie, w kaŜdej chwili pozwala gatunkom najdoskonal-
szym, najrozumniejszym i najsilniejszym Ŝyć, prosperować i rozwijać się kosztem wszyst-
kich innych gatunków. 
     Ci, którzy zajmują się rolnictwem lub ogrodnictwem, wiedzą, ile trudu kosztuje zabez-
pieczenie roślin przed najściem gatunków pasoŜytniczych, zabierających roślinom upraw-
nym światło i niezbędne do wyŜywienia chemiczne pierwiastki ziemi. Najsilniejsza roślina, 
ta, która jest najlepiej przystosowana do specyficznych warunków klimatu i gleby, rozwija 
się zawsze z większą stosunkowo intensywnością i w sposób naturalny stara się zagłuszyć 
wszystkie inne rośliny. Jest to walka cicha, ale prowadzona bez wytchnienia, i trzeba ener-
gicznej interwencji człowieka, aby uchronić przed tym fatalnym najściem te rośliny, którym 
on daje pierwszeństwo. 
     W świecie zwierzęcym odbywa się ta sama walka, tylko napięcie dramatyczne jest więk-
sze i więcej jest przy tym hałasu. To juŜ nie ciche i niedostrzegalne zagłuszanie. Tu krew się 
przelewa, a rozszarpywane, poŜerane, męczone zwierzę przepełnia jękami powietrze. I 
wreszcie człowiek, zwierzę mówiące, wprowadza do tej walki nową broń - broń frazesu, a 
frazes ten nazywa się patriotyzmem. 
     Walka o byt w świecie zwierzęcym i roślinnym nie jest bynajmniej walką wyłącznie 
indywidualną; jest to walka gatunków, grup i rodzin, jednych przeciwko drugim. - KaŜda 
Ŝywa istota posiada dwa instynkty, dąŜy do zaspokojenia dwóch wielkich zasadniczych 
interesów: instynktu odŜywiania się i instynktu reprodukcji. Z punktu widzenia instynktu 
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odŜywiania się kaŜde indywiduum jest naturalnym wrogiem wszystkich innych, nie bacząc 
na Ŝadne związki istniejące pomiędzy rodzinami, grupami i gatunkami. Przysłowie, Ŝe wilk 
wilka nie poŜera, jest prawdziwe o tyle, o ile wilki znajdują poŜywienie wśród zwierząt 
innego gatunku; ale wiemy bardzo dobrze, Ŝe skoro tylko innych gatunków im zabraknie, z 
całym spokojem poŜerają się wzajemnie. Kocice, maciory i wiele jeszcze innych zwierząt 
często poŜerają własne swoje dzieci, i nie ma zwierzęcia, które, przyciśnięte  głodem, nie 
uczyniłoby tego. A czyŜ społeczeństwa ludzkie nie zaczęły od ludoŜerstwa? A któŜ nie 
słyszał tych bolesnych opowiadań o marynarzach-rozbitkach zagubionych na jakiejś wątłej 
łódce pośród oceanu, pozbawionych poŜywienia i ciągnących losy, kto pośród nich ma się 
stać ofiarą i być przez innych zjedzony? Czyśmy wreszcie w Algierii, kiedy straszliwy głód 
dziesiątkował tam ludność, nie widzieli matek poŜerających własne dzieci? 
     Albowiem głód to surowy i niepokonany despota, a potrzeba odŜywiania się, potrzeba 
całkowicie indywidualna, jest naczelnym prawem, najwaŜniejszym warunkiem Ŝycia. Jest 
ona podstawą całego Ŝycia ludzkiego i społecznego, podobnie jak jest podstawą Ŝycia 
zwierzęcego i roślinnego. Kto się buntuje przeciwko niej, niszczy całe Ŝycie - skazuje siebie 
na niebyt. 
     Lecz obok tego podstawowego prawa przyrody oŜywionej istnieje jeszcze inne prawo, 
równie istotne, prawo reprodukcji. Pierwsze prawo dąŜy do zachowania bytu osobniczego, 
drugie dąŜy do stworzenia rodzin, grup, gatunków. Osobniki, pobudzane przyrodzoną 
potrzebą reprodukcji, dąŜą do kopulacji z osobnikami, które są organicznie najbardziej do 
nich zbliŜone, które są do nich podobne. Bywają róŜnice organiczne, które sprawiają, Ŝe 
kopulacja pozostaje bezpłodna albo jest nawet niemoŜliwa. Jest oczywiste, Ŝe nie moŜe być 
kopulacji między światem roślinnym a światem zwierzęcym; ale nawet w świecie zwierzę-
cym kopulacja czworonogów, dajmy na to, z ptakami, z rybami, z gadami lub z owadami 
jest równieŜ niemoŜliwa. JeŜeli się ograniczymy wyłącznie do czworonogów, zauwaŜymy, 
Ŝe i wśród nich równieŜ nie jest moŜliwa kopulacja między rozmaitymi grupami, i dojdzie-
my do wniosku, Ŝe zdolność kopulacji i siła reprodukcji mogą być urzeczywistnione przez 
kaŜdego osobnika tylko w bardzo ograniczonym kręgu osobników, które będąc organicznie 
identyczne lub zbliŜone tworzą z tym pierwszym osobnikiem tę samą grupę lub tę samą 
rodzinę. 
     Instynkt reprodukcji jest jedynym węzłem solidarności, jaka moŜe istnieć między osob-
nikami świata zwierzęcego; toteŜ jeśli wśród zwierząt zdolność kopulacji ustaje, ustaje 
równieŜ wszelka solidarność. Wszystko, co pozostaje poza tą zdolnością reprodukcyjną 
osobników, tworzy odrębny gatunek, świat całkowicie obcy, wrogi i skazany na zagładę; 
wszystko, co pozostaje w granicach tej moŜności reprodukcyjnej, tworzy wielką ojczyznę 
gatunku - jak, dajmy na to, ludzkość dla ludzi. 
     Fakt niszczenia i wzajemnego poŜerania się Ŝywych osobników spotykamy nie tylko 
wówczas, gdy jeden osobnik wchodzi w kontakt z innym, Ŝyjącym poza granicami tego 
ograniczonego świata, który nazywamy wielką ojczyzną gatunku; równie okrutne, a nie-
kiedy jeszcze okrutniejsze fakty spotykamy nawet wewnątrz tego świata, a to na skutek 
oporu i współzawodnictwa, jakie tutaj osobniki te znajdują, a takŜe dlatego, iŜ obok walk o 
zaspokojenie głodu wybuchają równie zacięte walki o miłość. 
     KaŜdy zresztą gatunek zwierząt, pod wpływem warunków geograficznych i klimatycz-
nych róŜnych krajów, w których zamieszkuje, dzieli się jeszcze na róŜne grupy i rodziny. 
