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Postać Michaiła Bakunina nie mieści się w tym stuleciu, w którym przyszło mu 
żyć. Nie mieści się nawet w dwóch stuleciach. Bakunin jest człowiekiem trzech 
stuleci. Po pierwsze – jest jak najbardziej człowiekiem swojego XIX wieku, stu-
lecia filozofowania, barykad, romantycznych powstań. W carskiej Rosji Bakunin 
był typowym „zbytecznym człowiekiem”, za to w życiu społecznym Zachodu 
czuł się jak ryba w wodzie. Był niestrudzonym polemistą i spiskowcem w cza-
sach, gdy nawet liberałowie i konserwatyści spiskowali. Jednakże w tym XIX 
wieku Bakunin z wprost niezwykłym darem przewidywania rozmyślał o prob-
lemach XX stulecia. Szkicował scenariusze rosyjskiej rewolucji, które w wie-
lu punktach zostały urzeczywistnione w latach 1905 i 1917. Bakunin ostrzegał 
o konsekwencjach, które pociągnie za sobą państwowy socjalizm, z taką do-
kładnością, jak gdyby przebywał w stalinowskim ZSRR, a po drodze przeje-
chał przez nazistowskie Niemcy. Jednakże XX wiek nie stanowi granicy jego 
intelektualnych podróży. Rysował obrazy nowego społeczeństwa, w którym nie 
będzie ani kapitalistycznego, ani państwowego ucisku, gdzie dominować będą 
towarzyskie związki i robotnicza samorządność. Wiek XXI stawia zagadnienie 
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budowy nowego społeczeństwa i futurolodzy są zmuszeni odkrywać to, o czym 
pisali Proudhon i Bakunin.

Człowiek wieku romantycznego

Życie Michaiła Bakunina przypomina powieść przygodową. Dramatyzm tego 
życia spłatał Bakuninowi figla. Nie odczuwamy niedostatku w jego biografiach, 
najmniejsze szczegóły jego życia zostały przedstawione w licznych książkach 
i artykułach1. Wszelako idee tego człowieka pozostają w cieniu jego olśniewają-
cej osobowości. A Bakunin żył przecież dla tych idei. 

W młodości, dopóki żył w Rosji, nie interesował się socjalistycznymi ide-
ami, jego namiętnością była filozofia. W 1835 roku Bakunin, zdymisjonowany 
chorąży artylerii, zawiera znajomość z młodym filozofem Nikołajem Stankie-
wiczem i stopniowo wciąga się w zajęcia jego filozoficznego kółka. Zamiesz-
kawszy w Moskwie w 1836 roku, zaczyna odwiedzać kółka i salony, w których 
toczyło się życie społeczne drugiej stolicy. „Bakunin miał wyborną umiejętność 
rozwijania najbardziej abstrakcyjnych pojęć z jasnością, która czyniła je dostęp-
nymi każdemu, nie traciły one przy tym nic ze swej idealistycznej głębi” – pisał 
o nim Aleksander Hercen2. Pierwszą publikacją Bakunina był przekład wykła-
dów Fichtego Über die Bestimmung des Gelehrten w „Teleskopie”. Niedługo 
później „Teleskop” został zamknięty za publikację Listów filozoficznych Cza-
adajewa, jednego z bliskich znajomych Bakunina. W 1838 roku Bakunin został 
współpracownikiem „Moskowskogo nabludatiela”, który dostał się w ręce kółka 
Stankiewicza.

Od 1837 roku Bakunin był „całkowicie pochłonięty” przez Hegla. Został 
uznany przez swych współczesnych za „pierwszego heglistę” (pierwszego nie 
w znaczeniu czasowym, a ze względu na głębokość jego znajomości). Heglow-
ska dialektyka uzbroiła Bakunina w potrzebne narzędzia, które pomogły mu 
odrzucić różnego rodzaju świadomościowe idole, pochodzące z prawosławnych 
dogmatów lub z zasad samodzierżawia. Filozofia zarazem pomogła Bakuninowi 
we wstrzymaniu się od działań o charakterze politycznym, które nieuchronnie 

1 А. Корнилов, Молодые годы Михаила Бакунина, Москва 1915; А. Корнилов, 
Годы странствий Михаила Бакунина, Москва–Ленинград 1925; М. Неттлау, Жизнь 
и деятельность Михаила Бакунина, Петроград–Москва 1920; В. Полонский, Михаил 
Александрович Бакунин: Его жизнь и деятельность, Москва–Ленинград 1926–1927; 
Н. Пирумова, Бакунин, Москва 1970 i in. 

