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Michał Bakunin urodził sie ̨ w 1814 roku, w rosyjskiej rodzinie arystokra-
tycznej . W wieku 21 lat zrezygnował z nauki w szkole artylerii w St. Pe-
tersburgu, aby studiować filozofie ̨w Berlinie. Znalazł sie ̨ tam pod wpływem
filozofii młodoheglowskiej. To właśnie z tego okresu pochodzi jego słynne
powiedzenie: ”Pasja niszczenia jest pasja ̨ tworzenia”. W przeciwieństwie do
heglowskiego nacisku na pozytywna ̨strone ̨w dialektyce ”rewolucyjna nega-
cja” Bakunina upatruje w negacji siłe ̨ naped̨owa ̨historii.

Dla młodego Bakunina nowy świat może wyłonić sie ̨ tylko poprzez całko-
wite zniszczenie starego. Prawdziwym celem historii jest wyzwolenie ludz-
kości, a prawdziwe wyzwolenie jest możliwe jedynie dziek̨i zupełnemu ze-
rwaniu z przeszłościa.̨ To zupełne zerwanie - rewolucja-jest aktem absolut-
nej negacji, dokonanym przez cała ̨ ludzkość przeciwko wszelkiej władzy. Cel
(wolność) i metoda (rewolta) ida ̨ ze soba ̨w parze. Bakunin był już podejrzli-
wy w stosunku do komunistów:

”Ich społeczeństwo nie jest wolnym, żywym zwiaz̨kiem wolnych ludzi,
lecz stadem zwierzat̨, nieznośnie przymuszonych i zjednoczonych si-
la,̨ podaż̨ajac̨ym tylko zamaterialnymi celami, całkowicie ignorujac̨ym
duchowa ̨ strona ̨ życia.”

W 1844 roku Bakunin spotkał w Paryżu Proudhona i Marksa. Jednakże
Marks i Engels gwałtownie sprzeciwili sie ̨ jego poparciu dla ruchów naro-
dowowyzwoleńczych, a w szczególności dla powszechnego powstania, po-
wiaz̨anego z rewolucjami podbitych narodów. Powstał pomied̨zy nimi rozdź-
wiek̨, który później miał sie ̨powiek̨szać. W roku 1848 przemówienie Bakuni-
na,wzywajac̨e do niepodległości Polski, skłoniło rzad̨ francuski dowydalenia
go.

W nastep̨nym roku Bakunin przybył do Drezna, gdzie był, mówiac̨ sło-
wami Ryszarda Wagnera, ”zdolnym i opanowanym przywódca”̨ powstania
majowego. Jak wspomina Wagner, który był z Bakuninem na barykadach:
”Wszystko w nim było wielkie. Był pełen dzikiego entuzjazmu i siły”. Ten en-
tuzjazm był powodem aresztowania go w Saksonii, gdzie został skazany na
śmierć. Potem nastap̨iła ekstradycja do Austrii, gdzie po raz kolejny otrzy-
mał wyrok śmierci. Wtedy z kolei Rosja zażad̨ała jego ekstradycji i Bakunin
bez procesu znalazł sie ̨ w Twierdzy Pietropawłowskiej, sped̨zajac̨ tam sześć
lat. Wiez̨ienie i późniejsze zesłanie na Syberie ̨ nadwereż̨yły na zawsze jego
zdrowie. Jednak w 1861 roku Bakunin dokonał dramatycznej ucieczki. Cała
Europa mogła czytać o jego sensacyjnej podróży do Londynu przez Japonie ̨ i
Ameryke.̨
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Po przybyciu do Wielkiej Brytanii pierwszymi słowami Bakunina było py-
tanie o to, gdzie w Europie maja ̨miejsce jakieś niepokoje.

”Spokój - pisał - takwysoko ceniony, jest najwiek̨sza ̨kles̨ka,̨ jakamoże spo-
tkać człowieka.” Usłyszawszy, że nie ma żadnych, odpowiedział: ”Cóż wiec̨
mamy wbić? Czy musze ̨ jechać do Persji lub Indii, aby sprawy ruszyły? Sie-
dzenie i nicnierobienie doprowadza mnie do szału.”

Przez trzy lata Bakunin angażował sie ̨w ruch na rzecz odzyskania niepod-
ległości przez Polske.̨ Kles̨ka Powstania Styczniowego skłoniła go do odwró-
cenia uwagi od powstań narodowych w strone ̨ rewolucji mied̨zynarodowej.
W1864 roku weWłoszech Bakunin stworzył Bractwo, mied̨zynarodowe tajne
stowarzyszenie ”niewidzialnych przewodników w sercu ludowej burzy”.