Większa lub mniejsza róŜnica warunków Ŝycia wyznacza odpowiednią róŜnicę nawet w 
organizmie osobników naleŜących do tego samego gatunku. Wiadomo zresztą, Ŝe kaŜdy 
osobnik zwierzęcy dąŜy w sposób naturalny do kopulacji z osobnikiem najbardziej do 
siebie  zbliŜonym,  z  czego  w  naturalny  sposób  wynika  teŜ  rozwój  znacznej  liczby 
odmian tego samego gatunku. A poniewaŜ róŜnice, które wyodrębniają wszystkie te od-
miany, mają zasadniczo swe źródło w reprodukcji i poniewaŜ reprodukcja jest jedyną 
podstawą wszelkiej solidarności zwierzęcej, przeto jest rzeczą oczywistą, Ŝe szeroka soli-
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darność gatunku musi się rozpaść na wiele węŜszych solidarności i rozległa ojczyzna ga-
tunku musi zostać rozdrobniona na mnóstwo drobnych ojczyzn zwierzęcych, wrogich sobie 
i wzajemnie się wyniszczających. 

PATRIOTYZM  FIZJOLOGICZNY,  CZYLI  PRZYRODZONY 

     W poprzednim liście wykazałem, Ŝe patriotyzm, o ile jest cechą czy namiętnością przy-
rodzoną, wypływa z prawa fizjologicznego, mianowicie z prawa określającego podział 
Ŝywych istot na gatunki, rodziny i grupy. 
     Namiętność patriotyczna jest oczywiście namiętnością solidarną. Aby ją odnaleźć w 
formie bardziej określonej w świecie zwierzęcym, naleŜy jej szukać wśród tych gatunków 
zwierzęcych, które, podobnie jak człowiek, są obdarzone naturą wybitnie społeczną: a więc 
na przykład wśród mrówek, pszczół, bobrów i wielu innych zwierząt, które bądź posiadają 
wspólne, stałe miejsce zamieszkania, bądź teŜ przenoszą się stadami z miejsca na miejsce. 
Zwierzęta posiadające kolektywne i stałe mieszkania, reprezentują zawsze pod kątem 
widzenia Ŝycia przyrodniczego rodzaj patriotyzmu narodów rolniczych, zwierzęta zaś 
przenoszące się stadami z miejsca na miejsce - rodzaj patriotyzmu narodów koczowniczych. 
     Oczywiście, pierwszy patriotyzm jest bardziej pełny aniŜeli ostatni, który jest tylko 
wyrazem solidarności jednostek w stadzie, podczas gdy pierwszy jest jeszcze wyrazem 
solidarności jednostek z ziemią czy teŜ z zajętym przez nie osiedlem. Przyzwyczajenie jest 
drugą naturą, zarówno u ludzi jak i u zwierząt, toteŜ sposób Ŝycia zbiorowości zwierząt 
osiadłych jest o wiele bardziej określony, bardziej ustalony aniŜeli stad koczowniczych; i 
właśnie te róŜne nawyki, te odrębne sposoby Ŝycia stanowią istotny element patriotyzmu. 
     Patriotyzm przyrodzony moŜna by określić w następujący sposób: jest to instynktowne, 
machinalne i całkowicie pozbawione krytycyzmu przywiązanie do nawyków Ŝyciowych 
kolektywnie przyjętych i odziedziczonych albo tradycyjnych oraz jest to tak samo instynk-
towna i machinalna wrogość w stosunku do kaŜdego innego sposobu Ŝycia. Jest to miłość 
względem swoich i jest to nienawiść względem wszystkiego, co nosi charakter obcości. A 
więc patriotyzm jest kolektywnym egoizmem z jednej strony i wojną - z drugiej.  
     Ale ta solidarność nie jest bynajmniej dość silna, Ŝeby indywidua, członkowie zbiorowo-
ści zwierzęcej, nie poŜerały się wzajemnie, gdy zajdzie tego potrzeba; jest jednak dość silna, 
aby wszystkie indywidua, zapominając o waśniach wewnętrznych, łączyły się przeciwko 
kaŜdemu intruzowi, który by przybył do nich z obcej zbiorowości. 
     Spójrzcie na przykład na psy w jakiejś wsi. Psy w stanie natury nie tworzą zbiorowych  
replik. Pozostawione własnym instynktom, włóczą się stadami jak wilki i dopiero pod 
wpływem człowieka stają się zwierzętami osiadłymi. Ale z chwilą kiedy osiadły, tworzą w 
kaŜdej wsi rodzaj republiki opartej nie na wspólnocie, lecz na wolności indywidualnej, 
według tak ulubionego przez burŜuazyjnych ekonomistów hasła: kaŜdy dla siebie, a przy-
błędę niech więc diabli porwą. W świecie psów panuje zasada laissez-faire, laissez-aller  
niczym nie ograniczona, konkurencja bezlitosna i nieprzerwana wojna domowa, w której 
silniejszy zawsze gryzie słabszego - zupełnie jak w republikach burŜuazyjnych. Ale niechaj 
pies ze wsi sąsiedniej przejdzie choćby tylko przez ich ulicę, a zobaczycie natychmiast 
wszystkich tych powaśnionych obywateli rzucających się całą sforą na nieszczęsnego przy-
błędę. 
     Zapytuję: czy nie jest to wierna kopia, albo raczej czy nie jest to oryginał, który codzien-
nie kopiuje społeczeństwo ludzkie? CzyŜ nie jest to doskonały przejaw tego patriotyzmu 
przyrodzonego, o którym powiedziałem i ośmielam się powtórzyć, Ŝe jest on namiętnością 
wyłącznie zwierzęcą? Jego charakter zwierzęcy nie ulega wątpliwości, poniewaŜ psy są 
bezspornie zwierzętami i poniewaŜ człowiek, równieŜ zwierzę, podobnie jak pies i wszyst-
kie inne zwierzęta na ziemi, lecz zwierzę obdarzone fizjologiczną zdolnością myślenia i 
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mówienia, rozpoczyna swoją historię od stanu zwierzęcego i dopiero z biegiem stuleci 
zdobywa i tworzy bardziej doskonałą organizację, swoje człowieczeństwo. 
     Znając pochodzenie człowieka, nie powinniśmy się dziwić jego cechom zwierzęcym, 
które są naturalnym faktem pośród tylu innych faktów naturalnych; nie powinniśmy się teŜ 
na nie oburzać. Z tego jednak bynajmniej nie wynika, Ŝe nie naleŜy tych cech jak najener-
giczniej zwalczać, albowiem całe Ŝycie ludzkie jest przecieŜ nieustanną walką z tymi przy-
rodzonymi cechami zwierzęcymi w człowieku w imię jego człowieczeństwa. 
     Chciałem tylko stwierdzić, Ŝe patriotyzm, który poeci, politycy wszelkich szkół, rządy 
oraz wszystkie klasy uprzywilejowane zachwalają nam jako idealną i najwyŜszą cnotę, 
korzeniami swymi tkwi nie w człowieczeństwie ludzi, ale w ich cechach zwierzęcych. 
     I istotnie widzimy, Ŝe patriotyzm przyrodzony panuje niepodzielnie w początkach 
historii, współcześnie zaś w najmniej cywilizowanych częściach społeczeństwa ludzkiego. - 
Patriotyzm w społecznościach ludzkich jest uczuciem niewątpliwie o wiele bardziej złoŜo-
nym niŜ w innych społecznościach zwierzęcych, z tej prostej przyczyny, Ŝe Ŝycie człowieka, 
zwierzęcia myślącego i mówiącego, ogarnia nieporównanie więcej przedmiotów aniŜeli 
Ŝycie zwierząt innych gatunków. Z nawykami i tradycjami czysto fizycznymi łączą się u 
człowieka tradycje bardziej lub mniej abstrakcyjne, intelektualne i moralne, całe mnóstwo 
idei i wyobraŜeń fałszywych lub prawdziwych wraz z róŜnymi obyczajami religijnymi, 
ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi. - Wszystko to stanowi elementy przyrodzo-
nego patriotyzmu człowieka, wszystko to kojarząc się w ten czy inny sposób tworzy 
charakterystyczny dla danej społeczności tryb istnienia, pewien tradycyjny sposób Ŝycia, 
myślenia i działania, odmienny od innych. 