2 А. Герцен, Собрание сочинений, т. 7, Москва 1956, s. 353. 
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zwróciłyby na niego uwagę represyjnych organów. Skoro wszystko, co rzeczy-
wiste, jest rozumne, to rozumny jest istniejący porządek. Hercen, który wrócił 
z zesłania, nie zgadzał się z tą tezą, dowodząc, że rozumny jest sprzeciw wobec 
istniejącej rzeczywistości. Bakunin, który wtedy właśnie zawarł z nim znajo-
mość, przestał już wygłaszać abstrakcyjne mowy w moskiewskich salonach. 
Czysto filozoficzne poszukiwania, świat czystej myśli – wyczerpały się. Zbliżał 
się do przyjęcia wniosku o konieczności podjęcia działań politycznych, a dla 
nich w Rosji nie było miejsca. Nastąpiło pożegnanie z petersburskim społeczeń-
stwem. Teraz Bakunin zaczął marzyć o wyzwoleniu Słowian, dla którego nie 
żal umrzeć. „Bieliński nazywał go »wierzącym przyjacielem«. I rzeczywiście, 
przy niemałym racjonalizmie stale odczuwał potrzebę wiary. Obecnie materię 
filozoficzną zastąpiła rewolucja i on nie tylko zaczął »szukać w niej Boga«, ale 
i znalazł go” – tak skomentowała światopoglądowy przełom Bakunina Natalia 
Pirumowa3.

W 1840 roku Bakunin wyjechał na studia do Niemiec. Prawdę mówiąc, 
nie tylko się uczył, ale mógł już uczyć innych. Jeśli chodzi o wiedzę, środowi-
sko lewych heglistów dostrzegło w Bakuninie nie ucznia, lecz równego sobie 
człowieka. W 1842 roku Arnold Ruge z ukontentowaniem udostępnił Bakuni-
nowi łamy „Roczników Niemieckich” i opublikował w nich jego artykuł Re-
akcja w Niemczech. We wstępie zauważył, że autor przewyższył niemieckich 
filozofów i polityków. Jako poddany Imperium Rosyjskiego Bakunin nie mógł 
otwarcie propagować rewolucyjnych poglądów, dlatego wystąpił pod pseudoni-
mem Jules Elysard. Uznając prawidłowość politycznej reakcji w Niemczech, do-
wodził nieuchronności następującego po niej ruchu ku wolności, ku „realizacji 
wolności”, który dokona rozwiązania istniejących dysonansów „w harmonijnej 
całości”. Obecnie filozofia nie jawi się jako usprawiedliwienie politycznej absen-
cji, przeciwnie – dyktuje program działań. „Stary kret” historii wykonał swoją 
robotę, grunt jest gotowy – gromadzą się „ciemne, zwiastujące burzę chmury”, 
obwieszcza Bakunin sześć lat przed początkiem rewolucji. Artykuł zakończył 
efektowną formułą: „Radość niszczenia jest zarazem radością tworzenia”. Nie 
należy się bać burzenia, jeśli oczyszcza ono drogę ku nowemu światu. Jakiż bę-
dzie ten nowy świat?

W 1842 roku Bakunin przeczytał książkę Lorenza Steina Der Sozialis-
mus und Communismus des heutigen Frankreichs, która wywarła na nim silne 

