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CARLO PISACANE — NARODOWO-SPOŁECZNE PROGRAMY
WŁOSKIEGO SOCJALIZMU RISORGIMENTA

Wśród „heroicznych mniejszości” , którym przyszło ginąć w dziewiętnasto
wiecznej Europie za swój obraz wyzwolonej ojczyzny, Carlo Pisacane*
zajmuje miejsce szczególne. Szczególna jest bowiem szybka i gwałtowna
ewolucja, która poprowadziła młodego burbońskiego oficera z Neapolu do
i Carlo Pisacane, uważany przez włoską historiografię za pierwszego w łoskiego socjalistę,
urodził się w 1818 r. w szlacheckiej rodzinie neapolitańskiej. W cześnie porzucił zawodową
karierę wojskową w armii burbońskiej. W 1848 r. brał udział w walkach w M ediolanie,
a w 1849 został szefem Sztabu Republiki Rzymskiej. Tam też po raz pierwszy zetknął się
z M azzinim . Po upadku Republiki em igrował do Francji, Szwajcarii i Anglii (Londyn),
gdzie poznał Blanca, Ledru-Rollina, Cabeta, następnie do Genui, gdzie nawiązał kontakt
z Hercenem. W 1850 opublikował Guerra com battuta in Italia negli anni 1848— 1849;
w 1. 1851— 1855 napisał Saggi storici—politici—m ilitari sulVItalia, wydane drukiem częściow o
po śmierci autora. W 1855 zbliżył się do M azziniego i opublikował serię artykułów na łamach
m azziniańskiego pisma „Italia del p op olo” . W 1857 powrócił potajem nie do N eapolu
i zorganizował wyprawę na Sapri w celu wywołania tam powstania narodowego. Wyprawa
zakończyła się niepow odzeniem . W tymże roku 1857 Pisacane popełnił sam obójstw o na polu
walki.
Jeśli socjalistyczny nurt w ideologiach Risorgim enta nie wywarł żadnego wpływu na w yłonione
zeń zjednoczone państwo włoskie, będące dziełem liberałów i Cavoura, to w e współczesnej
historiografii włoskiej m ożna zaobserwować wyraźną tendencję do rewaloryzacji socjalistycznego
programu narodow ego wyzwolenia. W dużej mierze przyczyniły się do tego badania D ella
Peruty, dla którego Pisacane zajmuje centralne miejsce w historii demokracji Risorgimenta.
Refleksja Pisacane jawi się jako lewicowa alternatywa programu M azziniego lub, szerzej, jako
racjonalistyczna i laicka alternatywa dom inującego w kulturze włoskiej X IX w. idealizmu
i katolicyzm u.
Spośród najważniejszych prac pośw ięconych myśli Pisacane analizowanej na tle ideologii
Risorgim enta, należałoby zacytować: N . R osselli, C. Pisacane nel Risorgimento italiano, Torino
1932; V. M azzei, II socialism o nazionale di C. Pisacane, R om a 1943; G. Berti, I dem ocratici
e Viniziativa meridionale nel Risorgim ento italiano, M ilano 1962; F. D ella Peruta, I dem ocratici
e la rivoluzione italiana, M ilano 1974; tenże, Dem ocrazia e sociailism o nel Risorgimento,
Rom a 1973; U. D otti, / dissidenti del R isorgim ento: Cattaneo, Ferrari, Pisacane, Bari 1975
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udziału w wyzwoleńczej wojnie 1848— 1849, na emigrację do Francji,
Szwajcarii i Londynu, a wreszcie zamknęła tę biografię tragicznym, „mazziniańskim” gestem. Wyprawa na Sapri, by wzniecić narodowe powstanie na
Południu Włoch, kończy się jak w zbyt dobrze znanym scenariuszu. Miejsco
wi przywódcy nie decydują się dać hasła do rozszerzenia powstania lub po
prostu nie dociera do nich informacja o wyprawie, której los jest już
przesądzony. Dziesiątkowana przez dezercję, otaczana przez oddziały bur
bońskie, zostaje napadnięta przez miejscową ludność, której przynieść miała
wyzwolenie. Wobec chłopów uzbrojonych w motyki i kłonice Pisacane daje
rozkaz niereagowania; ranny, popełnia samobójstwo. Ta historia, jak wyjęta
z patriotycznych opowieści, gdyby nie ów mało budujący epizod „ciemnego
chłopstwa”, zawiera w sobie wszystkie elementy hagiograficzne. I byłby
Pisacane jeszcze jedną postacią samopalącego się bohatera na poły literackie
g o — zwłaszcza że miał wszystkie jego cechy: i młodość, i urodę, i odwagę,
i legendarną miłość — gdyby nie pozostawione pisma, częściowo drukowane
po śmierci: Guerra combattuta in Italia negli anni 1848— 1849, Saggi storici-pol i t ici-mili tar i su/l’Italia'1i Testament polityczny, którego tłumaczenie za
mieszczam na końcu artykułu.
One to sprawiły, że w Pisacane widzi się dzis pierwszego włoskiego
socjalistę, który w sposób całkowicie w ła sn y 2 dokonał swoistej syntezy włos
kiej tradycji intelektualnej (głównie osiemnastowiecznej), europejskiej myśli
socjalistycznej (Proudhona i Fouriera przede wszystkim) i aspiracji narodowo
wyzwoleńczych. Historycy nie wahają się przyznać mu zasadniczej roli
w procesie Risorgimenta, jak czyni to np. znany włoski badacz tego okresu
Della Peruta: „Carlo Pisacane zajmuje centralne miejsce w historii demokra
tycznego Risorgimenta. Wraz z nim powolny i trudny proces opracowywania
programu rewolucji ludowej i narodowej, będący lewicową alternatywą dla
programu Mazziniego i konsekwentnie zorientowany na socjalistyczne rozwią
zanie włoskiej kwestii, znajduje swój najdorzalszy wyraz, otwierając nowe
perspektywy dla demokratycznego ruchu w naszym kraju” 3.
Zbyteczne jest dodawać, że w Polsce pozostaje on prawie całkiem nie
znany 4, choć — jak sądzę — studiowanie włoskiej myśli społecznej w XIX w.
jest ze wszech miar interesujące dla polskiego badacza. W przypadku
2 P. E. Taviani, Probierni economtci nei riform atori sociali del Risorgim ento italiano,
Firenze 1968, tak pisze o oryginalności socjalizmu Pisacane’: „Socjalizm Pisacane rtie ma jasno
określonej fizjonom ii, nie pozbaw iony jest sprzeczności, nie daje się sprowadzić d o znanych,
albo przynajmniej łatw o zrozum iałych, schem atów. W ynika to z oryginalności jego koncepcji;
oryginalności, której nawet rozm aitość źródeł nie jest w stanie wytłum aczyć” (s. 180).
3 F. D ella Peruta, Wstęp do: C. Pisacane, La riyoluzione, Torino 1970, s. VII.
4 Patrz M. N ow aczyk, Pisacane ja k o k ry ty k religii, „Euhemer'% t. 4: 1971. O . myśli
społecznej Pisacane pisałam w artykule: Kw estia społeczna w ideologiach włoskiego Risorgimenta,
„Archiwum Historii Filozofii i M yśli Społecznej” , t. 24: 1978, s. 82— 86.
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Pisacane zainteresowanie to ma jeszcze szerszy zasięg ze względu na silne
zbieżności jego poglądów z myślą rosyjskich narodników.
Aby usytuować Pisacane na tle mu współczesnych, a także sprecyzować,
z jakim socjalizmem mamy tu do czynienia, nie możemy pominąć „wpływów”
ani „źródeł” , choć w tym przypadku mają one mniejsze niż zwykle znaczenie.
Doświadczenie Pisacane było bowiem w małym tylko stopniu doświadczeniem
książkowym a wywodziło się głównie z osobistych kontaktów i przemyśłeń.
Zasadnicza rolę odegrały tu spotkania na emigracji, m.in. z Blanc. Ledru-Rollinem, Cabetem w Londynie, z Hercenem w Genui. Na emigracji
właśnie dokonała się przemiana zawodowego żołnierza, widzącego wyzwolenie
Włoch jako problem wybitnie militarny, w teoretyka ścisłej więzi zagadnień
politycznych i społecznych. Jeśli przed 1848 r. Pisacane nie wyróżnia się
wśród licznych szeregów patriotów, to po doświadczeniach wojennych i emigra
cyjnych jego program narodowy i społeczny nabiera socjalistycznego cha
rakteru.
Gdy mowa o źródłach to, jak już wspominałem, łączą się tu różne
tradycje. Na pierwszą z nich, a dla niektórych badaczy najważniejszą 6,
składają się pisma włoskich reformatorów osiemnastowiecznych, takich jak
Filangeri, Pagano, Cuoco, a także Vico. Z nich to wywiódł Pisacane silne
zabarwienie etyczne problematyki społecznej, przeciwstawienie praw natury,
opiekuńczych i słusznych, niesprawiedliwemu i tyrańskiemu społeczeństwu.
Im to właśnie pozostał wierny, gdy czynił z wolności wartość niezbywalną
nawet w łonie suwerenności ludu. Nie russowska umowa społeczna była więc
podstawą jego modelu społeczeństwa przyszłości, lecz przed społeczne prawo
natury. Owo prawo, które — jak pisał Labriola 7 — prowadziło w historii
zarówno do komunizmu konspiracyjnego Babeufa i Buonarottiego, jak i do
burżuazyjnego liberalizmu.
Tę linię: Babeuf Buonarroti—Pisacane wytycza wielu badaczy, choć myśli
Pisacane nie da się całkowicie sprowadzić do jej jakobińskiego łożyska.
W każdym razie nader słuszne wydaje mi się rozróżnienie Timpanara
między socjalizmem utopijnym a przedmarksistowskim8, szczególnie ze
5 Patrz A. Gramsci, Risorgim ento, Torino 1949, s. 148.
6 G. Berti, op. cit., s. 389: „W rzeczywistości był Pisacane człowiekiem swoich czasów,
swojej neaplitańskiej ojczyzny i m ożna go zrozum ieć o wiele lepiej, sytuując go w tym
środowisku, jako syna tych tradycji, tej myśli i doświadczeń wojennych, niż czyniąc z niego
arbitralnie now oczesnego socjalistę, odpowiednika Sorela am n t la lettre czy też m odnego
proudhonistę".