     Lecz niezaleŜnie od tego, jaka zachodziłaby róŜnica między przyrodzonym patrioty-
zmem  społeczności  ludzkich a przyrodzonym  patriotyzmem  świata  zwierzęcego pod 
względem jakości, a nawet ilości obejmowanych przez nią przedmiotów - jedno mają one 
wspólne: są tak samo przesiąknięte namiętnością instynktowną, tradycyjną, nawykową, 
kolektywną, a intensywność zarówno jednego, jak drugiego patriotyzmu nie jest w naj-
mniejszym stopniu zaleŜna od charakteru ich treści. MoŜna by natomiast powiedzieć, Ŝe im 
mniej ta treść jest złoŜona, im jest prostsza, tym bardziej nasilone i tym bardziej wyłączne 
jest uczucie patriotyczne, które jest jej przejawem i wyrazem. 
     Zwierzę jest oczywiście o wiele bardziej niŜ człowiek przywiązane do tradycyjnych 
zwyczajów społeczności, której część stanowi. U zwierząt to przywiązanie patriotyczne ma 
siłę konieczności; zwierzę samo nie moŜe się od niego uwolnić i tylko niekiedy pod wpły-
wem człowieka udaje mu się to uczynić. Tak samo w społecznościach ludzkich: im niŜszy 
jest poziom cywilizacji, im mniej złoŜona, im prostsza jest sama podstawa Ŝycia społeczne-
go, tym mocniej przejawia się patriotyzm przyrodzony, to jest instynktowne przywiązanie 
jednostek do wszystkich nawyków materialnych, intelektualnych i moralnych, jakie składa-
ją się na tradycjonalne i zwyczajowe Ŝycie kaŜdej poszczególnej społeczności, tym mocniej 
przejawia się nienawiść względem wszystkiego, co się od nich róŜni, względem wszystkie-
go, co jest im obce. Z tego wynika, Ŝe patriotyzm przyrodzony pozostaje w odwrotnym 
stosunku do poziomu cywilizacji, czyli do zwycięstwa człowieczeństwa w społeczeństwach 
ludzkich. 
     Nikt nie zaprzeczy, Ŝe instynktowny, czyli przyrodzony patriotyzm nieszczęsnej ludno-
ści zamieszkałej w strefie lodowatej, którą zaledwie dotknęła cywilizacja ludzka, gdzie 
samo Ŝycie materialne jest tak bardzo ubogie, Ŝe patriotyzm ten jest o wiele silniejszy i 
bardziej wyłączny aniŜeli patriotyzm, dajmy na to, Francuza, Anglika lub Niemca. Niemiec, 
Anglik, Francuz mogą Ŝyć i aklimatyzować się wszędzie, natomiast mieszkańca krajów 
polarnych zabiłaby szybko nostalgia, gdyby go trzymać z dala od jego ojczyzny. A przecieŜ 
jakie bytowanie moŜe być bardziej nędzne i mniej ludzkie niŜ jego! I ten fakt raz jeszcze 
dowodzi, Ŝe intensywność patriotyzmu przyrodzonego nie jest dowodem człowieczeństwa, 
lecz zwierzęcości. 



 12 
  
     Patriotyzm ten, obok elementu pozytywnego, polegającego na instynktownym przywią-
zaniu osobników do pewnego określonego sposobu Ŝycia w danej społeczności, do której 
naleŜą, zawiera jeszcze element negatywny, równie ustalony jak pierwszy i od tamtego 
nieodłączny. Jest to równie instynktowna odraza do wszystkiego, co im jest obce - odraza 
instynktowna, a przez to samo całkowicie zwierzęca; tak jest, istotnie zwierzęca, albowiem 
ta odraza jest tym silniejsza i bardziej nieprzezwycięŜona, im jednostka, która ją odczuwa, 
mniej myśli i rozumie, im mniej jest człowiekiem. 
     Dziś tę odrazę patriotyczną w stosunku do wszystkiego, co obce, napotyka się tylko u 
dzikich ludów; w Europie moŜna się z nią spotkać jeszcze wśród półdzikiej ludności, której 
cywilizacja burŜuazyjna nie raczyła wprawdzie udzielić oświaty, ale której nigdy nie 
omieszka wyzyskiwać. W największych stolicach Europy, w samym ParyŜu, a zwłaszcza w 
Londynie, istnieją ulice pozostawione nędzarzom, do których nie dotarł Ŝaden promień 
oświaty. Wystarczy, aby jakiś cudzoziemiec tam się ukazał, a natychmiast otoczy go tłum 
nieszczęsnych ludzkich istot, męŜczyzn, kobiet, dzieci półnagich, noszących na twarzy  i  w  
całej  postaci  piętno najstraszliwszej nędzy i najgłębszego upadku; otoczą go, zarzucą 
obelgami, niekiedy nawet wyrządzą mu krzywdę - a to wszystko dlatego, Ŝe jest cudzo-
ziemcem. CzyŜ ten brutalny i dziki patriotyzm nie jest najbardziej jaskrawym zaprzecze-
niem wszystkiego, co nosi miano społeczeństwa? 
     A jednak istnieją nader światłe burŜuazyjne dzienniki, jak na przykład Journal de Geneve1, 
które wcale nie odczuwają wstydu, wykorzystując ten tak mało ludzki przesąd i tę całkowi-
cie zwierzęcą namiętność. Pragnę jednak oddać im sprawiedliwość i chętnie przyznaję, Ŝe 
pisma te, wykorzystując patriotyzm, same tych uczuć bynajmniej nie podzielają i Ŝe głoszą 
go tylko dlatego, iŜ wymaga tego ich własny interes. Podobnie postępują obecnie wszyscy 
niemal kapłani wszelkich wyznań, głosząc niedorzeczności religijne, w które sami nie 
wierzą, a czynią to wyłącznie dlatego, Ŝe w interesie klas uprzywilejowanych leŜy, aby 
masy ludowe w dalszym ciągu w nie wierzyły. 
     Journal de Geneve, wyczerpawszy juŜ wszystkie argumenty i dowody, dodaje: to jest rzecz 
obca, to jest idea obca, to jest człowiek obcy; dziennik ten musi być małego mniemania o 
swoich rodakach, jeśli łudzi się, Ŝe wystarczy powiedzieć im to straszne słowo obcy, aby 
wszyscy, zapominając o wszystkim, o zdrowym rozsądku, o człowieczeństwie i sprawie-
dliwości, stanęli po jego stronie. 
     Nie jestem bynajmniej genewczykiem, lecz nazbyt szanuję mieszkańców Genewy, aby 
nie wierzyć, Ŝe Journal de Geneve myli się w ich ocenie. Oni na pewno nie będą chcieli po-
święcić człowieczeństwa dla podstępnie wykorzystywanych cech zwierzęcych. 