3 Н. Пирумова, Социальная доктрина М.А. Бакунина, Москва 1990, s. 46.
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wrażenie, otwarła „nowy świat, w który rzuciłem się z całą zapalczywością 
człowieka, który pragnie i łaknie”4. I oto Bakunin wypowiada straszne słowo 
Komunizm – taki tytuł nadał swemu artykułowi z 1843 roku. Bakunin został 
komunistą wcześniej niż Marks, ale, jak zobaczymy, komunistą pozostał nie-
długo. Komunizm wczesnego Bakunina, tak samo jak komunizm Marksa, wy-
pływał z heglowskiego dążenia do całości i racjonalności. Przywiązanie Baku-
nina do idei autorytarnego socjalizmu zachowa się jeszcze w czasach rewolucji 
1848–1849. Trzeba działać zdecydowanie, by wyleczyć plagi gnębiące ludzkość. 
W tym czasie jednak, pod wpływem Proudhona, w poglądach Bakunina formu-
łują się zasady jego przyszłego antyautorytaryzmu. Podstawą konstruktywnego 
programu Bakunina już w  latach czterdziestych stał się federalizm, który jak ża-
den inny nadawał się dla idei swobodnego zjednoczenia słowiańskich narodów. 
Zostawszy federalistą, Bakunin po 1849 roku odszedł od komunizmu i przeszedł 
na pozycje anarchizmu, federalizmu i kolektywizmu.

Z Proudhonem Bakunin spotykał się w Paryżu w 1844 roku. Sukcesyjność 
ich idei jest widoczna, a priorytet Proudhona w formułowaniu konstruktywnego 
programu anarchizmu nie budzi wątpliwości. Można więc mówić o Proudhonie 
jako nauczycielu Bakunina. Proudhon i Bakunin niewątpliwie różnią się taktyką 
i temperamentem. Bakunin kontynuuje myśl Proudhona, różni się z nim jednak, 
jeśli chodzi o sposoby wcielania w życie ogólnych idei anarchizmu, federalizmu, 
wzajemnej pomocy i kolektywizmu. Bakunin jest skrajnie lewym kontynuato-
rem Proudhona. Należy jednak podkreślić, że Bakunin nie od razu przyjął poglą-
dy Proudhona, trzymał je w skarbonce swej wiedzy przez piętnaście następnych 
lat. W okresie rewolucji 1848–1849 był pod znacznym wpływem idei Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej, a także rosyjskiego dekabryzmu. Pod wpływem innego 
ucznia Proudhona – Hercena – wrócił do idei federalizmu i gminnej demokracji, 
o których w ogólnej formie mówił już w latach 1847–18495.

W następnych latach, idąc za głosem swego rewolucyjnego temperamentu, 
Bakunin zaostrzył te idee do poziomu rewolucyjnego anarchizmu, który w swym 
radykalizmie przewyższył konstruktywny anarchizm Proudhona, ale zapoży-
czył jego program przeobrażenia społeczeństwa oraz cały szereg kluczowych 
idei (pojęcie anarchii, odrzucenie nie tylko indywidualnej, ale także państwowej 

4 М. Бакунин, Исповедь, Санкт-Петербург 2010, s. 29.
5 Н. Пирумова,  Социальная доктрина..., op. cit., s. 135.
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własności, „socjalna likwidacja” i inne). Teoretyczna zasługa Bakunina polega 
na tym, że umiejętnie połączył program Proudhona z ideą socjalnej rewolucji. 

W 1844 roku Bakunin zawarł znajomość z Marksem, Blankiem, Leroux 
i innymi wybitnymi postaciami europejskiego socjalizmu. W tym czasie dołą-
czył do emigracyjnego „stowarzyszenia” odszczepieńców. W 1843 roku Bakunin 
i niemiecki poeta Georg Herwegh utworzyli w Szwajcarii kółko propagujące re-
wolucyjne idee. Dowiedziano się o tym w Petersburgu i zażądano, żeby natych-
miast wrócił do kraju. Bakunin odmówił i został pozbawiony praw szlacheckich. 
Gdyby pojawił się w Rosji, groziłaby mu katorga. 

Bakunin liczył na udział w przyszłej europejskiej rewolucji. Wciągnęła go 
„sprawa”. Nawiązuje kontakty z masonami, licząc na wykorzystanie ich stosun-
ków do rewolucyjnych celów. Rozmyśla nad możliwością oparcia się na chłop-
stwie w sprawie wyzwolenia Rosji i, jak Hercen, zwraca uwagę na demokratycz-
ny potencjał tkwiący w rosyjskiej gminie.   