7 A . Labriola, La joncezione m uterialistica della storia, Bari 1946.
n Patrz S. Timpanaro, Antileonardidhi e neomoderati nella sinistra italiana, „Belfagor” ,
czerwiec 1975, s. 422: „Trzeba dodać, że ‘socjalizm utopijny' i ‘socjalizm przedmarksowski’
to nie su jednoznaczne kategorie: Babeuf, Buonarroti, Pisacane nie m ogą być określeni jako
^utopiści’ w ścisłym znaczeniu, gayż formułują już oni problem rewolucyjnego podm iotu i z d o 
bycia politycznej władzy” .
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względu na silne konotacje oceniające terminu „utopijność” . Oczywiście
i w przypadku Pisacane mamy do czynienia z utopią9, która wyraża się
przede wszystkim w „nieorganiczności” pierwszych włoskich socjalistów, by
użyć gramsciańskiego terminu. Istotnie, we Włoszech historia socjalizmu
i historia ruchu robotniczego u swych początków zdają się nie mieć punktów
stycznych, a sformułowania teoretyczne i realia powstających, nielicznych
jeszcze fabryk ujawniają daleko idące rozbieżności. To opóźnienie Włoch
w rozwoju kapitalistycznym zbliża je właśnie do sytuacji dziewiętnastowiecz
nej Rosji i wyjaśnia głębokie analogie z rosyjskim narodnictwem i myślą
Hercena, z którym łączyły Pisacane także osobiste kontakty. Wspólna
z Hercenem jest nie tylko pozytywna ocena słabości burżuazji, wartość
przypisywana XVIII w., lecz także krytyczny sąd na temat Proudhona.
Ten ostatni, choć stanowi jedno ze źródeł myśli Pisacane, jest przezeń
oceniany właśnie jako „utopijny” , tj. wierzący w ponadklasową zgodę
społeczną. Istotnie, różnice są zasadnicze. Jeśli Proudhon zwraca się do drob
nych rzemieślników, Pisacane obiera za historyczny podmiot masy chłopskie,
Proudhon proponuje reformy, Pisacane rewolucję, Proudhon rodzaj ogól
nego embrassons-nous, Pisacane starcie klasowe. Pozostawały: sugestia hasła
la propriete c ’est le vol. demaskacja burżuazyjnych swobód, anarchistyczna
wizja więzi społecznej, silnie zabarwiona aksjologicznie antypaństwowość.
Do pewnego zatem stopnia określenie „świeckich anarchizmów socjalistycz
nych” 10, proponowane przez Sochę-Turońską, objąć może też i Pisacane.
Pozostaje jeszcze obecność Mazziniego, z którym związek Pisacane był
intensywny i nie pozbawiony dramatyzmu, „edypiczny” — chciałoby się
powiedzieć. Apostoł jedności Italii, nieprzejednany zwolennik walki zbrojnej,
gdy tylko nadarzała się ku temu okazja, obiekt bezwzględnych oskarżeń
liberałów o to, że wysyłał na śmierć najlepszych po to tylko, by utwierdzać
się w swych fantastycznych wizjach, odniósł w końcu zwycięstwo nad kry
tycyzmem Pisacane. „Szalona” wyprawa na Sapri nosi w sobie wszelkie
cechy wizji mazziniańskiej, jawne elementy mistyki obowiązku i samopoświęcenia. „Oprócz tego” wszystko zdawało się ich dzielić: idealizm Mazziniego
i materializm Pisacane, międzyklasowy ideał narodu i walka klas, formuła:
„Bóg i Lud” i populizm.
I wreszcie, last but not least, Giuseppe Ferrari (1811— 1876), którego
na poły socjalistyczna doktryna poprzedza społeczną myśl Pisacane. Otwórzmy
y G . Berii. op. cii., s. 481: ..O czywiście, nie była to u t o p i a typu S a in i- S im o n u czy
Fouriera, lecz w każdym razie pozostaw ała utopią. Wydaje się jednak jasne, że sytuowała
się ona poza pierwszymi utopijnymi system am i, a poczucie konkretu, aktywne i bohaterskie
uczestnictwo Pisacane w akcji, łączą tę utopię z politycznym i społecznym działaniem , które jest
realne i konkretne” .

10
Patrz I. Socha-Turońska, Proudhon, Bakunin i Kropotkin — świeckie anarchizmy socja
listyczne X IX w., „Studia Filozoficzne” , t. 3: 1978.
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tu zatem nawias i zobaczmy, jak ten centralny dla Pisacane splot problematyki
społecznej i narodowej formułuje się u Ferrariego.
Nie zagłębiając się tym razem zbytnio w problem źródeł, powiedzieć
jednak musimy, że jeśli Mazzini i Pisacane pragnęli nakreślić włoską drogę
do niepodległości i tkwili głęboko we włoskiej tradycji narodowej, to Ferrari
ukształtował się praktycznie wyłącznie we Francji i pod wpływami francuskiego
socjalizmu. ..Francuskości” formacji Ferrariego. jej pozytywnym i negatyw
nym aspektom, przenikliwe uwagi poświęcił Gramsci11.
Zasadniczym punktem refleksji Ferrariego nad problematyką niepodległo
ściową jest teza, że naród włoski... nie istnieje l2. Stwierdzenie to, jakże
szokujące dla ideologów Risorgimenta, mierzyło w teorie zarówno liberalne,
jak i demokratyczne (Mazzini). Wszystkie one kierowały się'w różnym stopniu
pobożnymi życzeniami, brały bowiem za fakt dany to, co było tylko projek
tem. Formułę narodową — odpowiadał im Ferrari — trzeba dopiero stworzyć,
a nie szukać w tradycji historycznej jej gotowego kształtu. Istotnie, trudno
było mówić o narodzie włoskim w tym sensie, w jakim mówi się o angielskim
czy francuskim, których jedność, w ramach zunifikowanej organizacji pań
stwowej, była nieskończenie większa.
Jedność narodu włoskiego jest dla Ferrariego faktem wyłącznie kulturowym,
istnieje w regionach literatury i sztuki, dziedzinach odległych od rzeczywistości
i pozostających bez realnego na nią wpływu. W tych regionach bowiem
nie można „zgromadzić wojsk ani stworzyć żadnego rządu” l ł . Jest to, jak
widać, koncepcja odległa od romantycznej roli sztuki jako elementu unifikacyj
nego, wspólnej wszystkim ojczyzny i pojęcia narodu, którego idealnej jedności
szukać należy u początków dziejów.
W tradycji włoskiej nie znajduje Ferrari żadnych symptomów owej
mitycznej jedności, którą pragnie się uważać za rzeczywistość. Katolicyzm
w tej perspektywie nie jest czynnikiem unifikacyjnym, ale źródłem konfliktów i podziałów: „Niestety, Italia nigdy nie była ojczyzną, podzielona
między papieża i cesarza, była zawsze terenem wojen antynarodowych
i kosmopolitycznych. Tradycja osiemnastu wieków wydała ją na łup Kościoła,
11
A. Gramsci, op. cit., s. 100: „Ferrari tkwił w dużym stopniu poza konkretną rzeczy
wistością włoską, zbyt sfrancuział. Często sądy jego zdają się być bardziej przenikliwe, niż są
w rzeczywistości, ponieważ stosował on do Italii francuskie schematy, przedstawiające sytuacje
znacznie bardziej rozwinięte niż włoskie. Można powiedzieć, że Ferrari znajdował się
w stosunku do Włoch w sytuacji ,potomka’ i że jego mądrość była ,mądrością po
szkodzie’ [...]. Ferrari nie potrafił przetłumaczyć’ z francuskiego na włoski i dlatego jego
,przenikliwość’ stawała się źródłem pomieszania pojęć, tworzyła nowe sekty i szkółki, nie
wpływała na rzeczywisty bieg wydarzeń” .
i- G. Ferrari, La rivoluzione e le riforme in Italia , w: Opere di Romagnosi, Cattaneo—
Ferrari—Milano 1957, s. 1049.
u Ibidem , s. 1050.
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a Kościół, uświęcił dzieło cesarstwa. W ten sposób Włochy nie są narodem,
są podzielone, zdemoralizowane” 14.
Konsekwencje takiej oceny narodowej tradycji, a właściwie jej braku,
były następujące: po pierwsze, przyszłe Włochy mogą być jedynie federacją,
gdyż zjednoczone państwo, pozbawione wszelkich uzasadnień w historii, będzie
tylko nową formą przemocy. Po drugie, tradycja historyczna w ogóle traci
przydatność dla snucia przyszłościowych wizji, gdyż zwracanie się do niej
ma charakter wybitnie zachowawczy. „Wzywać się będzie przeszłość — napisze
Ferrari — aby udaremnić przyszłość” 15. I wreszcie, po trzecie, inicjatywa
wyzwoleńcza przyznana zostaje Francji, krajowi oświecenia i rewolucji,
ojczyźnie Woltera, mogącej być jedyną inspiratorką Włoch. Francja, według
słów samego Ferrariego, jest więcej niż narodem, jest religią. Rewolucja
narodowa może/ być, jego zdaniem, tylko „katolicka, monarchistyczna,
służalcza” 16 pod egidą Francji natomiast zwróci się ona przeciw odwiecznym
plagom Włoch, którymi są tron i ołtarz, własność i religia. Ta idea „eks
portu” francuskiej rewolucji nie mogła naturalnie znaleźć odzewu we współ
czesnych Włoszech, w epoce, w której wszystkie narody, w poszukiwaniu
własnej tożsamości, odrzucały kulturową choćby tylko hegemonię Francji.
Mazziniańskie hasło: „L’Italia fara da se” podejmie też Pisacane, którego
socjalizm mocno związany jest z ideologią narodowowyzwoleńczą.
Skoro zatem zinstytucjonalizowany w Kościele katolicyzm jest dla
Ferrariego elementem wybitnie negatywnym, „święta bezbożność” (santa
irreligione) staje się dlań naczelnym hasłem rewolucji. Niszcząc tradycję
katolicką, rozpowszechni ona naukę, mającą zastąpić „bajki kultu i fatalne
sprzeczności metafizyki, ustanowić świętość naszych praw i absolut sprawiedli
wości” 17. W intepretacji Ferrariego, religia ulega demonizacji charakterystycz
nej dla myśli oświecenia, szczególnie typu wolteriańskiego, co idzie w parze
z typowo dziewiętnastowieczną gloryfikacją wielkości człowieka.