PATRIOTYZM  (ciąg dalszy) 

     Powiedziałem, Ŝe patriotyzm, o ile jest instynktowny, czyli przyrodzony, tkwi wszyst-
kimi korzeniami w Ŝyciu zwierzęcym i stanowi tylko pewną szczególną kombinację kolek-
tywnych nawyków: materialnych, intelektualnych i moralnych, ekonomicznych, politycz-
nych i społecznych, rozwiniętych przez tradycję lub przez historię w danym społeczeństwie 
ludzkim. Te nawyki - dodałem jeszcze - mogą być dobre lub złe, przy czym ani treść, ani 
przedmiot tego instynktownego uczucia nie wywierają Ŝadnego wpływu na stopień jego 
nasilenia. Gdyby nawet wypadło przyznać, iŜ istnieją w tym względzie jakiekolwiek róŜni-
ce, to róŜnica ta przechylałaby się raczej na korzyść nawyków złych niŜ dobrych. Albowiem 
- właśnie z powodu zwierzęcego pochodzenia całego społeczeństwa ludzkiego i wskutek tej 
siły inercji, która tak mocno oddziaływa zarówno w świecie intelektualnym i moralnym, jak 
i w świecie materialnym - właśnie z tych powodów w kaŜdym społeczeństwie, jeśli nie 
ulega ono degeneracji, lecz rozwija się i kroczy naprzód, wcześniejsze złe nawyki są głębiej 

                                                           
1 Journal de Geneve, national, politique et litteraire - konserwatywna gazeta, wychodzi od 1826 r. 
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zakorzenione aniŜeli nawyki obce. To tłumaczy nam, dlaczego w ogólnej sumie obecnych 
kolektywnych nawyków, w najbardziej nawet zaawansowanych krajach świata cywilizo-
wanego, co najmniej dziewięć dziesiątych nawyków nie ma Ŝadnej wartości.                                       
     Proszę nie wyobraŜać sobie, Ŝe chciałbym wypowiedzieć wojnę temu nawykowi, które-
mu na ogół ulegały społeczeństwa i ludzie, mianowicie przyzwyczajeniu - być rządzonym 
przez przyzwyczajenia. I tutaj, podobnie jak w wielu innych sprawach, ludzie są tylko z 
konieczności posłuszni prawu przyrodzonemu, a buntować się przeciwko prawom przyro-
dzonym byłoby niedorzecznością. Działanie nawyków w Ŝyciu intelektualnym i moralnym, 
zarówno jednostek jak społeczeństwa, jest tym samym, czym działanie sił wegetatywnych 
w Ŝyciu zwierzęcym. I jedno, i drugie - to warunki egzystencji i realności. Zarówno zło, jak i 
dobro, aŜeby stać się rzeczą realną, musi przejść w nawyk zarówno w działaniu poszcze-
gólnych jednostek, jak w społeczeństwie. Wszelkie ćwiczenia, wszelkie studia, jakim się 
ludzie oddają, mają to tylko na celu; najlepsze rzeczy właśnie dzięki tej sile nawyku zako-
rzeniają się w człowieku tak dalece, iŜ tworzą jego drugą naturę. Nie chodzi więc o to, by 
podnieść szaleńczy bunt przeciwko nawykowi, skoro jest on siłą fatalną, której Ŝaden ro-
zum ani wola nie zdołają przezwycięŜyć. JeŜeli jednak my, oświeceni przez rozum naszego 
stulecia i ideę prawdziwej sprawiedliwości, którąśmy sami uformowali, powaŜnie pra-
gniemy stać się ludźmi, wtedy pozostaje nam jedno: posługiwać się stale siłą woli, to jest 
nawykiem chcenia, jaki rozwinęły w nas niezaleŜne od nas samych okoliczności, aby wyko-
rzenić nasze złe nawyki i zastąpić je dobrymi. AŜeby uczłowieczyć całe społeczeństwo, 
trzeba bezlitośnie niszczyć wszystkie przyczyny, wszystkie ekonomiczne, polityczne i 
społeczne warunki, które wytwarzają w jednostkach tradycję zła, i zastąpić je takimi wa-
runkami, które w konsekwencji nieuchronnie spowodują, Ŝe te same jednostki zaczną 
stosować i przyzwyczajać się do dobra. 
     Z punktu widzenia współczesnej świadomości, z punktu widzenia człowieczeństwa i 
sprawiedliwości w takim rozumieniu, jakie ukształtował w nas historyczny rozwój - patrio-
tyzm jest niedobrym, ciasnym i zgubnym nawykiem, jest on bowiem zaprzeczeniem rów-
ności i solidarności ludzkiej. Kwestia socjalna, którą dziś wysunął jako swe zadanie prak-
tyczne robotniczy świat Europy i Ameryki, a której rozwiązanie jest moŜliwe tylko przez 
zniesienie granic między Państwami, zmierza nieuchronnie w kierunku zniszczenia tego 
tradycyjnego nawyku w świadomości robotników wszystkich krajów. WykaŜę później, Ŝe 
juŜ na początku bieŜącego stulecia nawyk ten został mocno naruszony w świadomości 
wielkiej burŜuazji finansowej, handlowej i przemysłowej, niesłychane bowiem jej bogactwa 
i interesy gospodarcze rozwijały się całkowicie na forum międzynarodowym. Przedtem 
jednak powinienem wykazać, w jaki sposób, na długo jeszcze zanim wybuchła rewolucja 
burŜuazyjna, przyrodzony,  instynktowny  patriotyzm, jako lokalny, kolektywny nawyk, 
uczucie z samej swej istoty bardzo ograniczone, o wąskim zakresie - podlegał od początków 
dziejów głębokiej zmianie, zwyrodnieniu, i jak go pomniejszały tworzące się kolejno Pań-
stwa polityczne. 
     Istotnie, patriotyzm, jako uczucie całkowicie przyrodzone, to znaczy produkt rzeczywi-
ście solidarnego Ŝycia pewnej zbiorowości, wcale lub nieznacznie osłabiony przez refleksję 
czy teŜ oddziaływanie interesów ekonomicznych i politycznych oraz abstrakcji religijnych  -  
ten  patriotyzm,  który  jeŜeli  nie  całkowicie,  to  przynajmniej  w znacznym  stopniu jest 
zwierzęcy, moŜe ogarniać jedynie bardzo ograniczony świat: jedno plemię, jedną gminę, 
jedną wieś. Na samym początku historii, podobnie jak obecnie u ludów dzikich, nie było ani 
narodów, ani języka narodowego, ani narodowego kultu - a więc nie było ojczyzny w 
politycznym znaczeniu tego słowa. KaŜda mała miejscowość, kaŜda wioska miała swój 
własny język, swego boga, swego kapłana czy swego czarownika i była jedynie rozmnoŜo-
ną, rozszerzoną rodziną, która potwierdzała to Ŝyciem swoim i która, będąc na stopie 
wojennej ze wszystkimi innymi plemionami, istnieniem swoim negowała całą resztę ludz-
kości. Taki oto jest patriotyzm przyrodzony w swej Ŝywiołowej i naiwnej surowości. 