Według Bakunina wyzwolenie Rosji będzie niemożliwe bez wyzwolenia 
Europy, zburzenia wszystkich imperiów i swobodnego zrzeszenia słowiańskich 
narodów. Na tej drodze stawia krok, zdawałoby się nie do pomyślenia w głowie 
rosyjskiego szlachcica. 29 listopada 1847 roku zjawił się na uroczystym obcho-
dzie powstania listopadowego 1830 roku i wystąpił z mową skierowaną prze-
ciwko carskiemu despotyzmowi. Po raz pierwszy przedstawiciel rosyjskiego 
społeczeństwa tak jawnie podtrzymał walkę Polaków o niepodległość. Polacy 
nie zapomnieli tego szlachetnego kroku, ale przeciwnicy Bakunina będą mimo 
wszystko obwiniać go później o szowinizm czy wręcz „nienawiść do Polaków”. 

Rosyjski rząd zauważył to „oburzające” wystąpienie i zażądał od francu-
skiego rządu podjęcia odpowiednich kroków. Bakunin został wydalony z Fran-
cji. Wyjechał niedaleko – do Brukseli. I nie na długo. W lutym 1848 roku w Pa-
ryżu wybuchła rewolucja, która zapoczątkowała reakcję łańcuchową w Europie. 
Zaczęło się.

Na wieść o rewolucji Bakunin natychmiast przyjechał do Paryża. Od razu 
rzucił się w wir wydarzeń, swoisty maraton – dyskusje w klubach, wystąpienia 
na mityngach, rozmowy z przywódcami przeróżnych ruchów. To była euforia. 
Bakunin spał dwie–trzy godziny na dobę. Ale, w przeciwieństwie do Proudhona, 
nie zostawił śladu w wydarzeniach francuskiej rewolucji. Cóż mógł zapropono-
wać? Bakunin w tym czasie był filozofem, nie politykiem. Jego socjalne idee 
były wówczas niejasne. W powietrzu unosiła się „wiosna ludów”, w całej Eu-
ropie mówiono o narodowym odrodzeniu. Dlatego Bakunin postanowił szukać 
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gleby dla swych rewolucyjnych działań w bliskim mu środowisku słowiańskim. 
Jego idée fixe, jak się później wyraził, stała się kwestia słowiańska. Narodowe 
wyzwolenie Słowian jako program wyznaczyło wschodni kierunek jego dalszej 
drogi. Bakunin opuścił Paryż i udał się na kongres słowiański do Pragi.

Już w mowach Bakunina z owych czasów dają się zauważyć niektóre 
przyszłe anarchistyczne idee: „Najwyższym prawem każdego rządu jest prawo 
ochrony swego istnienia...”. Należy zburzyć istniejące w Europie imperia i na ich 
ruinach „założyć podstawy pod przyszłą wolną i wielką federację wszystkich 
narodów słowiańskich”6. Nieco później, „spowiadając się” przed Mikołajem I, 
Bakunin pisał: „Pragnąłem republiki. Ale jakiej republiki? Nie parlamentarnej”. 
Odrzucał system liberalny, akceptował czasową dyktaturę, która będzie „dążyć 
do uczynienia swego istnienia jak najprędzej niepotrzebnym, ma bowiem na 
względzie tylko wolność, samodzielność i stopniowe dojrzewanie ludu”7. 

12 czerwca w Pradze zaczęły się zamieszki, miasto pokryło się barykada-
mi. Niektórzy delegaci na kongres, w tym Štúr i Bakunin, wzięli udział w po-
wstaniu. Jednakże siły nie były równe. Windischgrätz zablokował miasto i me-
todycznie je zbombardował. 17 czerwca powstanie upadło, słowiański kongres 
został zamknięty, radykałowie zeszli do podziemia. Bakunin, który swe poglądy 
wyłożył w płomiennej Odezwie do Słowian, podjął próbę wywołania kolejnego 
powstania. 

