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30 maja 1814 roku w Priamuchinie, w Rosji, urodził sie ̨ Michaił Bakunin,
anarchista, filozof, rewolucjonista. „Rzekomy anarchista jest wrogiemwładz
istniejac̨ych i aspirantem do własnego despotyzmu” – pisał o nim Jan Kucha-
rzewski, autor dzieła „Od białego do czerwonego caratu”.

Andrzej Walicki, historyk idei, nazwał Bakunina typowym przedstawicie-
lem wykorzenionej inteligencji, która może przez to przyswajać sobie zupeł-
nie różne w swojej genezie społecznej treści światopoglad̨owe.

Bakunin pochodził z rodziny szlacheckiej. Porzucił służbe ̨ w wojsku, bo
główna ̨ jego pasja ̨była filozofia. W 1840 roku wyjechał z Rosji i przez kolejne
11 lat przebywał w różnych krajach Europy.

W 1847 roku wział̨ udział w zorganizowanych przez polska ̨ emigracje ̨ ob-
chodach rocznicy powstania listopadowego. Wygłosił wówczas przemówie-
nie, w którym z uznaniem mówił o bohaterskiej walce Polaków przeciw ca-
ratowi i uważał postep̨owanie Rosji wobec Polaków za zbrodnie.̨ Wezwał do
pojednania polsko - rosyjskiego, uważajac̨ je za warunek obalenia despoty-
zmu a wolność Polski za warunek wolności Rosji.

Jan Kucharzewski, autor dzieła „Od białego do czerwonego caratu” uważał
jednak, że Bakunin wykorzystywał ruchy narodowe jako środek do wzniece-
nia mied̨zynarodowej rewolucji społecznej. Nazwał go „podpalaczem Euro-
py”.

Bakunin wział̨ udział wWiośnie Ludów, w powstaniach w Dreźnie i Pradze.
W 1849 roku w Saksonii został skazany na kare ̨ śmierci, zamieniona ̨na doży-
wocie. Przekazany został Austriakom, którzy także skazali Bakunina na kare ̨
śmierci, po czym wydali go w 1851 roku Rosji.

Był wiez̨ionyw twierdzy szlisserburskiej, nastep̨nie przebywał na zesłaniu
na Syberii. Ożenił sie ̨z Polka,̨ Antonina ̨Kwiatkowska.̨ W 1861 r. uciekł z Rosji.

Dwa lata później opowiedział sie ̨za powstaniem styczniowym i brał udział
w nieudanej próbie przerzutu broni dla powstańców. Bakunin był działa-
czem IMied̨zynarodówki, z której został na skutek konfliktu z Marksem usu-
niet̨y w 1872 roku. Spierał sie ̨ z Marksem, zarzucajac̨ mu zdrade ̨ idei rewolu-
cji przez przyjec̨ie koncepcji legalnej walki o prawa proletariatu. Sad̨ził, że
jest to niegodne socjalisty i świadczy o staczaniu sie ̨ na pozycje mieszczań-
skiego radykalizmu.

Wprzeciwieństwie doMarksa uważał, że rewolucjama szanse powodzenia
w krajach zacofanych, biednych, o niskim poziomie oświaty. Do takich nale-
żała Rosja i zwolennicy Bakunina, podczas tzw. „wed̨rówki w lud” w latach
1873-1874, jak pisze Andrzej Walicki, „odwoływali sie ̨ do emocji, do instynk-
tów (… ) szli wiec̨ w lud, aby go buntować”.
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Rosji, w sojuszu z innymi narodami słowiańskimi, przypisywał główna ̨role ̨
w rewolucyjnych przemianach i niesieniu światu nowej cywilizacji.

Bakunin był czołowa ̨ postacia ̨ dziewiet̨nastowiecznego anarchizmu.
„Niech moi przyjaciele buduja ̨ – ja tylko pragne ̨ burzenia, gdyż jestem
przekonany, że budowanie wśród padliny z materiałów zgniłych to praca
stracona i tylko z wielkiego zaburzenia powstać moga ̨nowe żywe materiały
a z nimi i nowe organizmy” – pisał w 1864 r.

Państwo, a także religie,̨ uważał Bakunin za przyczyne ̨ zniewolenia ludzi.
„Państwo jest to negacja wolności poszczególnych jednostek; całkowicie po-
zbawia je ono wolności w imie ̨ wolności wszystkich albo w imie ̨ ogólnego
prawa”.

Jak pisał Andrzej Walicki, podstawa ̨anarchizmu Bakunina było ostre prze-
ciwstawienie społeczeństwa państwu, które trzeba zniszczyć, albo przynaj-
mniej drastycznie zdecentralizować, by każda jego cześ̨ć mogła decydować
o sobie. Gminy, powiaty, prowincje i narodymiały sie ̨ jednoczyć na zasadach
swobodnej federacji.

Jednak według autora ksiaż̨ki „Od białego do czerwonego caratu” anar-
chizm Bakunina był tylko środkiem do celu. „Rzekomy anarchista jest wro-
giem władz istniejac̨ych i aspirantem do własnego despotyzmu” – pisał Ku-
charzewski, uważajac̨, że w ślad za anarchia ̨ pojawi sie ̨ dyktatura.

„Katechizm rewolucjonisty” Bakunina wymagał od członka ruchu całko-
witego oddania sie ̨ sprawie rewolucji i bezwzgled̨nego podporzad̨kowania
sie ̨ organizacji.

Bakunin był zwolennikiem terroru, lecz skutecznego, to jest takiego, gdy
jego przejawy bed̨a ̨ czes̨te i przejda ̨ w działania zbiorowe. Niemal do końca
życia był aktywnymrewolucjonista.̨ Brał udziałwpowstaniuwLyoniew1871
r. i w próbie wywołania rewolucji we Włoszech w 1874 r.

Michaił Bakunin zmarł 1 lipca 1876 r. w Bernie, w Szwajcarii.
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