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     Odnajdujemy jeszcze pozostałości tego patriotyzmu nawet w niektórych najbardziej 
cywilizowanych krajach Europy, na przykład we Włoszech, zwłaszcza w południowych 
prowincjach Półwyspu Apenińskiego, gdzie ukształtowanie ziemi, góry i morze tworzą 
przegrody między dolinami, gminami i miastami, oddzielają je, izolują i czynią z nich 
niemal obce sobie jednostki. Proudhon w swojej broszurze na temat zjednoczenia włoskie-
go2 bardzo słusznie zauwaŜył, Ŝe zjednoczenie to było ideą, namiętnością całkowicie burŜu-
azyjną, lecz bynajmniej jeszcze nie ludową; Ŝe w kaŜdym razie ogromna część ludności 
wiejskiej pozostała dotychczas w stosunku do niej obojętna - dodałbym: nawet wroga - 
poniewaŜ zjednoczenie z jednej strony przeciwstawia się jej lokalnemu patriotyzmowi, z 
drugiej zaś strony nie przyniosło jej dotychczas nic poza bezlitosnym wyzyskiem, uciskiem 
i ruiną. 
     Bardzo często, nawet w Szwajcarii, zwłaszcza w jej zacofanych kantonach, moŜemy 
zaobserwować, jak patriotyzm lokalny walczy przeciwko patriotyzmowi kantonalnemu, a 
ten znów przeciwko patriotyzmowi politycznemu, narodowemu całej konfederacji republi-
kańskiej. 
     Reasumując wszystko, co było wyŜej powiedziane, stwierdzam, Ŝe patriotyzm, jako 
uczucie przyrodzone będące w istocie swojej i w rzeczywistości uczuciem zasadniczo 
całkowicie lokalnym, stanowi powaŜną przeszkodę w tworzeniu się Państw i Ŝe skutek tego 
Państwa, a wraz z nimi cywilizacja, aby powstać, musiały niszczyć tę zwierzęcą namiętność, 
jeŜeli nie całkowicie, to przynajmniej w znacznym stopniu. 

PATRIOTYZM (ciąg dalszy) 

     Po rozpatrzeniu problemu patriotyzmu jako przyrodzonego oraz udowodnieniu, Ŝe z 
tego punktu widzenia patriotyzm jest z jednej strony uczuciem czysto zwierzęcym, poniewaŜ 
jest wspólną cechą wszystkich gatunków zwierzęcych, z drugiej zaś jest z zasady lokalny, 
poniewaŜ moŜe ogarnąć jedynie bardzo ograniczoną przestrzeń czy bardzo ograniczony 
świat, w którym Ŝyje człowiek pozbawiony cywilizacji - przechodzę teraz do analizy patrio-
tyzmu wyłącznie ludzkiego, patriotyzmu ekonomicznego, politycznego i religijnego. 
     Fakt, Ŝe liczba zwierząt zamieszkujących pewien kraj odpowiada zawsze ilości znajdują-
cych się tam środków wyŜywienia, jest faktem stwierdzonym przez przyrodników i przyję-
tym juŜ za pewnik. Za kaŜdym razem, kiedy zwiększa się ilość środków wyŜywienia, liczba 
zwierząt wzrasta, a zmniejsza się, gdy ilość środków wyŜywienia jest mniejsza. Gdy zwie-
rzęta poŜarły całą Ŝywność danego kraju - przesiedlają się gdzie indziej. Ale ta emigracja, 
łamiąc wszystkie dawne nawyki zwierząt, wszystkie ich codzienne i zrutynizowane zwy-
czaje Ŝyciowe oraz zmuszając je do szukania środków utrzymania w krajach zupełnie im 
nie znanych, o których nie mają Ŝadnego pojęcie, w których zdane są tylko i całkowicie na 
instynkt i los szczęścia - pociąga zawsze za sobą niedostatek i ogromne cierpienia. Większa 
część przesiedlających się zwierząt ginie z głodu i często słuŜy za poŜywienie tym, które 
pozostają przy Ŝyciu; zaledwie niewielkiej części udaje się zaaklimatyzować i znaleźć w 
nowym kraju nowe środki do Ŝycia. 
     A potem wybucha wojna, wojna między gatunkami Ŝywiącymi się tą samą strawą, wojna 
wśród gatunków, które, aby utrzymać się przy Ŝyciu, muszą poŜerać się wzajemnie. Świat 
przyrody rozpatrywany z tego punktu widzenia jest jedną krwawą hekatombą, straszliwą i 
ponurą tragedią pisaną przez głód. 

                                                           
2 Proudhon w swej broszurze na temat zjednoczenia włoskiego - chodzi o broszurę P.J. Proudhona: Nouvel-
les observations sur l’unite italienne, ParyŜ 1868, Oeuvres Completes de P.J. Proudhon,  t. XVI  . 
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     Ci, którzy uznają istnienie Boga-stwórcy, nie domyślają się, jaki to piękny komplement 
przedstawiać go jako stwórcę tego świata. JakŜe to? Bóg wszechmocny, wszechwiedzący, 
wszechmiłosierny zadałby sobie tyle trudu, aby stworzyć podobnie odraŜający świat? 
     Prawda, Ŝe teologowie mają świetny argument, który wyjaśnia tę oburzającą sprzecz-
ność. Świat stworzony był światem doskonałym, powiadają, pierwotnie panowała w nim 
absolutna harmonia, aŜ do chwili kiedy człowiek zgrzeszył; wówczas Bóg, rozgniewany, 
rzucił klątwę na człowieka i na świat. 
     Wyjaśnienie to jest tym bardziej budujące, Ŝe zawiera pełno niedorzeczności, wiadomo 
jednak, Ŝe cała siła teologów opiera się właśnie na niedorzecznościach. Według teologów, 
im rzecz jest bardziej absurdalna, niemoŜliwa, tym bardziej jest prawdziwa. Cała religia nie 
jest niczym innym jak ubóstwieniem absurdu. 
     A więc doskonały Bóg stworzył doskonały świat i oto przez grzech człowieka świat ten 
upada i ściąga na siebie przekleństwo swego stwórcy; świat, który był absolutną doskonało-
ścią, staje się absolutną niedoskonałością. W jaki sposób stać się to mogło? Jest i na to od-
powiedź: otóŜ świat, chociaŜ doskonały w momencie stworzenia, nie był jednak doskonało-
ścią absolutną; jedynie Bóg jest absolutny, jest NajwyŜszą Doskonałością. Świat miał tylko 
doskonałość względną, był takim tylko w porównaniu ze stanem obecnym. 
     Po cóŜ więc uŜywać wyrazu: doskonałość, skoro nie zawiera ona w sobie nic względne-
go? CzyŜ doskonałość nie jest z natury rzeczy absolutna? Powiedzcie więc, Ŝe Bóg stworzył 
świat niedoskonały, ale lepszy niŜ ten, który teraz widzimy. Lecz jeŜeli świat ten był tylko 
lepszy, jeśli nie cechowała go doskonałość juŜ wówczas,  kiedy wyszedł z rąk stwórcy, w 
takim razie nie było w nim tej harmonii i tego pokoju absolutnego, o którym panowie 
teologowie prawią nam tak wiele. W takim razie zapytamy ich: Czy nie powinien być kaŜdy 
stwórca, jak sami to mówicie, sądzony według swego tworu, podobnie jak kaŜdy robotnik 
według wykonanej przezeń pracy? Twórca dzieła niedoskonałego jest oczywiście twórcą 
niedoskonałym; a więc jeŜeli świat był niedoskonały, to Bóg, jego stwórca, jest oczywiście 
takŜe niedoskonały. Albowiem fakt, iŜ stworzył on świat niedoskonały, nie da się inaczej 
wytłumaczyć jak tylko brakiem inteligencji albo niemocą, albo złośliwością. 