Prześladowany przez policję, na początku 1849 roku znalazł się w Saksonii. 
Nie był słowiańskim ani rosyjskim szowinistą i gotów był przysłużyć się sprawie 
niemieckiej, skierowanej przeciwko porządkom monarchicznym. 27 marca 1849 
roku narodowy parlament Niemiec przegłosował imperialną konstytucję. Wsze-
lako monarchowie Prus, Austrii, Bawarii i Saksonii, to jest najbardziej wpły-
wowi niemieccy władcy, nie wyrazili zgody na jej przyjęcie. Oburzeni konsty-
tucjonaliści wywołali powstania w kilku regionach kraju. W Dreźnie parlament 
zażądał od króla uznania konstytucji, po czym został rozwiązany. Lud wyszedł 
na ulice, król uciekł. Władza przeszła w ręce rządu tymczasowego. Nie było 
jednakże wojskowych specjalistów, a z Prus w kierunku Drezna wymaszerowała 
karna ekspedycja. W takiej sytuacji na scenie pojawił się Bakunin. Był przecież 
oficerem artylerii. Został wojskowym doradcą przywódców powstania – Heub-
nera i Tzschirnera. Kierował obroną miasta w beznadziejnej sytuacji. 7–9 maja 

6 М. Бакунин, Исповедь, op. cit., s. 82, 84. 
7 Ibidem, s. 103–104. 
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Drezno zdobyto szturmem. W trakcie odwrotu z miasta Bakunin razem z in-
nymi rewolucjonistami został aresztowany w Chemnitz. 14 stycznia 1850 roku 
saksoński sąd skazał go na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywocie. 
Wyroku nie odsiedział, upomniały się o niego władze Austrii. 15 maja 1851 roku 
ponownie skazano go na karę śmierci i ponownie zamieniono ją na dożywotnie 
więzienie. Dwa dni później został wydany władzom Rosji i zamknięty w Twier-
dzy Pietropawłowskiej. W niej napisał Spowiedź skierowaną do cara Mikołaja I, 
w której wyłożył historię swego udziału w ruchu rewolucyjnym. Imperatorowi 
wydała się nader ciekawa, rekomendował jej przeczytanie swemu następcy. Jed-
nakże w gorączkowej działalności Bakunina nastąpiła dziesięcioletnia przerwa, 
aż do ucieczki z Syberii w 1861 roku. 

Walka z despotyzmem w obronie praw człowieka i obywatela, za jedność 
narodów poprzedzielanych granicami – to cecha charakterystyczna XIX wieku. 
Ale te tematy są aktualne i dla nas. Nasz wiek wciąż nie rozwiązał niektórych 
zadań, które zostały postawione półtora stulecia temu. Bakunin miał o czym 
myśleć w więzieniu. Siedząc w twierdzy, napisał Spowiedź, także w latach póź-
niejszych, już po ucieczce z zesłania w 1861 roku, wykazywał się zdolnością do 
zawierania kompromisów na drodze ku obranemu celowi. W pracy z 1862 roku 
– Sprawa ludu. Romanow, Pugaczow czy Pestel? – zreferował trzy scenariusze 
wyzwolenia Rosji spod carskiego ucisku, które nazwał wymienionymi w tytule 
nazwiskami. Z tego artykułu jasno wynika, że apelacja do Aleksandra II była 
w zamiarze Bakunina czystym wybiegiem taktycznym. Wyjście Rosji z kryzysu 
widział na drodze rewolucji socjalnej, której przewodzić będą rewolucjoniści in-
telektualiści. Brak tego intelektualnego „nadzienia” przekształci ruch w pogrom, 
a nadzieja pokładana tylko w nowym Pestlu zamieni go w jakobiński spisek. 
Rozwidlenie między umiarkowanym reformatorstwem, przewrotem i socjalnym 
wybuchem jest aktualne także w dzisiejszej Rosji.

Już w 1863 roku nastąpiła pauza w reformach Aleksandra II i demokraci 
porzucili swoje taktyczne gry. Bakunin skoncentrował się na tworzeniu rewo-
lucyjnej organizacji i z ubolewaniem będzie wspominać „czas kompromisów”. 
W 1863 roku podjął próbę udziału w polskim powstaniu skierowanym przeciwko 
carskiemu samodzierżawiu, następnie powołał do życia tajną organizację Mię-
dzynarodowe Bractwo, która miała na celu przygotowanie europejskiej rewolu-
cji. Po kilku latach podjął kolejną próbę zawarcia kompromisu ze środowiskami 
liberalnymi skupionymi w Lidze Pokoju i Wolności. Jego temperament prote-
stował przeciwko kompromisom, ale rozum go do nich popychał. Po to, żeby 



144 Aleksandr Szubin

radykalne idee mogły przeniknąć do społeczeństwa, konieczne są kompromisy 
z jego przesądami i ich nosicielami.