W 1868 roku Bakunin przyłac̨zył sie ̨ do Mied̨zynarodowego Stowarzysze-
nia Robotników - I Mied̨zynarodówki - europejskiej federacji radykalnych
organizacji. Nie miała ona jednego oficjalnego programu, a jej polityke ̨okre-
ślały różne federacje i czes̨te kongresy. Pomimo tego, że w skład Mied̨zyna-
rodówki wchodziły rozmaite organizacje, to jej Rada Generalna była zdomi-
nowana przez frakcje ̨ autorytarnych socjalistów, skupionych wokół Marksa.

WedługMarksa, społecznym i ekonomicznym rozwojem społeczeństw kla-
sowych rzad̨za ̨ ”prawo naukowe”, których działanie pojać̨ moga ̨ jedynie stu-
diujac̨y je zgodnie z jego metodami. Ewolucja społeczna rozwija sie ̨ stopnio-
wo przez długi okres czasu, aż do momentu wystap̨ienia zmiany rewolucyj-
nej .”We wszystkich poprzednich rewolucjach jedna klasa rzad̨zac̨a była za-
step̨owana inna,̨ która rosła w siłe ̨ ”w łonie” dawnego społeczeństwa. Tak
wiec̨ w kapitalizmie robotnicy powinni tworzyć centralnie zorganizowana,̨
zdyscyplinowana ̨partie ̨ polityczna,̨ aby przejać̨ władze ̨w państwie i ustano-
wić ”dyktature ̨ proletariatu”. Takie idee przerażały Bakunina.

Bakuninowska krytyka autorytaryzmu Marksa rozpoczeł̨a dyskusje ̨ nad
dwoma zasadniczymi problemami nowoczesnej teorii i praktyki rewolucyj-
nej: roli radykalnych intelektualistów, których Bakunin ironicznie nazywał
”uczonymi” oraz marksowskim pojec̨iem ”socjalizmu naukowego ”.

Dla Bakunina rewolucyjna ̨”burze”̨ tworzy nieuchronny bieg zdarzeń imo-
że ona być wywołana z błahych powodów. Zorganizowane grupy moga ̨ po-
magać propaganda ̨ i działalnościa ̨ w narodzinach rewolucji, ale tylko pod
warunkiem, że odzwierciedlaja ̨ one pragnienia mas. Grupy te nigdy nie po-
winny izolować sie ̨od mas i musza ̨ starać sie ̨przeszkodzić skupieniu władzy
w rek̨ach elity, poprzez położenie nacisku na tworzenie wolnych stowarzy-
szeń.
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Tylko zaangażowane i sprawujac̨e kontrole ̨ masy moga ̨ przeprowadzić
prawdziwa ̨ rewolucje.̨ Nie dokona tego w ich imieniu ”rewolucyjna” grupa,
która sad̨zi, że wie wszystko najlepiej. Taka rewolucja, dowodził Bakunin,
jest kontr-rewolucyjna. Uczeni uważaja ̨ sie ̨ za lepszych od mas i sad̨za,̨ że sa ̨
przeznaczeni do bycia przyszła ̨ klasa ̨ dominujac̨a,̨ nowa ̨ arystokracja.̨

Według Bakunina marksizm jest ideologia ̨ nowej klasy, daż̨ac̨ej do przeje-̨
cia władzy. Radykalna inteligencja mówi o obaleniu kapitalistów, o wyzwole-
niu i końcu wyzysku, ale w rzeczywistości widzi w rewolucji doskonała ̨ oka-
zje ̨ do zrobienia kariery w przyszłości. Gdy te elity dojda ̨ do władzy, użyja ̨
swej ”nauki” do uzasadnienia swojej dominacji nadmasami. Według Bakuni-
na, tacy ludzie sa ̨”kwintesencja ̨ i naukowymwyrazem burżuazyjnego ducha
i burżuazyjnego interesu”.