     Tym, którzy dalej będą dowodzić, Ŝe świat był doskonały, tylko inny aniŜeli Bóg, odpo-
wiem: jeŜeli chodzi o doskonałość, to nie moŜe być ona większa lub mniejsza; doskonałość 
jest pełna, całkowita, absolutna - albo teŜ jej nie ma. A więc jeŜeli świat był mniej doskonały 
aniŜeli Bóg, to znaczy, Ŝe był niedoskonały; stąd wniosek, Ŝe Bóg, stwórca niedoskonałego 
świata, sam był i jest teraz niedoskonały, nigdy więc nie był Bogiem, Bóg nie istnieje. 
     AŜeby ratować istnienie Boga, panowie teologowie będą więc zmuszeni zgodzić się ze 
mną, Ŝe świat przez niego stworzony był w początkach swych doskonały. Ale wtedy zadam 
im dwa małe pytania. Przede wszystkim, jeŜeli świat był doskonały, to w jaki sposób dwie 
doskonałości mogły istnieć jedna poza drugą? Doskonałość moŜe być tylko jedna; ona nie 
dopuszcza dwoistości, poniewaŜ w dwoistości jedno jest ograniczone przez drugie i tym 
samym staje się niedoskonałe. A więc jeŜeli świat był doskonały, to nie było Boga ani ponad 
nim, ani nawet poza nim - sam świat był Bogiem. Drugie pytanie. JeŜeli świat był doskona-
ły, to w jaki sposób mógł dojść do upadku? Piękna to doskonałość, która moŜe zmienić się i 
zniknąć!  A jeŜeli przyznamy, Ŝe doskonałość moŜe upaść, to znaczy, Ŝe i Bóg upaść moŜe. 
Innymi słowy, Bóg rzeczywiście istniał, ale tylko w wyobraźni ludzi wierzących, rozum zaś 
ludzki, który coraz pełniej tryumfuje w historii, skazuje go na zagładę. 
     Wreszcie, jakiŜ on dziwny, ten Bóg chrześcijan! Stworzył człowieka w ten sposób, Ŝeby 
on mógł, Ŝeby musiał zgrzeszyć i upaść. Bóg, choć jednym z nieskończonych jego atrybutów 
jest wszechwiedza, nie mógł nie wiedzieć stwarzając człowieka, Ŝe ten upadnie; a skoro 
wiedział o tym, człowiek musiał upaść: w przeciwnym razie zadałby bezczelnie kłam 
boskiej wszechwiedzy. Po cóŜ więc mówić o wolności ludzkiej? To był fatalizm! Posłuszny 
tej fatalnej skłonności - co zresztą najzwyklejszy ojciec rodziny mógłby przewidzieć, gdyby 
był na miejscu Pana Boga - człowiek upada; i oto boska doskonałość wpada w straszliwy 
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gniew, równie śmieszny jak odraŜający. Bóg rzuca klątwę nie tylko na tych, którzy przekro-
czyli jego prawo, lecz na całe ich potomstwo, i to wówczas, gdy to potomstwo jeszcze nie 
istniało, a więc absolutnie nie było winne grzechu naszych prarodziców. Nie zadowalając 
się tą oburzającą niesprawiedliwością Bóg rzuca jeszcze klątwę na nie winny niczemu, 
pełen harmonii świat i zmienia go w zbiornik zbrodni i okropności, miejsce nieustannej 
rzeźni. Po czym Bóg, niewolnik własnego gniewu i własnego przekleństwa rzuconego na 
ludzi i na świat, na to, co sam stworzył - przypomniał sobie, trochę późno, Ŝe jest Bogiem 
miłości; i cóŜ wtedy czyni? Nie dość, Ŝe swoim gniewem skrwawił cały świat, ten krwawy 
Bóg przelewa jeszcze krew swego jedynego Syna, składa go w ofierze pod pretekstem 
pojednania świata ze swoim boskim Majestatem. I gdyby mu się to chociaŜ udało! Ale 
bynajmniej, świat przyrody i ludzkość są dalej tak samo rozdarte i krwawiące, jak były 
przed tym potwornym odkupieniem. Stąd jasno wynika, Ŝe Bóg chrześcijański, podobnie 
jak wszyscy bogowie, jego poprzednicy, jest Bogiem równie bezsilnym jak okrutnym, 
równie niedorzecznym jak złym. 
     I podobne niedorzeczności chcą narzucić naszej wolności, naszemu rozumowi! Podob-
nymi potwornościami starają się umoralnić, zhumanizować ludzi! Niechaj więc panowie 
teologowie mają odwagę wyrzec się otwarcie nie tylko człowieczeństwa, lecz takŜe rozumu. 
Nie wystarcza mówić wraz z Tertulianem: “Credo quia absurdum - wierzę, bo to niedorzecz-
ne”; niechaj starają się jeszcze, jeŜeli mogą, narzucić nam swój chrystianizm za pomocą 
knuta - na podobieństwo cara wszechrosyjskiego, za pomocą stosu - jak Kalwin, za pomocą 
Świętej Inkwizycji - jak dobrzy katolicy, za pomocą gwałtu, tortur i śmierci, które pragnęli-
by jeszcze stosować kapłani wszelkich religii - niechaj próbują uŜywać wszystkich tych 
pięknych środków, lecz niechaj nie łudzą się nadzieją, Ŝe kiedykolwiek w inny sposób 
odniosą zwycięstwo. 
     My zaś raz na zawsze pozostawiamy te niedorzeczności i te okropności boskie tym, 
którzy szaleńczo wierzą, Ŝe w ich imię będą mogli jeszcze przez długi czas wyzyskiwać 
plebs, masy robotnicze. Wracając do całkowicie ludzkich metod rozumowania, pamiętajmy 
zawsze, Ŝe wiedza ludzka, jedyna, która moŜe nas oświecić, wyzwolić, zapewnić nam 
godność i szczęście, zjawia się nie na początku, lecz - biorąc pod uwagę okres czasu, w jakim 
się Ŝyje - przy końcu historii, i Ŝe człowiek w swoim historycznym rozwoju wyszedł ze stanu 
zwierzęcego, aby stopniowo dojść do człowieczeństwa. Nie patrzmy nigdy wstecz, lecz 
zawsze naprzód, bo przed nami jest nasze słońce i nasze zbawienie; i jeŜeli nam wolno, a 
nawet jest poŜytecznie obejrzeć się czasem wstecz, to jedynie po to, by stwierdzić, czym 
byliśmy i czym juŜ być nie powinniśmy, cośmy czynili i czego nie powinniśmy juŜ nigdy 
czynić. 