Najbardziej interesujący jest jednak w myśli Ferrariego splot problematyki
narodowej i społecznej, a także jego wizja rewolucji. Konieczność i nierozer
walność obu aspektów 18 łączy się z odrzuceniem drogi powolnych-reform,
wzmacniających tylko despotyzm. Rewolucja będzie totalnym zerwaniem,
całkowitą odnową, w przeciwnym razie widma przeszłości okażą się silniejsze
od aspiracji wolnościowych. Tę samą diagnozę o niemożliwości jakichkolwiek
kompromisów we włoskiej sytuacji historycznej powtórzy również Pisacane,
14 Ibidem,
15 Ibidem,
16 Ibidem,
17 Ibidem,
18 Ibidem,
i społecznej” .

s.
s.
s.
s.
s.

1049.
/
1056.
1109.
1125.
1131: „Trzeba, żeby W łochy dokonały obu rewolucji naraz: politycznej

i

C arlo Pisacane

83

dostrzegając tę samą konieczność wyboru między socjalizmem a panowaniem
austriackim.
Czym więc jest głoszona przez Ferrariego rewolucja? Pojęcie to ulega
znacznemu uabstrakcyjnieniu, utożsamia się z triumfem filozofii, empirycznej
nauki wolnej od autorytetów: „Poza filozofią nie ma rewolucji, rozum nie
jest wolny, wiedza nie jest panią” 19. Filozofia staje się realną siłą społeczną,
antydogmatyczna myśl ludzka zdolna jest zmieniać świat. Porządek idei
nakłada się tu na porządek rzeczy niczym platońska rzeczywistość wyższa20,
idee stają się prawdziwym demiurgiem historii, a jej bieg wytyczają bar
dziej filozofowie niż narody. Saint-Simonowski rząd filozofów staje się w re
fleksji Ferrariego rodzajem „intelektokracji” .
Katechizm rewolucji jest prosty — powiada Ferrari — sprowadza się do
zasad: prawdy i sprawiedliwości. Jeśli prawda znaczy dla niego tyle samo, co
naukowa, laicka wizja świata (właśnie owa „święta bezbożność” ), drugi człon
streszcza się w „prawie agrarnym” , ideale powszechnego zrzeszenia drobnych
właścicieli. Bardziej niż proces produkcji interesuje Ferrariego proces dystrybucji,
żąda raczej ograniczenia własności, większej równowagi bogactw, niż jej
zniesienia 21.
Zasada własności, niczym w teoriach liberalnych, utożsamia się wręcz
z wolnością jednostki. Postęp społeczny polegać będzie nie na jej całkowitym
obaleniu, lecz określeniu jej granic, pogodzeniu z zasadą równości. Postępem
będzie zatem nieskończone zbliżanie się ludzkości do owej idealnej równowagi
własności i wspólnoty, czyli wolności i równości.
Trudno widzieć w Ferrarim pierwszą formułę włoskiego socjalizmu, tak
dalece jego „prawo agrarne” odwołuje się do rzeczywistości prekapitalistycznej,
jakobińsko-russoistycznej. Natomiast oddanie inicjatywy wyzwoleńczej Francji
izoluje go całkowicie z włoskiej rzeczywistości. Co jednak jest rzeczywiście
istotne i co znajdzie żywy odźwięk u Pisacane, to właśnie ekstremalne posta
wienie kwestii narodowej, w której odrzuca Ferrari wszelkie kompromisowe,
reformistyczne rozwiązania. Rewolucja, czyli totalna przemiana, pozwoli na
powstanie nowych Włoch, wolnych i sprawiedliwych, nie zawdzięczających
niczego przeszłości. Tylko bowiem wolność tu i teraz, a nie odsuwana
przez priorytet celów narodowych w bliżej nie określoną przyszłość, dokona
rzeczy zdawałoby się niemożliwej: Włochy staną się narodem. „Reformy
19 Ibidem, s. 1139.
Ibidem, s. 1144: „W alczym y za pom ocą idei przeciw faktom , za pom ocą niewidzialnego
porządku przeciw porządkowi widzialnemu, materialnemu, który żyje w prawach, interesach,
wierzeniach” .
21 Protest Ferrariego zwraca się raczej przeciw pozostałościom feudalizmu niż nowemu
porządkowi kapitalistycznem u; pragnie on przede wszystkim obalenia prawa dziedziczności
jako ograniczającego w olność jednostki.
20
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sprawiają — pisze Ferrari — że zjednoczenie Włoch wciąż pozostaje utopią,
wolność sprawi, że utopia zrealizuje się, aby powstał naród”
Liberalizm i swobody burżuazyjne opóźniają jedynie, zdaniem Ferrariego,
proces odrodzenia, zaciemniają realny obraz włoskiej sytuacji w większym
stopniu niż jawny despotyzm, dlatego etap ten może i powinien być
„przeskoczony” . To, co jest słabością w oczach liberałów, dla Ferrariego
staje się szansą szybszego i bardziej radykalnego przejścia do socjalizmu.
Ale powróćmy do Pisacane. Nie tracąc z pola widzenia tego, co stanowi
jądro myśli Pisacane, tj. problematyki narodowo-społecznej, nie możemy
pominąć też i innych kwestii tylko pozornie z nią nie związanych, takich
jak jego antropologia, historiozofia, wizja społeczeństwa przyszłości itp.
Uwzględnić je musimy nie tylko dlatego, że każda globalna wizja świata
jest wizją organiczną, lecz i z powodów wynikających z anarchosocjalistycznej
natury myśli Pisacane.
* Nasyca ona bowiem problematykę społeczną, a także i narodową, silnymi
akcentami moralistycznymi i historiozoficznymi, jak uwydatniła to w cytowanym
artykule Socha-Turońska.
Również i dla Pisacane socjalizm jest moralnością, wyrazem nowej koncepcji
moralnej, będącej jednocześnie powrotem do dyktatu natury ponad społecznym
fałszem. Myślenie o socjalizmie staje się myśleniem w kategoriach aksjolo
gicznych, takich jak sprawiedliwość, wolność, dobro, a refleksja nad dziejami,
negacją dotychczasowej niesprawiedliwej historii i afirmacją możliwości jej
przezwyciężenia. Wspomniany już tu Labriola wskazywał na pewne analogie
między Pisacane a młodym Marksem. Rozwijając tę myśl, można stwierdzić,
że w obu przypadkach racji dla socjalizmu poszukują autorzy w kategoriach
antropologii filozoficznej, w rozdźwięku między istotnym powołaniem człowieka
a jego historycznym istnieniem.
Punktem wyjścia antropologii Pisacane jest aprioryzm praw natury i pozahistoryczna, normatywna istota natury ludzkiej. Tak jak dla Rousseau, lecz
i dla włoskich „reformatorów” , dla Pisacane „człowiek rodzi się wolny i nie
zależny” 2ł. I ten aprioryzm, czy też „naturalizm ontologiczny” staje się
przesłanką wszelkiej anarchistycznej wizji'społecznej. Dostrzegł to Plechanow,
gdy charakteryzując anarchizm, tak o nim pisał: „D ana jest ‘natura’, należy
wynaleźć strukturę społeczną najbardziej jej odpowiadającą” 24.
Powrót do praw natury, jako podstawa głębokiej reformy społeczeństwa,
to idea pojawiająca się najwcześniej w pismach Pisacane. Nigdy go też ona
nie opuści. „Prawa wiecznej republiki natury” 25 zachowują bowiem swą
22 G. Ferrari, op. cit., s. 1095.
C. Pisacane. l.a rivolii:ii>nc. s. 140. La rivolu:iom• stanowi centralny esej dzieła Saggi
storici —politici— m ilitari sull Italia.
24 G . Plechanow, Anarchizm i socjalizm , Lwów 1906, s. 13.
25 C. Pisacane, La rivoluzione, s. 92.
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ponadhistoryczną aktualność na wszystkich szczeblach rozwoju ludzkości,
stają się też podstawą „paktu społecznego” . W odróżnieniu od umowy
społecznej, nie wymaga on rezygnacji z części wolności na rzecz kolektywu.
Zadanie organizmu społecznego jest więc niezmiernie proste: pozwolić na swo
bodny rozwój naturalnych praw, tak jak zadaniem jednostki jest odnaleźć
naturalną moralność ponad sztucznymi konstrukcjami społecznych nakazów.
Jak jednak dotrzeć do owej podstawowej, ontologicznej wolności? Tu
Pisacane popada w szczególną sprzeczność, która objawi się też i w innych
płaszczyznach, między „autorytaryzmem” a „spontaneizmem” . Do wolności,
czyli do natury, doprowadzić ma nas na powrót raz czysty instynkt, raz
rozum. Wystarczy porównać oba cytaty: „Pragnienie wolności jest uczuciem,
jest naturalną skłonnością człowieka i żadna doktryna ani wysiłek despotyzmu
nie zdołają jej zniszczyć [...] Aby żyć jak człowiek wolny, wystarczy iść za
impulsami własnej natury, wszelka edukacja jest zbędną” . I drugi cytat:
„Instynkt oddala nas od praw natury, rozum sprowadza nas doń na powrót [...].
Między radami instynktu a prawami natury jest ten sam stosunek, co między
literą alfabetu a nauką” -6.
Z tej dwoistości wynikają następne antynomie: hobbesowka idea jednostki,
łapczywie dążącej do zaspokojenia swych apetytów, i solidarystyczna wizja
wspólnoty, niezmienność ludzkiej esencji i społeczny charakter wszelkich norm
etycznych-7. Powracając do typologii anarchosocjalizmów Sochy-Turońskiej,
musielibyśmy usytuować Pisacane najbliżej Kropotkina. Przemawiają za tym
przede wszystkim jego naturalizm (człowieczeństwo realizuje się w naturze,
w kulturze następuje tylko uświadomienie naturalnych skłonności), etyka
naturalistyczno-racjonalistyczna, nadrzędność problematyki człowieka i jego
potrzeb.
Wolność przynależna do bytu przyrodniczego, a więc i do wyprowadzalnej
zeń rzeczywistości społecznej, nie jest dla Pisacane ani czynnikiem izolującym,
ani antyspołecznym, jest drugą stroną wspólnoty. Człowiek zrzesza się, aby
powiększyć sferę swojej działalności, pisał Pisacane, a także: „Społeczeństwo,
zwiększając liczbę potrzeb, ułatwia sposób ich zaspokajania" 2S. Powrócimy
jeszcze do tego tematu, mówiąc o społeczeństwie przyszłości, lecz już teraz
możemy stwierdzić, że pisacaniańskie pojęcie wolności może się realizować
tylko w ramach wspólnoty -lJ, a nie jako niezależność jednostki od wszelkiej
26 Ibidem , s. 82 i 12.
-7 Zestawmy znów dwa cytaty; „Istota ludzka, jej skłonności jej instynkty są niezmienne
i są to siły, którymi system społeczny musi się posłużyć dla osiągnięcia powszechnej
szczęśliw ości” (ibidem , s. 132) oraz: „T o nie człowieka należy wychowywać, lecz zmienić
stosunki społeczne. To wystarczy, by przemienić naród egoistów w naród bohaterów”
(iibidem, s. 142).