Marksowski wywód o obiektywnych ”naukowych prawach” społecznej
ewolucji, prowadzonej przez nieuchronny rozwój ekonomiczny - ”prawach”,
które moga ̨ interpretować jedynie Marks i jego uczniowie - ma służyć tylko
otumanieniu robotników. Wzywajac̨ do zachowania cierpliwości i oddalajac̨
rewolte ̨ oraz zastep̨ujac̨ rewolucje ̨ ”sojuszami” z partiami burżuazyjnymi,
zanim nie nastap̨i ”nieuchronny ostateczny kryzys” kapitalizmu, Marks
sprzedawał klase ̨ robotnicza ̨ w wieczna ̨ niewole.̨ Dla Bakunina nadet̨e teo-
retyzowanie Marksa było idiotyzmem, nowa ̨ religia ̨ z nowym kapłaństwem,
którego Ziemski Raj, odsuniet̨y w nieokreślona ̨przyszłość, był jedynie nowa ̨
ideologia ̨wciaż̨ tego samego ucisku.

Jednakże w tamtym czasie w Mied̨zynarodówce najbardziej popularnymi
ideami były nie idee Marksa, lecz Proudhona, którego federalizm i mutu-
alizmuformowały podstawybakuninowskiej idei kolektywizmu.Wodróżnie-
niu od marksowskiego pomysłu przejec̨ia kontroli nad aparatem państwo-
wym, zarówno Proudhon jak i Bakunin, postulowali organizacje ̨ społeczeń-
stwa swobodnych federacji, w których skład wchodziłyby niezależne stowa-
rzyszenia, tworzone przez wolnych robotników.

Wkrótce kolektywizm stał sie ̨ dominujac̨ym nurtem w najwiek̨szych fede-
racjach w Mied̨zynarodówce - włoskiej i hiszpańskiej, oraz coraz popular-
niejszy w sekcjach szwajcarskich, belgijskich i francuskich. Marks, zaalar-
mowany powodzeniem bakuninowskiego antyautorytarnego kolektywizmu,
zagroziłmu ”ekskomunika”̨. Rozpoczał̨ kampanie ̨kłamstw i oszczerstwprze-
ciw Bakuninowi, a komitet, stworzony w celu zbadania tych oskarżeń, prze-
głosował usuniec̨ie Bakunina.

Marks dobrze wiedział, że usuniec̨ie Bakunina z Mied̨zynarodówki było
konieczne, żeby przekształcić ja ̨ z konfederacji autonomicznych federacji w
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system partii politycznych, kierowany przez samegoMarksa. Wtedy właśnie
udało sie ̨ Marksowi przeforsować zmierzajac̨a ̨ do tego rezolucje.̨ Szwajcar-
ska federacja zwołała kolejny kongres, na którym obalono zarzuty wobec
Bakunina. Mied̨zynarodowy Kongres poparł całkowicie Bakunina, potep̨ia-
jac̨ Rade ̨Generalna ̨Marksa i jej plany. W ich opinii obowiaz̨kiem robotników
było zniszczenie władzy politycznej, odrzucono kompromis z burżuazyjna ̨
polityka,̨ łac̨znie z parlamentaryzmem, zaś organizowanie nowych instytu-
cji, skupiajac̨ych polityczna ̨władze,̨ uznano za równie niebezpieczne, jak ja-
kiekolwiek istniejac̨e rzad̨y. Kongres ten był absolutna ̨ porażka ̨ dla Marksa.
W odpowiedzi przeniósł on Rade ̨ Generalna ̨ do bezpiecznego Nowego Jorku,
gdzie powoli gasła w izolacji.

Wyczerpany ciag̨ła ̨ walka ̨ i zmec̨zony oszczerstwami i intrygami marksi-
stów, Bakunin zmarł 1 lipca 1876 roku w Bernie. W Europie stał sie ̨ bohater-
ska ̨ - niemalże mityczna ̨ - postacia.̨

Jego spuścizna jest olbrzymia. Idee, jakie rozwijał w ciag̨u dziesiec̨iu ostat-
nich lat życia, rozpowszechniły sie ̨szybkowRosji, a teorie kolektywistyczne-
go anarchizmu i rewolucji stały sie ̨ podstawa ̨ anarcho-syndykalizmu, który
zainspirował masowe ruchy we Francji oraz bojowników Rewolucji Hiszpań-
skiej 1936 roku. Lecz, co najważniejsze, bakuninowska pionierska i dogłeb̨na
krytyka autorytarnego (lub państwowego) socjalizmu, jak i jego trafne prze-
widywania dalszego rozwoju wydarzeń, aktualne sa ̨ do dziś.

”Moje imię bed̨zie żyć i z nim wiaz̨ać się bed̨zie prawdziwa, uzasad-
niona chwała bezlitosnego i nieprzejednanego przeciwnika, nie jakichś
osób, lecz ich autorytarnych teorii, ich żałosnych i ohydnych pretensji
do światowej dyktatury.”
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