     Świat przyrody jest stałą areną nie kończącej się walki, walki o byt. Pytania, dlaczego 
wszystko tak jest, nie mają celu. Nie my stworzyliśmy tę sytuację, myśmy ją zastali przy-
chodząc na świat. Jest to nasz naturalny punkt wyjścia i nie jesteśmy w najmniejszym nawet 
stopniu za to odpowiedzialni. Niech nam wystarczy świadomość, Ŝe tak jest, Ŝe tak było i Ŝe 
prawdopodobnie zawsze tak będzie. Harmonia ustala się na tym świecie poprzez walkę, 
poprzez zwycięstwo jednych, poprzez poraŜkę, a najczęściej śmierć innych. Wzrost i rozwój 
gatunków są ograniczone przez ich własny głód i przez apetyt innych gatunków, a więc 
przez cierpienie, przez śmierć. Nie mówimy wraz z chrześcijanami, Ŝe ta ziemia jest pado-
łem płaczu, lecz musimy przyznać, Ŝe nie jest bynajmniej tak czułą matką, jak się mówi, i Ŝe 
istoty Ŝyjące muszą zuŜyć duŜo energii na to, Ŝeby się utrzymać przy Ŝyciu. W świecie 
przyrody silne jednostki pozostają przy Ŝyciu, słabe zaś giną; i silne jednostki tylko dlatego 
mogą utrzymać się przy Ŝyciu, Ŝe słabe giną. 
     CzyŜ to moŜliwe, aby to fatalne prawo Ŝycia przyrody miało być takŜe prawem świata 
ludzkiego i społecznego? 
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PATRIOTYZM (ciąg dalszy) 

     Czy ludzie, aby Ŝyć, z natury swej skazani są na wzajemne poŜeranie się, tak jak czynią 
to zwierzęta innych gatunków? 
     Niestety, u kolebki ludzkiej cywilizacji znajdujemy ludoŜerstwo; w tym samym czasie i 
później wyniszczające wojny, wojny ras i narodów: wojny zaborcze, wojny dla zachowania 
równowagi, wojny polityczne, wojny religijne, wojny w imię wielkich idei, jak np. te, które 
prowadzi Francja rządzona przez obecnego cesarza, i wojny patriotyczne w imię wielkiego 
zjednoczenia narodowego, czyli wojny, o których myśli z jednej strony pangermanistyczny 
minister w Berlinie, z drugiej zaś - panslawistyczny car w Petersburgu! 
     I co znajdujemy u podstaw tego wszystkiego, co kryje się za wszystkimi obłudnymi 
frazesami, które słuŜą do stworzenia pozorów człowieczeństwa i prawa? Zawsze to samo 
zagadnienie ekonomiczne: dąŜenie jednych, by Ŝyć i zaŜywać pomyślności kosztem innych. 
Wszystko poza tym jest tylko blagą. Nieuki, naiwni i głupcy dają się oszukać, lecz ludzie 
silni, którzy kierują losem Państw, wiedzą doskonale, Ŝe wszelkie wojny prowadzone były 
w jednym tylko celu: by łupić, grabić cudze bogactwa i ujarzmiać cudzą pracę! 
     Taka jest rzeczywistość okrutna i zarazem brutalna, której bogowie wszystkich religii, 
bogowie wojny nigdy nie omieszkali udzielić błogosławieństwa. Zaczynając od Jehowy, 
Boga śydów, odwiecznego Ojca Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który nakazał swemu 
wybranemu narodowi zmasakrować wszystkich mieszkańców Ziemi Obiecanej, a kończąc 
na Bogu katolickim, reprezentowanym przez papieŜy, którzy w nagrodę za masakrę pogan, 
mahometan i heretyków ziemię tych nieszczęśliwych podarowali ich szczęśliwym, ocieka-
jącym krwią zabójcom. Dla ofiar - piekło. Dla katów - mienie i ziemia zamordowanych, taki 
oto jest cel wszystkich najświętszych wojen, wojen religijnych. 
     Jest rzeczą oczywistą, Ŝe ludzkość, przynajmniej dotychczas, nie była bynajmniej wyjąt-
kiem w tym powszechnym prawie świata zwierzęcego, które skazuje wszystkie istoty 
Ŝyjące na wzajemne poŜeranie się w walce o byt. Tylko socjalizm - jak się postaram wykazać 
w dalszym ciągu tych artykułów - tylko on jeden, ustanawiając zamiast sprawiedliwości 
politycznej, prawnej i boskiej sprawiedliwość ludzką, zamiast patriotyzmu powszechną 
ludzką solidarność, a zamiast konkurencji ekonomicznej międzynarodową organizację 
społeczeństwa opartego całkowicie na pracy - tylko socjalizm będzie mógł połoŜyć kres 
wojnie, temu brutalnemu  przejawowi cech zwierzęcych w człowieku. 
     Ale dopóki socjalizm nie zwycięŜył na ziemi, dopóty wszelkie burŜuazyjne kongresy  
pokoju i wolności będą protestować nadaremnie3; choćby im przewodniczyli Wiktorowie 
Hugo całego świata - ludzie nie przestaną się wzajemnie rozszarpywać jak dzikie zwierzęta. 
     Jest bezwzględnie stwierdzone, Ŝe historia człowieka, podobnie jak historia wszystkich 
innych gatunków zwierząt, zaczęła się od wojny. Wojna ta, która w zasadzie ma zawsze 
tylko jeden cel: zdobycie środków do Ŝycia, przechodziła przez róŜne fazy rozwoju. Fazy 
owe odpowiadają róŜnych fazom rozwoju cywilizacji, to jest rozwoju potrzeb człowieka 
oraz środków ich zaspokajania. 
     W ten sposób zwierzę wszystkoŜerne, człowiek - Ŝywił się początkowo, jak wszystkie 
inne zwierzęta, owocami i roślinami, Ŝył z polowania i rybołóstwa. Niewątpliwie w ciągu 
wielu stuleci człowiek polował i łowił ryby tak, jak to robią jeszcze dzisiaj zwierzęta, przy 
tym nie miał innych narzędzi poza tymi, jakimi obdarzyła go przyroda. Gdy po raz pierw-
szy posłuŜył się najbardziej prymitywnym narzędziem, zwyczajnym kijem lub kamieniem, 
był to juŜ akt refleksji, akt afirmacji, na pewno jeszcze  nieświadomy, Ŝe jest on zwierzęciem 
myślącym, człowiekiem. Albowiem najprymitywniejsze nawet narzędzie musi być koniecz-
nie przystosowane do tego celu, jaki człowiek chce osiągnąć, przeto wymaga pewnej kalku-
lacji umysłowej, kalkulacji, która odróŜnia zasadniczo człowieka-zwierzę od wszystkich 

                                                           
3 BurŜuazyjne kongresy pokoju i wolności - Bakunin czyni tu aluzję do działalności Ligi Pokoju i Wolności, 
pacyfistycznej organizacji burŜuazyjnej, z którą poprzednio współpracował.  
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innych zwierząt na ziemi. Dzięki tej zdolności refleksji, myślenia, robienia wynalazków 
człowiek udoskonalał swoje narzędzia, czyniąc to, co prawda, bardzo wolno, w ciągu wielu 
stuleci, i w ten sposób przeobraził się w myśliwego, czyli w uzbrojone dzikie zwierzę. 
