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30 maja 1814 roku w Priamuchinie, w Rosji, urodził sie ̨ Michaił Bakunin, anarchista, filozof, rewolucjonista. „Rzekomy anarchista jest wrogiem władz istnieja ̨cych i aspirantem
do własnego despotyzmu” – pisał o nim Jan Kucharzewski, autor dzieła „Od białego do
czerwonego caratu”.
Andrzej Walicki, historyk idei, nazwał Bakunina typowym przedstawicielem wykorzenionej inteligencji, która może przez to przyswajać sobie zupełnie różne w swojej genezie
społecznej treści światopogla ̨dowe.
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 wzia ̨ł udział w zorganizowanych przez polska ̨ emigracje ̨ obchodach rocznicy powstania listopadowego. Wygłosił wówczas przemówienie, w którym z uznaniem
mówił o bohaterskiej walce Polaków przeciw caratowi i uważał poste ̨powanie Rosji wobec
Polaków za zbrodnie ̨. Wezwał do pojednania polsko - rosyjskiego, uważaja ̨c je za warunek
obalenia despotyzmu 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 wzniecenia mie ̨dzynarodowej rewolucji społecznej. Nazwał go „podpalaczem Europy”.
Bakunin wzia ̨ł udział w Wiośnie Ludów, w powstaniach w Dreźnie i Pradze. W 1849 roku
w Saksonii został skazany na kare ̨ śmierci, zamieniona ̨ na dożywocie. Przekazany został
Austriakom, którzy także skazali Bakunina na kare ̨ śmierci, po czym wydali go w 1851
roku Rosji.
Był wie ̨ziony w twierdzy szlisserburskiej, naste ̨pnie 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 działaczem I Mie ̨dzynarodówki,
z której został na skutek konfliktu z Marksem usunie ̨ty w 1872 roku. Spierał sie ̨ z Marksem, zarzucaja ̨c mu zdrade ̨ idei rewolucji przez przyje ̨cie koncepcji legalnej walki o prawa
proletariatu. Sa ̨dził, że jest to niegodne socjalisty i świadczy o staczaniu sie ̨ na pozycje
mieszczańskiego radykalizmu.
W przeciwieństwie do Marksa uważał, że rewolucja ma szanse powodzenia w krajach
zacofanych, biednych, o niskim poziomie oświaty. Do takich należała Rosja i zwolennicy
Bakunina, podczas tzw. „we ̨drówki w lud” w latach 1873-1874, jak pisze Andrzej Walicki,
„odwoływali sie ̨ do emocji, do instynktów (… ) szli wie ̨c w lud, aby go buntować”.
Rosji, w sojuszu z innymi narodami słowiańskimi, przypisywał główna ̨ role ̨ w rewolucyjnych przemianach i niesieniu światu nowej cywilizacji.
Bakunin był czołowa ̨ postacia ̨ dziewie ̨tnastowiecznego 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.
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Państwo, a także religie ̨, uważał Bakunin za przyczyne ̨ zniewolenia ludzi. „Państwo jest
to negacja wolności poszczególnych jednostek; całkowicie pozbawia je ono wolności w imie ̨
wolności wszystkich albo w imie ̨ ogólnego prawa”.
Jak pisał Andrzej Walicki, podstawa ̨ anarchizmu Bakunina było ostre przeciwstawienie
społeczeństwa państwu, które trzeba zniszczyć, albo przynajmniej drastycznie zdecentralizować, by każda jego cze ̨ść mogła decydować o sobie. Gminy, powiaty, prowincje i narody
miały sie ̨ jednoczyć na zasadach swobodnej federacji.
Jednak według autora ksia ̨żki „Od białego do czerwonego caratu” anarchizm Bakunina
był tylko środkiem do celu. „Rzekomy anarchista jest wrogiem władz istnieja ̨cych i aspirantem do własnego despotyzmu” – pisał Kucharzewski, uważaja ̨c, że w ślad za anarchia ̨
pojawi sie ̨ dyktatura.
„Katechizm rewolucjonisty” Bakunina wymagał od członka ruchu całkowitego oddania
sie ̨ sprawie rewolucji i bezwzgle ̨dnego podporza ̨dkowania sie ̨ organizacji.
Bakunin był zwolennikiem terroru, lecz skutecznego, to jest takiego, gdy jego przejawy
be ̨da ̨ cze ̨ste i przejda ̨ w działania zbiorowe. Niemal do końca życia był aktywnym rewolucjonista ̨. Brał udział w powstaniu w Lyonie w 1871 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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