28 Ibidem , s. 112 i 86.
Patrz również A. W alicki, Rosyjska m yśl społeczna od oświecenia do m arksizm u,
Warszawa 1973, s. 251: „D ew iza ,rosyjskiego socjalizm u’ : ,zachować wspólnotę i wyzwolić
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zbiorowości. Co ważniejsze jednak, owo idealne społeczeństwo przyszłości
nie przypomina wizji prymitywnego komunizmu, krytykowanego przez Marksa
za swe ubóstwo i monotonną prostotę. Ostatecznym celem jest bowiem
„jednostka totalna”, bogactwo różnorodnych potrzeb, społeczność, w której
„każdy cieszyłby się pełnią swych praw, mógłby osiągnąć najwyższy roz
wój swych możliwości fizycznych i moralnych, korzystać z nich bez ko
nieczności korzenia się przed swym. bliźnim ani gnębienia go. Społeczność
zatem, w której wolność nie mąciłaby równości, każdy człowiek osiągnąłby
zdolność czucia i rozumu, a nikt nie byłby zmuszony postępować przeciw
ich impulsom i nakazom. W takim wypadku człowiek żyłby życiem pełnym
i mógłby nazwać się doskonałym” 30.
Jeśli autentyęzne zrzeszenie nie oznacza rezygnacji z wolności jednostki,
lecz przeciwnie, jedynie jej spotęgowanie, to również i naród nie tylko nie
żąda wyrzeczenia się jej, lecz istnieje dzięki wolności, jest wolnością 31.
Jedynym zaś sposobem „nauczenia się” wolności, powiada Pisacane, jest
praktyka wolności, tak w życiu jednostki, jak i narodu.
Ściśle związana z antropologią Pisacane jest jego krytyka religii, której nie
będę tu przedstawiać, gdyż wyczerpującą jej analizę przeprowadził Nowaczyk
w cytowanym artykule. Dość powiedzieć, że tak jak w przypadku Ferrariego
jest to oświeceniowa krytyka religii jako przesądu, błędu umysłu, połączona
z gloryfikacją totalnego wyzwolenia człowieka z wszelkich instrumentalizujących
i podporządkowujących go więzi, w tym i więzi z Bogiem.
Naturalistyczna wizja antropologii i aksjologii jest też obecna w historio
zoficznej myśli Pisacane. Przekonanie o jedności i ewolucji przyrody czerpie
swe podstawy zarówno z oświeceniowego materializmu mechanistycznego,
jak i z dziewiętnastowiecznego-scjentyzmu. Nieustanny proces tworzenia
i niszczenia stanowi istotę życia, zarówno w przyrodzie jak i w historii,
pojawianie się wciąż nowych, wyżej zorganizowanych form jest dla Pisacane
postępem, choć w dziedzinie historyczno-społecznej postęp ten nie jest ani
linearny, ani pozbawiony sprzeczności. Poczucie harmonii i konieczności bez
względnie obowiązujących praw przyrody prowadzi do odrzucenia „historii
fałszywej” po to, by ponad jej arbitralnością nawiązać znów do jej jedynego
autentycznego nurtu: zbieżności z nakazami natury. „Ustaliwszy, że jedna
musi być owa nieznana przyczyna wszelkiego ruchu, spróbujmy sformułować
jej prawo: nie będziemy jednak sięgać do abstrakcji ani wyciągać wniosków
zgodnie z metodą dialektyczną, lecz śledzić z bliska fakty, badając je pilnie,
jednostkę’ była w gruncie rzeczy nowym sformułowaniem naczelnej idei, wokół której kon
centrowały się myśli Hercena na przestrzeni całej jego działalności: idei wolności bez
wyobcowania, indywidualizmu bez atomizmu, harmonijnego połączenia poczucia autonomii
z poczuciem przynależności” .
30 C. Pisacane, La riyoluzione, s. 4.
31 Ibidem, s. 186.
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tak aby poznać prawo nimi rządzące. Nie będziemy doszukiwać się,
ja k ie p o w in n o być to p ra w o , ale jakie je s t. Nie id e a ł bowiem, lecz
rz e c z y w isto ść jest przedmiotem naszych badań. We wszechświecie spostrze
gamy harmonię i jedność, wszystko jest w nim uregulowane: ruch gwiazd,
następowanie po sobie pór roku, powstawanie roślin, wszystko jest efektem
tej samej aktywnej siły, która skłania ludzi do działania, tworzy ich różne
kondycje i stosunki między nimi, różne systemy społeczne. A ponieważ
historia jest rezultatem tej siły, musi ona toczyć się zgodnie z regułą,
zgodnie z niezmiennym i koniecznym prawem” 32.
Tak jak i u Kropotkina, metoda indukcyjna przeciwstawiona zostaje
metodzie dialektycznej, a ewolucyjna wizja przyrody pozwala na wprowadze
nie — ponad cyklicznością przemian — pojęcia postępu. Historia jest więc
ukierunkowana, zmierza ona wśród niezliczonych meandrów do określonego
celu. Jest nim prawda rozumiana zarówno jako wyzwolenie ideologiczne, jak
i społeczne, niczym „poznana prawda” i „uświadomiona sprawiedliwość”
Ławrowa33. W ostatecznej instancji zatem historia zmierza do socjalizmu.
Ten wybitnie teleologiczny charakter dziejów idzie w parze u Pisacane
z racjonalistyczną ufnością w moralne skutki poznania rzeczywistości, z drugiej
strony zaś, z antytetycznym pojmowaniem historii, w której każdy nowy
krok na drodze wyzwolenia ludzkości napotyka swoje zaprzeczenie. Pisacane
mówi więc raczej o spirali postępu niż o jego linearnym przebiegu.
Wszystkie dotychczasowe główne etapy: chrześcijaństwo, luteranizm, oświecenie
były tylko wyzwoleniem częściowym i niedoskonałym, gdyż zastępowały obalone
autorytety i stare formy ucisku nowymi. Wyzwolenie totalne otworzy natomiast
nową erę, która dla Pisacane nie leży gdzieś daleko, u kresu historii, lecz
jest bliską już przyszłością (niczym rewolucja, która dla paryskich studentów
z 1868 r. znajdowała się „tuż za rogiem”). Wyzwolenie to nie będzie
jednak urzeczywistnieniem utopii, kresem historii, przeciwnie, będzie powrotem
do jej jedynego autentycznego nurtu zagubionego w dziejach, pogodzeniem
na powrót konieczności i moralności.
Jeśli więc prawda jest tym asymptotem wyznaczającym postęp w his
torii, to jej niezmienną osią zdaje się być dla Pisacane zjawisko prawa włas
ności. ..monstrualne prawo” , zawsze jednakowo deprawujące i niszczycielskie.
Pisacane widzi je, jak słusznie zauważa B erti34, nie jako historyk ani jako
ekonomista, lecz można by powiedzieć sub specie aeternitatis . Akumulacja
bogactw zawsze i wszędzie była złem społecznym i moralnym. Co jednak
ważniejsze od tego russowsko-proudhonowskiego potępienia własności, to fakt,
że Pisacane jest w pełni świadom wagi dokonanej rewolucji przemysłowej,
32 Ibidem, s. 9.
33 P. Ł. Ławrow, Formuła postępu, w: Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego. Wybór
pism w oprać. A. W alickiego, t. I, Warszawa 1965, s. 205.
34 G. Berti, op. cit., s. 449.
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a także niemożności powrotu do systemu agrarnego komunizmu. Nie żywi
też żadnej nostalgii za utopistyczną ekonomią opartą na drobnej własności.
Własność była co prawda zawsze złem w historii, lecz system kapita
listyczny, przyśpieszony proces koncentracji kapitału, a co za tym idzie wzrost
kontrastów społecznych, sprawiają, że problem zniesienia własności, zawsze
aktualny, teraz staje się dla Pisacane nieunikniony. Jeśli rewolucja, niczym
u młodego Gramsciego35, jest zawsze możliwa jako akt woli, to w systemie
kapitalistycznym jest nieuchronną rzeczywistością.
Dopóki rewolucja ta się nie dokona, postęp tachniki. oświaty, nauki jest
tylko postępem pozornym, oddala, a nie zbliża ludzkość do jej celu: społeczno-moralnej eschatologii. „Czyż ten stały wzrost produkcji i ludzkiej wiedzy —
zapytuje Pisacane — rozdziela dobrobyt na równi wśród wszystkich? Czy
budzi w człowieku poczucie własnych praw, poczucie godności? Czy gwa
rantuje wolność, chroni lud przed uzurpacją nielicznych jednostek? Czyni
niemożliwą niewolę w jakiejkolwiek bądź formie? Zapewnia niezależność
jednego człowieka od drugiego?”
Skoro własność utożsamia się w pismach Pisacane ze swoistym „kró
lestwem konieczności” , to tak jak niemożliwe jest w nim wyzwolenie
jednostki czy grupy społecznej, niemożliwe jest również wyzwolenie narodo
we.
Włoscy badacze podkreślają na ogół oryginalność i prekursorski charakter
intepretacji klęski z 1848— 1849 r. Rosselli widzi w niej nawet genialną
antycypację materializmu historycznego37. Trzeba jednak pamiętać, że również
i inne orientacje Risorgimenta włączały tzw. kwestię socjalną do swych
narodowych programów. Zarówno Mazzini, jak i liberałowie traktowali ją
w sposób czysto instrumentalny, oddając bezwględny priorytet wyzwoleniu
narodowemu. To właśnie ten absolutny priorytet zostaje zakwestionowany
przez Pisacane i w tym tkwi jego nowatorstwo i oryginalność w stosunku
do rozwiązań mu współczesnych. Dla Pisacane bowiem rewolucja narodowa
i rewolucja społeczna muszą być ze sobą zbieżne w czasie, w przeciwnym
razie lepiej pozostać pod rządami obcych monarchii. Ta swoista teoria
„im gorzej, tym lepiej” dochodzi najsilniej do głosu w Testamencie politycznym ,
lecz już i w pierwszym dziele Pisacane, Guerra combattuta, wyrażone zostaje,
choć mniej gwałtownie, to samo przekonanie: lepsza monarchia niż demokracja
formalna, lepsza obca niż rodzima przemoc.