     Drobne grupy ludzkie, gdy juŜ osiągnęły ten pierwszy szczebel cywilizacji, zabijając 
Ŝywe istoty z ludźmi włącznie, gdyŜ oni równieŜ musieli słuŜyć im za środek wyŜywienia, 
te drobne grupy mogły się łatwiej wyŜywić aniŜeli zwierzęta nie posiadające narzędzi do 
polowania lub wojny. PoniewaŜ zaś wszelkie gatunki zwierzęce rozmnaŜają się zawsze w 
stosunku wprost proporcjonalnym do środków utrzymania, to oczywiście liczba ludzi 
powinna była zwiększać się szybciej aniŜeli liczba zwierząt innych gatunków, i wreszcie 
musiał nadejść moment, w którym nie kultywowana przyroda nie była juŜ w stanie wszyst-
kich wyŜywić. 
     JeŜeliby rozum ludzki nie był zdolny do czynienia postępów, jeŜeliby nie opierał się z 
jednej strony na tradycji, która przechowuje wiadomości zebrane przez minione pokolenia 
dla przyszłych pokoleń, z drugiej zaś strony, jeŜeliby ich nie rozpowszechniał dzięki darowi 
mowy, która jest nieodłączna od daru myśli, nie mógłby wówczas rozwijać się dalej; jeŜeli-
by rozum nie był obdarzony nieograniczoną zdolnością wynalazczą, nie wymyślał coraz to 
nowych środków, aby obronić istnienie ludzkie przed wszelkimi wrogimi siłami przyrody - 
niewystarczalność przyrody stałaby się nieuchronnie granicą rozmnaŜania się gatunku 
ludzkiego. 
     Ale dzięki tej cennej zdolności, która pozwala człowiekowi poznawać, zastanawiać się, 
pojmować, moŜe on przekroczyć tę naturalną granicę, choć powstrzymuje ona rozwój 
wszystkich innych gatunków zwierzęcych. Kiedy źródła naturalne zostały wyczerpane, 
człowiek stworzył sztuczne. Korzystając nie z sił fizycznych, lecz z wyŜszości swej inteli-
gencji, człowiek zamiast po prostu zabijać dzikie zwierzęta, by je natychmiast poŜerać,  
zaczął  je ujarzmiać, oswajać i w pewien sposób hodować, aby mogły słuŜyć jego celom. I w 
ten sposób, w ciągu dalszych stuleci, grupy myśliwych przekształciły się w grupy pasterzy. 
     Naturalnie, te nowe źródła wyŜywienia wzmogły jeszcze proces rozmnaŜania się gatun-
ku ludzkiego, co z kolei zmusiło człowieka do stworzenia nowych środków utrzymania. 
Gdy eksploatacja zwierząt przestała juŜ wystarczać, ludzie zaczęli eksploatować ziemię. W 
ten sposób ludy koczownicze i pasterskie przekształcały się, znowu w ciągu wielu stuleci, w 
ludy rolnicze. 
     W tym oto okresie historii powstało niewolnictwo. Ludzie, którzy ongiś sami bądź co 
bądź byli dzikimi zwierzętami, najpierw poŜerali swoich wrogów zabitych, czy teŜ wzię-
tych do niewoli. Lecz skoro zrozumieli, jaką korzyść przynoszą im zwierzęta zmuszone do 
pracy i Ŝe eksploatacja ich daje więcej niŜ natychmiastowe zabijanie, musieli teŜ szybko 
pojąć korzyści, jakie mogłyby przynieść im usługi człowieka, najrozumniejszego zwierzęcia 
na ziemi. Przestano więc poŜerać zwycięŜonych wrogów, natomiast czyniono z nich nie-
wolników, zmuszano do pracy niezbędnej dla wyŜywienia ich pana. 
     Praca ludów pasterskich jest tak łatwa i tak prosta, Ŝe prawie nie wymaga pracy niewol-
ników. ToteŜ widzimy, Ŝe u ludów koczowniczych i pasterskich liczba niewolników jest 
bardzo ograniczona, Ŝeby nie powiedzieć - niemal równa zeru. Inaczej się dzieje u ludów 
osiadłych i rolniczych. Rolnictwo wymaga pracy wytrwałej, codziennej i cięŜkiej. Wolny 
człowiek lasów i równin, zarówno myśliwy jak pasterz, oddawał się tej pracy z wielką 
niechęcią. Widzimy jeszcze i teraz na przykład u dzikich ludów Ameryki, Ŝe wszystkie 
najcięŜsze i najbardziej przykre prace domowe spadają na barki istoty względnie najsłab-
szej, na barki kobiety. MęŜczyźni nie znają Ŝadnych innych zajęć oprócz łowów i wojny, 
które nawet i w naszej cywilizacji są uwaŜane za zajęcia najszlachetniejsze; gardząc wszel-
kimi innymi zajęciami wylegują się leniwie, paląc fajki, gdy tymczasem ich nieszczęśliwe 
Ŝony, te naturalne niewolnice barbarzyńskich męŜów, upadają pod cięŜarem codziennych 
swych trudów. 
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     Jeszcze jeden krok w rozwoju cywilizacji - i rolę kobiety przejmuje niewolnik. Juczne 
zwierzę obdarzone rozumem, zmuszone dźwigać cały cięŜar pracy fizycznej, stwarza takie 
warunki, w których jego pan moŜe wykorzystać swój wolny czas na rozwój intelektualny 
oraz moralny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

W czasie swego pierwszego pobytu w Jurze szwajcarskiej, w lutym 1869 roku, Baku-
nin wygłosił w Le Locle odczyt pt. “Filozofia ludu”. Odczyt składał się z dwóch części. 
Pierwsza - dotyczyła ogromnie wówczas frapującej Bakunina kwestii genezy religii, 
druga - ukazywała historię burŜuazji “w jej rozwoju, rozkwicie i upadku”. Po powrocie 
do Genewy Bakunin przerobił tekst swego odczytu i opublikował go w postaci cyklu 
artykułów w kolejnych numerach wychodzącego w Locle pisma, kierowanego przez 
jego współpracownika i przyjaciela Jamesa Guillaume’a - “Le Progres”. Artykuły były 
drukowane w tym piśmie od marca do września 1869 roku (1 marca, 3 i 17 kwietnia, 1 
i 29 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 21 sierpnia oraz 18 września). Problematykę poru-
szaną w Listach Bakunin traktował jako swego rodzaju wprowadzenie do wykładu 
poglądów, na których mu szczególnie w owym czasie zaleŜało. 21 czerwca 1869 r. 
Pisał do J. Guillaume’a z powodu publikowanej serii artykułów, iŜ odbiegając pozornie 
nieco od głównego tematu swych zainteresowań, nie zapomina ani na chwilę o głów-
nym celu swej działalności i niezawodnie wyprowadzi swych czytelników na “główną 
drogę społecznej i politycznej rewolucji”. Jednak, podobnie jak i wiele innych przed-
sięwzięć literackich Bakunina cykl ten nie został zakończony. 
     Listy o patriotyzmie były przedrukowane po raz pierwszy w zbiorku “Istoriczeskije 
razwitije Internacjonała”, Genewa 1873 r., później zaś weszły do tomu I Oeuvres 
Bakunina (ParyŜ 1895); według tego teŜ tekstu dokonane zostało tłumaczenie polskie.     
  

Hanna  Temkin 
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