35
Patrz A. Gramsci, La rixoluzione contro il Capitale, w: S critti giovanili 1914— 1918,
Torino 1958.
to C. Pisacane, La rivoluzione, s. 3. Cena postępu technicznego i rewolucji przemysło
wej, uetycznienie pojęcia postępu są też obiektem troski Ławrowa; patrz szczególnie P. Ł. Ławrow, L isty historyczne, w: Filozofia społeczna n a r o d n i c t w a t. I, s. 53; ..Jakim kosztem
nieszczęsne miliony udręczonych pokoleń opłaciły postęp niewielkiej garstki ludzi, których
historyk może uważać na reprezentantów cywilizacji?”
37 N. Rosselli, C. Pisacane nel Risorgimento italiano, Torino 1977, s. 115.
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Bez radykalnej przemiany społecznej Włochy zjednoczone i wyzwolone
staną się takim samym państwem, jak Francja i Anglia, gdyż brak obcej
dominacji przyspieszy tylko procesy industrializacji kapitalistycznej, zaostrzy
społeczne nierówności. Czyż więc za taką przyszłość ginąć dziś mają najlepsi
i najdzielniejsi? Pisacane jest przekonany, i to najsilniej wiąże go z myślą
narodnicką, że etap kapitalizmu można ominąć, gdyż nie jest on ani
koniecznym ani nieuchronnym momentem postępu, że odstręczający przykład
innych dostarcza dostatecznie silnych argumentów moralnych na rzecz wyboru
drogi niekapitalistycznej.
,
W pismach Pisacane sformułowana zostaje uderzająco przenikliwa diagnoza
dotychczasowych klęsk ruchów narodowowyzwoleńczych. Dostrzega wprawdzie
ich klasowość i brak realnego oddziaływania na masy, lecz nie odmawia
ich uczestnikom ani szlachetnego bohaterstwa ani zdolności do poświęceń.
Gdy bowiem we Francji klasy średnie objawiają swój konserwatywny i „ciemiężycielski” charakter, we Włoszech, z powodu splotu okoliczności histo
ryczno-społecznych, te same klasy składają szlachetne ofiary idei ojczyzny.
Sąd ten pozostaje nadal aktualny w dzisiejszej historiografii włoskiej ’8,
lecz najlepiej oddajmy glos samemu Pisacane: „Wszystkie ruchy po 1815 r.
upadły, ponieważ skierowane były przeciw jednej z form despotyzmu, a nie
przeciw samej jego zasadzie. Słowo: demokracja, którym się posługiwały,
znaczyło tyle samo, co panowanie burżuazji, która, choć ujarzmiona poli
tycznie, panowała jednak na mocy konstytucji społecznej. Nie chodziło
więc o nic innego, jak o przesunięcie i zamianę jednostek. Drobni tyrani
włoscy, wspierani przez Austrię, byli jednak zbyt silni, aby mógł obalić
ich ruch nie mający kontaktu z masami. Im więcej było tych ruchów,
tym okrutniejszy stawał się despotyzm, tym bardziej umacniała się w sercach
nienawiść i zaczynała przenikać do mas” ,l\
Ta nienawiść do obcej dominacji wystarczyła wprawdzie do wywołania
powstania, nie wystarczyła jednak, jak utrzymuje Pisacane, do jego zwycięstwa.
Zabrakło właśnie owej więzi między ideałem narodowym a interesami mas,
pozbawionymi wszelkiej motywacji, aby oddawać życie za dyskryminujący
je porządek społeczny. Próżna jest bowiem nadzieja, aby lud „utworzył
liczne bataliony, ścierpiał wszelkie trudy wojenne, pozwolił się dziesiątkować
pod kulami karabinów po to tylko, aby potem powrócić do życia pełnego
niedostatków i nędzy [...], pozostawiając kapitalistom i właścicielom ziemskim
troskę o swe interesy. A wszystko to dla chwały nazywania się ‘suwerennym'
•łs Patrz L. Bilfereui. Socialism e
pojawienie się burżuazji zbiega się z
narodowej św iadom ości, które obala
się / umocnieniem klasy burżuazji".
•,l; C. Pisacane, Guerni com battuta
d eliO tto c c n to . M ilano 1969, s. 1109.

risorgimentale, Torino 1975, s. 38: „W e W łoszech
panowaniem ideałów narodowych [...]. Utrwalenie się
stary porządek rzeczy i legalne bariery, identyfikuje
in Italia negli unni 1848

1849, w: Scrittori politici
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i nagrody, która czeka nań na tamtym świecie za wszystkie poniesione
ofiary” -w.
Ta problematyka ..Kordiana” i „Chama": patriotycznej szlacheckiej mło
dzieży i zobojętniałych mas znających tylko swą społeczna dyskryminację,
ujęta została w Guerra combattuta nieco schematycznie. Znalazła ona swe
pogłębienie w Saggi, gdzie wiele miejsca zajmuje refleksja nad „narodowością”
(ncizioncilita).

Idzie ona w parze z coraz silniej zabarwionym emocjonalnie patriotyzmem,
tak że cytowany już Rosselli widzi w całej socjalistycznej teorii Pisacane
jedynie rozwiązanie włoskiego kryzysu, odpowiedź na wewnętrzne problemy
kraju. Przekonanie, że każdy naród przebywa swą własną drogę w ramach
historii uniwersalnej, było jednak powszechną ideą epoki, Pisacane co najwyżej
akcentuje niezbywalność cech swoistych, które nigdy nie roztopią się w po
wszechnym zrzeszeniu, w europejskiej federacji.
Pierwszym i podstawowym warunkiem narodowości, rozumianej jako
objawienie zbiorowej woli kraju, jest wolność. Jest ona spleciona z nie
podległością nierozerwalnym węzłem; sądzić zaś, że wolność nastąpi po odzyska
niu niepodległości (jak zdawał się sugerować Mazzini), to powtarzać błędy
z 1848 r. Wolność, rozumiana przez Pisacane przede wszystkim jako
społeczne wyzwolenie, musi być totalna, niemożliwe jest jej stopniowe osiąganie,
tak jak i jej najlepszą i jedyną lekcją jest praktyka wolności. „Tylko
wolność rozwiązać może ten skomplikowany problem — pisał Pisacane. —
wraz z obaleniem wszelkich praw i ogłoszeniem wolną i niezależną każdą
Gminę i każdego obywatela [...] giną różnice między włoskimi państwami
i z równości tej wynika rzeczywista jedność. Będzie ona nie wynikiem
nowego paktu narzuconego Włochom, lecz naturalnym skutkiem odrzucenia
wszelkiego paktu” 41.
Rozwiązania proponowane przez Pisacane mają więc ten ekstremalny cha
rakter. który ostatecznie zadecydował o jego politycznym osamotnieniu
i o jego klęsce. Historia przyznała rację misternej grze dyplomatycznej
Cavoura, a największym pragnieniem nowych Wioch, zjednoczonych pod
dynastią sabaudzką, było upodobnić się jak najszybciej do reszty Europy,
przezwyciężyć ekonomiczno-techniczne opóźnienie w stosunku do Anglii
i Francji.
W tej sytuacji nie mogły zdobyć uznania twierdzenia, że lepsza od
rodzimej jest obca niewola, od formalnej demokracji i monarchii konsty
tucyjnej jawny despotyzm, który swym okrucieństwem popycha ciemiężonych
do wałki. Że wreszcie włoska rewolucja będzie zwycięstwem nad Europą
królów. Autorytet, siła, tradycja przeciwstawione zostają, bez możliwości
40 Ibidem, s. 1129.
41 C. Pisacane, La rivoluzione, s. 75.
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zapośredniczeń, wolności, narodowości, prawu, temu nowemu światu, o którego
urzeczywistnienie walczyć musi już nie wojsko, będące częścią systemu, lecz
„uzbrojony naród” . „Gdy chłop zamieni dobrowolnie motykę na karabin —
pisał Pisacane — Włochy zatriumfują” 42.
Pojęcie narodowości nie jest więc dane u początku historii, nie należy
go szukać w przekazie tradycji, lecz właściwie dopiero je stworzyć, a przy
najmniej objawić stłumioną dotąd wolę ludu. Włochy nie staną się bowiem
narodem, nawet jeśli zostaną zjednoczone, dopóki istnieć będą w nich klasy
panujące. Narodowy znaczy dla Pisacane tyle, co zbiorowy, ludowy. A zatem,
ani monarchia konstytucyjna, ani burżuazyjna republika nie przyczynią się
do ukształtowania narodowości, nawet jeśli nie będą się już wspierać na
obcej sile militarnej 43.
Wbrew logice „umiarkowanych” , którzy dostosowywali wolnościowe żąda
nia do trudności politycznych, Pisacane odwraca ich tok rozumowania.
Im większe przeszkody pojawiają się na ^drodze wyzwolenia Włoch, tym
większa i bardziej radykalna potrzebna jest wolność. Ograniczanie jej czy
rezygnacja, dla celów taktycznych, z wolnościowych postulatów jest dla
Pisacane politycznym samobójstwem: „Suwerenność na mocy prawa natury
jest niezbywalna i nie ma takich okoliczności, które mogłyby usprawiedliwić
jej pogwałcenie. Odstąpić ją innym, to popełnić samobójstwo, a gdy raz
rozstaniemy się z życiem, na próżno łudzić się będziemy, że można je
odzyskać” 44.
W ostatecznej zatem instancji pojęcia narodowości i rewolucji, narodo
wości i socjalizmu stają się ze sobą zbieżne, przyszłość Włoch określa alterna
tywa niewoli bądź socjalizmu.
Nieodłączność wyzwolenia narodowego od rewolucji socjalnej wynika rów
nież u Pisacane z charakterystycznej dla anarchosocjalizmu dewaluacji czyn
ników politycznych na korzyść społecznych i ekonomicznych. Zmiany poli
tyczne są bowiem w tej perspektywie tylko formalne, powierzchniowe;
głęboka, totalna przemiana może być jedynie owocem rewolucji społecznej45.
Stąd też odrzucenie, tak jak u narodników, form politycznych, jako zamasko
wanych narzędzi władzy burżuazji. Burżuazyjny liberalizm jest dla Pisacane
formą władzy i przemocy znacznie groźniejszą od jawnego despotyzmu, gdyż
jest ona bardziej zamaskowana, bardziej „cyniczna” i deprawująca. Stąd,
42 Ibidem, s. 125.
43 Ibidem, s. 66: „G dy panuje despotyzm , nie m oże być m ow y o narodowości, jakim
językiem nie m ówiłby tyran, w jakim miejscu by się nie urodził” .
44 Ibidem , s. 183.
/
4? Ibidem, s. 190: „W przeszłości zmieniali się tylko ludzie i formy rządu, lecz zasada,
na której się on opierał, władza jednym słowem , zmieniwszy jedynie nazwę, pozostawała
taka sama. Jak więc m ogło zniknąć zło?”
*
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im dalej posunięta industrializacja, im większe zdobycze demokracji burzuazyjnej, tym większa nędza i tym szersza pauperyzacja m a s46. Ta teoria
„rosnącej nędzy mas", obecna też u Sismondiego, Proudhona i Fouriera,
prowadzi w pismach Pisacane do przekonania o konieczności historycznego
skoku, do negacji możliwości, by z dojrzałego kapitalizmu wyłonić się mogła
socjalistyczna społeczność.
Przyszłość jawi mu się zatem w postaci nie pozbawionej dramatyzmu
alternatywy: wolne zrzeszenie albo militarny despotyzm. Stąd też niepewność
co do ostatecznego w yniku i dramatyczne napięcie, typowe również dla
narodnickiego bohatera. Socjalizm, czyli wolne zrzeszenie, w żadnym wypadku
nie będzie skutkiem przesilenia kapitalizmu, lecz owocem heroicznej walki,
bezpośredniej więzi intelektualistów z ludem. Rewolucja socjalistyczna, nie
będąca już dla Pisacane żywiołową rewoltą wydziedziczonych, lecz rewolucją
uświadomionych mas (choć nie proletariatu), nie jest ani nieuchronna, ani
konieczna, jest prawdopodobna, zależy w ostateczności od czynników świa
domościowych.
Będzie to w każdym razie rewolucja gwałtowna i Pisacane uzasadnia
konieczność przemocy w polemice z solidarystycznymi wizjami socjalistów
utopijnych, podkreślając w tym przypadku swoją całkowitą odrębność:
„Rewolucje, z których wszyscy wychodzą cało, istnieją tylko w umysłach
doktrynerów i utopistów. Rewolucja jest zawsze walką uciemiężonych prze
ciwko klasie ciemiężców, a więc jeśli odniesione zostanie zwycięstwo, ktoś
będzie też musiał ponieść klęskę” 47. Tak jak różni Pisacane od socjalistów
utopijnych uzasadnienie przemocy, odmienne jest również uprzywilejowanie
jednej klasy, a nie tzw. opinii publicznej lub wręcz całego społeczeństwa.
Włoskie szanse na taką rewolucję są, według oceny Pisacane, ogromne.
Specyficzna sytuacja Włoch, słaba burżuazja,’ masy chłopskie Południa, wróg
klasowy, który jest jednocześnie wrogiem narodowym, wszystko to miało
tylko przyśpieszyć wybuch4*. Potrzebna jest tylko iskra. ..energiczny impuls” ,
jak napisze Pisacane w Testamencie politycznym , gdyż lud dojrzał już do
buntu, nie zgadza się na swój stan, lecz zaledwie go toleruje. Tę na poły
świadomą odrazę do status ąuo mają wykorzystać, sformułować, rozpowszech
nić przywódcy powstańczy. Tak więc Pisacane wyraża ostatecznie podobną
do mazziniańskiej apologię powstań, choć pragnie w nią włożyć nowe
treści.
4f> Ibidem, s. 50: „K tóż zaprzeczy, że w olność, ojczyzna, prawo [...] są tylko próżnymi
słowam i, są gorzką drwiną z tych, których prawa społeczne skazują nieodw ołalnie na nędzę
i ciem notę, nieodłączne od prawa własności jak cień od ciała?” .
1
47 Ibidem, s. 207.
48 Ibidem, s. 130: „Ponieważ mamy kilka kilom etrów szyn mniej, ponieważ bankierska
arystokracja nie jest tak potężna jak we Francji, ponieważ jej m onopol nie osiągnął jeszcze
u nas szczytu, ponieważ we Francji publikuje się kilka tysięcy kłam liwych tom ów więcej” .
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Idealizacja ludu, wyolbrzymianie gotowości chłopów do buntu to typowo
bakuninowski rys programu Pisacane; istotnie, jeśli znalazł on naśladowców
i kontynuatorów, to w bak unistach działających na terenie Włoch. Lud
występuje u nich, tak jak i u Pisacane, tylko jako „klasa najbardziej
cierpiąca’", dlatego też jego rewolucyjność jest „wprost proporcjonalna” do
jego cierpień i degradacji, będących potężnym akceleratorem dziejów. Myśl
ta wciąż jest w jakiś sposób obecna w dzisiejszych ekstremizmach, jak choćby
u Fanona. w jego idealizacji lumpenproletariatu żyjącego w kolonialnej
nędzy. ..wsi” . Trzeciego Świata, zdolnego powstać przeciw ..miastu” .
Rola ludu i przywódców, mas i genialnych jednostek, nie zostaje jednak
u Pisacane całkowicie jasno określona. Idealizacja, o której była już mowa,
idzie bowiem w parze z nieufnością co do politycznych jego zdolności.
Lud jest tylko siłą destrukcyjną, lecz niezdolny jest do formułowania ideałów
społecznych, tu zainterweniować musi romantyczny „geniusz” . Jednocześnie,
choć lud jest dojrzały do buntu, a nie do rządzenia, Pisacane odrzuca
nie tylko wszelką formę dyktatury, lecz także taką formę demokracji,
w której część władzy lud „deleguje” swym przedstawicielom.
Do tego splotu zagadnień, nigdy ostatecznie nie rozwiązanych, powracać
będzie Pisacane wielokrotnie, próbując za każdym razem uściślić relacje:
masy jednostka, fakty idee, praktyka ideologia.
Przede wszystkim, Pisacane świadom jest nieantytetyczności obu członów.
Nie można wybierać między „strzelbą a książką” , jak sam napisze, nie
można też przyznać któremuś z nich pierwszeństwa w czasie: „Naród,
który powstaje bez dokładnej politycznej koncepcji, popada na powrót
w niewolę. Zgoda. Lecz ta polityczna koncepcja nie powstaje ani nie szerzy
się dzięki książkom, lecz faktom” 4y. Zatem ani żywiołowość w gramsciańskim
znaczeniu tego pojęcia, ani blanąuizm i jego dyktatura rewolucyjnej mniej
szości.
Dialektyczny związek, ścisłe powiązanie idei i faktów, myśli i praktyki
jest w dużym stopniu polemiczne wobec mazziniańskiej koncepcji geniusza
odkrywającego ludowi opatrznościowy zamysł, przynoszącego mu Prawdę.
Kult bohatera, kult wybitnej jednostki spotyka się z żywą krytyką ze strony
Pisacane, bohaterowie jawią mu się jako efekt, a nie przyczyna, społecznych
wydarzeń; tworzą ich masy i ich potrzeby, to bieg historii wynosi ich na
wyjątkowe, uprzywilejowane miejsce, skąd objawiają tablice praw, niczym
nowi Mojżesze. Sądzę, że ta krytyka mazziniańskiego geniusza przypominać
może krytykę mesjanizmu, jaką przeprowadził Edward Dembowski.
Przeciw kultowi bohatera, łatwo przeradzającego się w kult jednostki,
posługuje się Pisacane osiemnastowieczną bronią rozumu, przeciwstawionego,
w ten sam osiemnastowieczny sposób, „ślepej wierze” : „Biada, gdy masy
49 Ibidem, s. 167.
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uwierzą w końcu w nienaruszalność i nieomylność jednostki. Biada, gdy masy
przyzwyczają się do wiary, a nie do rozumu: oto sekret, na którym dotychczas
opierała się tyrania” 50. j aSne jest’ jwHiak, że obok oświeceniowego racjo
nalizmu obecna jest w tej wypowiedzi romantyczna ufność w samowiedzę
ludu. Tak jak romantyczne jest poszukiwanie jedności myśli i czynu w dziele,
lecz także i w życiu.
W polemice z idealistyczną wizją dziejów Mazziniego prymat oddany
zostaje czynom. To „fakty ”, przeciwstawione doktrynom, są przejawem
narodowego życia, doktryny zaś, idee, systemy, filozofie są tylko odbiciem
społecznych cierpień. Wyrażają one tylko to, co „już jest” , formułują
jedynie za pomocą precyzyjnych koncepcji to, co już w narodzie żyje —
jeszcze nie wyrażone, lecz już odczuwane.
Choć więc rewolucja nie dokonuje się najpierw ..w myśli” , a potem
„w rzeczywistości” , to jednak czynnik intelektualny, teoretyczny jest dla
Pisacane niezmiernie ważny. Lud bowiem nie jest zdolny do sformułowania,
wyartykułowania swej samowiedzy: „Myśl rodzi się z faktów, wśród ludu,
z jego cierpień, lecz potem rozwija swój lot, swoje spekulacje poza ludem” 51.
Potrzebna jest więc nie tylko ..żywiołowość” mas. ale i ..cisza gabinetu” ,
w której rodzą się uogólnienia materialnej sytuacji ludu, a także poszukiwane
są środki zaradcze. Bowiem naród, który powstaje „nie wiedząc, jakie
środki potrzebne są na jego cierpienia, jest stracony” -s2 .
Intelektualiści zatem u Pisacane nie przynoszą ludowi gotowej, niez
miennej prawdy, w imię której ma on powstać, lecz nadają tylko doktrynalną
formę jego dążeniom. To nie doktryna jednak skłania masy do rewolucji,
wychowują się one w walce o swe interesy materialne. Gdy idea ludowa
spotka się z doktryną filozoficzną, powiada Pisacane, rewolucja moralna
już się dokonała. Ten ciągły ruch „od mas” i „do mas” tworzy postęp,
gdyż wzięty od ludu impuls powraca doń jako sformułowana koncepcja
walki: „Siły postępu, najpierw ukryte, zaczynają ujawniać się wraz z odczuciem
konieczności zmiany. W ludzie rodzi się ziarno rewolucji. Wybitne jednostki
podejmują i opracowują tę pierwotną i niejasną ideę, powstałą w masach,
i zwracają im ją dokładniej sformułowaną. Zwalczane przez kasty obawiające
się rewolucji, idee zyskują dzięki dyskusji więcej jasności, a na skutek represji
więcej zwolennikó^w. W ten sposób ta pierwotna i niejasna idea, powstała
w ludzie pod wpływem zjawisk społecznych, przebija skorupę, którą te same
zjawiska otoczyły inteligencję, a ta oświetla lud swym dobroczynnym świa
tłem” 53.
50 C. Pisacane, Guerra com battuta..., s. 1136.
51 C. Pisacane, La rivoluzione, s. 15.
— C. Pisacane. Guerra com battuta..., s. 1127.
Ibidem , s. 1 126.
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Jak już miałem okazję kilkakrotnie napomknąć, socjalistyczna wizja
P isacane n o si n iezaprzeczaln y zn ak anarchii, ujawniającej się zarówno w za
sadzie antypaństwowości, jak i koncepcji antropologicznej i metodzie działania.
Co do pierwszego punktu, Pisacane powtarza podstawową zasadę wszelkich
koncepcji anarchistycznych, tj. utożsamiania aparatu państwowego z przemocą
i autorytetem. Nowa społeczność przyszłości, oparta na prawach natury, nie
będzie go już potrzebowała, gdyż nie będzie rozrywana sprzecznymi interesami
i równowagi jej nie będzie podtrzymywać żadne sztuczne rusztowanie.
Państwo potrzebne jest dopóty, powiada Pisacane, dopóki rządzi zasada
przemocy i przywileju, konieczności podporządkowywania i kierowania. Spo
łeczeństwo oparte na prawach natury będzie natomiast doskonałym samore
gulującym się mechanizmem, gdzie wszelka interwencja woli i decyji może
okazać się tylko zgubna. Gdy wolę jednostek zastąpi wola kolektywu,
wszelkie organy władzy staną się, niczym u Bakunina, niepotrzebne.
Nowy porządek społeczny będzią anarchią, tj. wolną, spontaniczną mani
festacją życia i aspiracji mas. Powracamy tu do problemu gramsciańskiej
żywiołowości, objawiającej się u Pisacane w apologii spontanicznego ruchu
mas. Organizacja, znów jak u Bakunina, choć Pisacane inspiruje się w tej
kwestii ideami Proudhona, powinna powstawać „z dołu” ku „górze” 54.
Źródeł antypaństwowości zarówno Pisacane, jak i Bakunina szukać znów
należy w ich antropologicznej wizji człowieka, której fundamentem i zasadą
jest wolność. Wolność zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii wartości
i nie może być ona nigdy, z racji swej totalnej istoty, ograniczana:
„Człowiek, stworzony jako niezależny i wolny, nie powinien nigdy służyć
innemu człowiekowi, lecz tylko swej własnej naturze [...] ani pozwolić, aby
inni ustanawiali stosunki społeczne, których będzie częścią, i nadawali normę
całemu jego życiu” 55. Raz jeszcze anarchosocjalizm identyfikuje się z nakazem
etycznym, z moralnym imperatywem o uniwersalnym zasięgu, od którego nie
może być odstępstw. Wartością absolutną jest bowiem jednostka, indywidual
ność ludzka jako cel sam w sobie. Prawa zewnętrzne w stosunku do niej
są jednoznaczne ze złem i przemocą, gdyż oznaczają zawsze podporządkowanie
i instrumentalizację. Wolność zaś nie ma tu charakteru relacyjnego, lecz
posiada wartość absolutną.
W tej perspektywie, znów bliskiej bakunistom, odrzucona zostaje idea
Boga, jako alienująca jednostkę, sprzeczna z jej wolnością. Pisacane łączy

C. Pisacane, La rivoluzione, s, 12: „W szyscy oni, z wyjątkiem Proudhona, upierają
się przy poważnym błędzie, na m ocy którego należałoby rozpocząć reformy z góry ku dołow i,
narzucić je ludowi, a nie sprawić, by wyłoniły się one spontanicznie, z dołu ku górze” .
Ibidem , s. 190.
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alienację religijną i polityczną, widząc w obu ten sam rodzaj zniewolenia
przez autorytet, ten sam stosunek zależności: „Religia jest oparta na idei
najwyższej władzy, zależności, bez której nie mogłaby istnieć. Bez modłów,
bez wierzeń, bez kultu, bez autorytetu nie ma religii [...]. W społeczeństwie
dążącym do wolnego zrzeszenia i równości, gdzie wszelka hierarchia zostanie
obalona, czyż będzie mogła się pojawić idea zależności od najwyższej
mądrości? Któż ośmieli się nazwać wysłańcem Boga i głosić jego wolę?” 5fl
Historia anarchii we Włoszech nie kończy się oczywiście na Pisacane,
przeciwnie J e j najbardziej intensywne lata przypadają na okres od zjednoczenia
do.końca XIX w., a właściwie do wybuchu I wojny światowej. Jej historyczne
przyczyny są znane: gwałtowne pojawienie się kwestii społecznej tuż po
zjednoczeniu, brak rewolucji burżuazyjnej i rozwiniętego k ap italizm u, zacofanie
ekonomiczne kraju, nędza mas chłopskich Południa, ich tradycje ..rozbójnickie” . Trudno jednak mówić we Włoszech o dwóch paralelnych i nie
zależnych od siebie liniach: naukowego socjalizmu i anarchizmu, gdyż,
jak twierdzi Santarelli ?7, historia anarchizmu znaczy we Włoszech tyle samo,
co historia początków socjalizmu i tylko w tej perspektywie może być zrozu
miana. W przeciwnym razie staje się albo historią świętych, męczenników
i bohaterów, albo pojawia się w oficjalnej historiografii jako element natury
patologicznej5X.
Gdy przeglądamy dokumenty zgromadzone w pracy Santarellego, uderza
ideologiczna i moralna ciągłość późniejszego włoskiego anarchizmu z dziełem
Pisacane, choć znacznemu wzmocnieniu ulegają elementy woluntarystyczne
i międzyklasowość wizji społecznej. „Jeśli chcecie spełnić waszą misję —
czytamy w odezwie do socjalistów z 1914 r. — jako socjaliści i jako
rewolucjoniści, musicie walczyć poza państwem przeciw państwu, tak jak i prze
ciw kapitalizmowi poza kapitalizmem. Musicie skłonić lud, by żądał coraz
więcej, ufając w jego własne siły, nie uciekając się do praw, na przekór
prawom, przygotowując w ten sposób wielki dzień Rewolucji Społecznej” 59.
Autorem, który bezpośrednio odwoływał się do dziedzictwa Pisacane, był
Merlino™. Widział on w nim pierwszego włoskiego socjalistę naukowego,
pośrednika między włoską tradycją a socjalizmem francuskim. Tak jak
i u Pisacane, motorem dziejów są dla Merlina masy chłopskie Południa,
i tak jak u Pisacane, słabość kapitalizmu jawi się jako czynnik zdecydowanie
sprzyjający rewolucji, w7 jawnej już polemice z marksizmem.
56 Ibidem , s. 58.
57 E. Santarelli, II socialismo anarchico in Italia, M ilano 1959, s. 10.
Ibidem , s. 11.
59 „Ai socialisti riuniti a C ongresso in Ancona nel 2 6 —28 IV 1914*\ ,,V o lo n ta '\ 1914.
cyt za: E. Santarelli, op. cit.., s. 245.
60 Patrz ibidem, s. 214— 217.
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I jeszcze ostatnia sprawa: model społeczeństwa przyszłości. Należy od razu
powiedzieć, że u Pisacane nie znajdziemy jego szczegółowego opisu, tak
typowego dla francuskiego socjalizmu utopijnego, a jedynie niezbywalne
zasady, wynikające z naczelnego założenia, tj. prymatu jednostki i jej wolności.
Prymat ten nie prowadzi jednak, jak już wspominałam, do zrównania
i sztucznego zubożenia potrzeb, typowego dla prymitywnego komunizmu,
lecz przeciwnie, do postulowania takich warunków społecznych, by wszystkie
potrzeby i wszystkie ludzkie zdolności mogły się swobodnie rozwijać. Istotnie,
pierwsza zasada tego, co Pisacane nazywa rewolucją ekonomiczną, brzmi:
każda jednostka ma prawo korzystać ze wszystkich materialnych środków,
którymi dysponuje społeczeństwo, tak by móc w pełni rozwinąć swe możli
wości fizyczne i moralne. Dlatego też głównym celem paktu społecznego
jest zagwarantowanie każdemu absolutnej wolności. Ponieważ wszelkie hierar
chie i autorytety zostaną zniesione, kapitał i ziemia będą wspólną własnością,
zapanuje równość między jednostkami i komunami. Każda komuna będzie
wolnym zrzeszeniem jednostek, a naród wolnym zrzeszeniem komun. Skoro
cały naród jest suwerenny, jego decyzje będą ponad prawami, a przedstawiciele
(w radach komun i w kongresie w skali ogólnokrajowej) mogą być w każdej
chwili przez naród odwołani. Jeśli więc z jakąś formą władzy będziemy
mieli do czynienia, będzie to w każdym razie władza niepolityczna, „wew
nętrzna” , samorządowa. Prawdziwym środowiskiem człowieka będzie natoihiast
wspólnota integrująca jednostki, pozbawiona hierarchicznego podporządko
wania, wspólnota jako jedyny teren realizowania się wolności.
Ten brak sprzeczności, a przeciwnie, istniejące między wspólnotą a wolnością
„sprzężenie zwrotne” , podkreślane jest wielokrotnie przez Pisacane: „Człowiek
został stworzony jako niezależny i wolny i tylko potrzeby nakreślają granice
tych jego atrybutów. Aby oddalić od siebie te granice i poszerzać coraz
bardziej strefę swojej aktywności, człowiek zrzesza się i dlatego społeczeństwo
nie może, bez zaprzeczenia swemu celowi, ograniczać w najmniejszym stopniu
atrybutów człowieka” 61.
Mamy więc do czynienia przede wszystkim z rodzajem aksjologii spo
łecznej, w której jakość życia wiąże się z poszanowaniem praw i potrzeb
jednostki, czyli, mówiąc na sposób oświeceniowy, ze szczęściem. Lecz także
z rozwiniętą techniką i produkcją, z dostatkiem materialnym, z wizją
rozwiniętego społeczeństwa przyszłości. Pisacaniańskie hasło: wolność i zrzesze
nie nie było więc w intencji autora negacją historii i konstruowaniem
utopii „po drugiej stronie zwierciadła” . Było włączeniem się w jedyny praw
dziwy nurt historii, który pogodzić miał to, co dotąd było rozłączone
i sprzeczne: jednostkę, naród, wspólnotę.
61 C. Pisacane, La rivoluzione , s. 112.
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W chwili podjęcia się tej ryzykownej wyprawy, pragnę objawić krajowi moje poglądy
po to, aby m óc odeprzeć zarzuty gawiedzi, zawsze gotowej oklaskiwać zwycięzców i przeklinać
zwyciężonych.
M oje polityczne zasady są wystarczająco znane. Wierzę w socjalizm, lecz w socjalizm
odm ienny od francuskich system ów, opartych na ogół na idei monarchii i despotyzm u. Jest
on nieuchronną i bliską przyszłością W łoch, a m oże i całej Europy. Socjalizm, o którym
m ówię, m ożna określić w dwu słowach: w olność i zrzeszenie. M yśl tę rozwinąłem w dwu
napisanych przeze m nie tom ach, owocu nieomal sześciu lat pracy, a ponieważ brak czasu nie
pozw olił mi poświęcić należytej troski stylowi i formie, wdzięczny byłbym, gdyby któryś
z m oich przyjaciół zechciał m nie zastąpić i wydać owe dwa tom y.
Jestem przekonany, że dopóki podziałem dóbr rządzić będzie konkurencja, dopóty koleje
żelazne, elektryczne telegrafy, m aszyny, ulepszenia w przemyśle, wszystko to wreszcie, co
rozwija i ułatwia handel, skazane jest, m ocą fatalnego prawa, na pogarszanie tylko sytuacji
mas. W szystkie te środki zwiększają wprawdzie dochody, lecz grom adzą je w nielicznych
rękach, i to właśnie sprawia, że ów tak wychwalany postęp nie jest niczym innym, jak
krokiem wstecz. Jeśli te rzekome ulepszenia mają być uważane za postęp, to tylko w tym
sensie, że zwiększając nędzę biedaka, popychają go nieuchronnie ku straszliwej rewolucji,
która zmieni porządek społeczny i odda wszystkim to, co dziś należy tylko do nielicznych.
Przekonany jestem , że Italia będzie wielka w swej w olności albo pozostanie niewolnicą,
przekonany jestem , że um iarkowane środki, takie jak system konstytucyjny w Piem oncie czy
rćformy w Lombardii, nie tylko nie przybliżają odrodzenia W łoch, lecz przeciwnie —
opóźniają je.
Co do mnie, nie poświęciłbym niczego dla zm iany jakiegoś m inisterstwa, nowej konstytucji,
ani nawet dla wypędzenia A ustriaków z Lombardii i przyłączenia jej do K rólestwa Sardynii.
M oim zdaniem , panowanie dynastii sabaudzkiej czy austriackiej to jedno i to sam o. Sądzę
również, że konstytucyjny system Piem ontu jest bardziej szkodliwy dla W łoch niż tyrania
Ferdynanda II. Pewny jestem , że gdyby Piem ont był rządzony tak, jak pozostałe państwa
w łoskie, rewolucja we W łoszech byłaby już dzisiaj faktem dokonanym .
Ten niezachwiany sąd wypływa z głębokiego przekonania, że złudą jest rozpowszechnianie
idei, tak jak absurdem jest kształcenie ludu. Idee rodzą się z faktów, a nie odwrotnie,
a lud nie stanie się w olny dlatego, że będzie w ykształcony, lecz wykształcenie jego będzie
skutkiem w olności. Jedyną użyteczną rzeczą, jaką obywatel m oże zrobić dla sw ego kraju, to
oczekiwać cierpliwie dnia, w którym będzie m ógł się przyczynić do materialnej rewolucji.
Konspiracja, spiski, próby powstań to, moim zdaniem , szereg faktów zbliżających W łochy
do ich celu: zjednoczenia. Interwencja jednego bagnetu w M ediolanie zdziałała więcej niż
tysiące tom ów napisanych przez doktrynerów, tej prawdziwej zarazy naszego kraju i całego
świata.
N iektórzy powiadają: rewolucji .musi dokonać cały kraj. T o oczywiste. Lecz kraj składa się
z jednostek i gdyby miały one spokojnie czekać na dzień rewolucji, a nie przygotowywać
ją w konspiracji, rewolucja nie wybuchłaby nigdy. Gdyby natom iast wszyscy powiedzieli
sobie: rewolucji musi dokonać kraj, a ponieważ ja jestem drobną cząstką tego kraju, mam
do spełnienia drobną część obow iązku, i obowiązek ten spełnili, rewolucja dokonałaby się
natychm iast i okazała niezwyciężoną z racji sw ego zasięgu. M ożna nie zgadzać się co do
formy konspiracji, co d o miejsca i czasu, lecz nie zgadzać się co d o samej zasady to absurd,
hipokryzja, skrajny egoizm .
Szanuję tego. kto pochwala konspirację, choć sam nie konspiruje. lecz żywię jedynie
pogardę dla tych, którzy nie tylko niczego nie chcą zdziałać, a z upodobaniem krytykują
i złorzeczą ludziom czynu. Zgodnie z m oim i zasadam i, sądziłbym , żem nie dopełnił świętego
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obowiązku, jeśli widząc m ożliw ość akcji w dobrze wybranym miejscu i sprzyjających okolicz
nościach, nie użył w tym celu całej mojej energii.
N ie pretenduję — o co oskarża .m nie wielu tych, co pozostają bezczynni — aby być
zbawcą ojczyzny. N ie — ale jestem przekonany, że na Południu W łoch ma miejsce rewolucja
m oralna, że energiczny impuls m oże pchnąć ludność do decydującego kroku i dlatego
właśnie cały mój wysiłek skierowany był na zorganizowanie konspiracji zdolnej dać ów impuls>
Jeśli dotrę do w yznaczonego miejsca, którym ma być Sapri w pobliskim K sięstwie, uważać to
będę za swój wielki osobisty sukces, choćbym głowę miał zostaw ić na szafocie. Będąc
jen o zwykłym człow iekiem , choć tylu szlachetnych udziela mi swego poparcia, m ogę zrobić
tylko tyle i robię to. Reszta zależy od kraju. M am jedynie swe życie d o poświęcenia
i w składaniu tej ofiary nie waham się wcale.
Pewien jestem , że gdy wszystko się uda, spotka m nie powszechny poklask, jeśli padnę,
tłum mnie potępi. N azw ie mnie szaleńcem, pyszałkiem , niespokojnym duchem i ci, co nic nie
czyniąc, pędzą życie na krytykowaniu innych, badać zaczną mój plan, odkryją w nim błędy,
oskarżą m nie o brak bystrości um ysłu, serca, energii... W szystkich tych oszczerców uważam
nie tylko za niezdolnych d o dokonania tego, na com się odważył, lecz nawet do powzięcia
sam ego zam ysłu. Tym, którzy powiedzą, że sukces tej wyprawy był niem ożliwy, odpowiadam ,
że gdyby przed przystąpieniem *do podobnych czynów trzeba było czekać na aprobatę świata,
należałoby z góry z nich zrezygnować. Św iat nie waha się bowiem pochwalać tylko pom ysłów
prostackich. N azw ał szaleńcem tego, kto pierwszy zbudował w Ameryce statek parowy, a też
i sądził, że niem ożliw e jest przebycie nań Atlantyku. Szaleńcem był nasz K olum b, zanim nie
odkrył Ameryki, a przeciętny człowiek uważałby za szaleńca i wariata Hannibala i N apoleona,
gdyby przyszło im zginąć nad Trebią i pod M arengo. N ie myślę porównywać m ego czynu
z tym, czego dokonali ci wielcy. Podobieństw o jest zresztą tylko częściowe: wyprawa moja
będzie obiektem pow szechnego potępienia, jeśli poniosę kieskę, ogólnego podziwu, jeśli
zwyciężę. Gdyby N apoleon przed opuszczeniem Elby i wylądowaniem we Frejus z pięćdzie
sięciom a grenadierami pytał o radę, zamiar jego spotkałby się z pow szechną naganą. N apoleon
m iał to, czego ja nie m a m : blask imienia, lecz d o m ojego sztandaru dołączam wszystkie
uczucia i wszystkie nadzieje włoskiej rewolucji. Walczyć będą ze m ną wszystkie cierpienia
i cała nędza W łoch.
D odam jeszcze tylko jedno: jeśli poniosę klęskę, żywić będę jedynie pogardę, dla
nędznika, który m nie potępi, jeśli zwyciężę, m ało cenić będę sobie jego poklask. Całą
nagrodę znajdę we własnym sumieniu i w duszy tych drogich i szlachetnych przyjaciół,
którzy mi dopom ogli, dzieląc ze mną bicie m ego serca i wszystkie nadzieje. Jeśli bowiem
nasza ofiara na nic nie zda się Italii, będzie przynajmniej dla niej powodem d o dum y, że
wydała synów gotow ych polec dla jej przyszłości.
Carlo Pisacane

Joanna Ugniewska-D obrzańska
Ch. P ISA C A N E — LES ID E E S SOCIALES ET LE P R O G R A M M E N A T IO N A L
D U SO C IA LISM E ITALIEN D U R ISO R G IM E N T O
R esu m e
D ans cet article, Tauteur soum et a Panalyse Toeuvre de Ch. Pisacane, premier socialiste
italien de fep o q u e du R isorgim ento. Son aspect fondamental est constitue par. un lien indestructible entre la ąuestion sociale et celle de Tindependance nationale qui, selon Pisacane,
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ne peut pas etre abordee sans une profonde transformation socialiste de la societe. La
nation n ’etant autre qhose que la liberte, FI talie de Favenir doit etre fondee sur une librę
association, sinon, il est mieux de rester sous le despotism e etranger qui au m oins pousse
les desesperes a lutter contrę la tyrannie.
C ’est pourąuoi Pisacane refuse toutes les solutions «moderees» et aussi toutes les libertes
politiques de la dem ocratie bourgeoise et de la monarchie constitutionnelle, retenant, com m e
les populistes russes, que le retard econom ique et la faiblesse du capitalism e italien constituent
un avantage im portant pour transformer la societe italienne dans le sens socialiste.
L ’oeuvre de Pisacane est souvent polem ique vers les theories du socialism e utopique
franęais, car il admet la violence revolutionnaire et possede une vision clairement classiste de la
societe.
Son anarchisme et son refus de toute form ę de 1’Etat et du gouvernem ent ont un
caractere profondem ent axiologique et derivent aussi de son interet pour les reformateurs
italiens du X V IIIe siecle. II y trouve sa conception de la naturę humaine et de ses droits
inalienables si souvent meprises au cours d’histoire. II s łagit donc non pas de nier Thistoire
et de construire une «utopie», mais de revenir a sa vocation la plus authentique: celle de
concilier Tindividu, la nation et la com m unaute.