Bakunin przyswajał doświadczenia XIX wieku nie po to, żeby w nim pozo-
stać. Wabiły go nowe horyzonty, nowe zadania – te, które będzie rozwiązywać 
wiek XX. 

Wizjoner XX wieku

Bakunina jak najsłuszniej uważa się za teoretyka socjalnego wybuchu na szeroką 
skalę. Takiego wybuchu oczekiwał w Rosji. Za jego życia taki wybuch nie nastą-
pił. Bakunin miał w pewnym stopniu dar dalekowzroczności – dobrze widział 
to, co powinno się stać w przyszłości. W latach 1905–1922 wybuch, który prze-
widział Bakunin, się zdarzył.

Bakunin uważał za konieczne działania służące przybliżaniu rewolucji po-
przez popieranie lokalnych buntów: 

Ten, kto ma serce sprzyjające ludowym powstaniom, powinien teraz myśleć o jed-
nym: jak połączyć wszystkie te lokalne bunty w jeden bunt ogólnonarodowy, mają-
cy szanse na zwycięstwo i rozwalenie państwa8. 

W 1905 roku w Rosji wybuchła rewolucja i liczne bunty zlały się w „bunt ogól-
nonarodowy”. Rewolucja 1917 roku zburzyła samodzierżawie, rewolucja, co 
przewidywał Bakunin, poszła w głąb, nie ograniczając się do przemian czysto 
politycznych. 

Rewolucję rozumiał Bakunin jako masową społeczną twórczość, wyzwole-
nie twórczych sił narodu z ucisku skuwających go instytucji: 

Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się w Rosji w środku żywiołu zwyciężającej re-
wolucji. Państwo i razem z nim wszystkie społeczno-polityczne porządki przestały 
istnieć. Cały naród powstał i wziął wszystko, co mu było potrzebne, i przegnał 
wszystkich swoich wrogów. Nie ma żadnych praw ani władzy. Zbuntowany ocean 
zniszczył wszystkie tamy. Cała ta, daleko niejednorodna, przeciwnie, nadzwyczaj-
nie różnorodna masa, pokrywająca nieogarnione przestrzenie wszechrosyjskiego 
imperium, zaczęła żyć i działać zgodnie z własnymi upodobaniami, wychodząc 
z tego, czym jest w istocie rzeczy, a nie tak jak jej nakazano, wszędzie po swojemu 
– powszechna anarchia9. 

8 Н. Пирумова,  Социальная доктрина..., op. cit., s. 215.
9 М. Бакунин, Философия, социология, политика, Москва 1989, s. 548.
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Przez pojęcie „anarchia” należy tu rozumieć zburzenie poprzedniego systemu 
władzy. Ale czy ta „anarchia” daje gwarancje zbudowania nowego, pozbawione-
go władzy społeczeństwa – anarchii?

Wyzwolenie może wychodzić tyko z wnętrza samego ludu, z jego twórczo-
ści: 

masy ludowe w swoich więcej lub mniej przez historię rozwiniętych instynktach, 
w swoich codziennych potrzebach oraz w swoich świadomych lub nieświadomych 
dążeniach znajdą zawsze wszystkie elementy przyszłej swej normalnej organizacji 
– szukamy tego ideału w samym ludzie [...] lud może być tylko wówczas szczęś-
liwy i wolny, gdy sam stworzy swoje życie, gdy sam organizuje się od dołu ku 
górze poprzez samodzielne i całkowicie swobodne zrzeszenia, bez żadnej oficjalnej 
kurateli, choć oczywiście mogą nań swobodnie oddziaływać najrozmaitsze osoby 
i partie. Takie są przekonania socjalnych rewolucjonistów, za nie nazywa się nas 
anarchistami10. 

Stąd biorą się ostrzeżenia Bakunina przed pokusą „uczenia ludu” rewolucji i na-
rzucaniem jej ludowi z zewnątrz11.

Przy całym swym radykalizmie Bakunin nie uważał, że można będzie 
szybko zrealizować program, który głosił. Pomysł natychmiastowego skoku 
w anarchię nazywał „bzdurną myślą”12. Opowiadając się za zburzeniem państwa 
w przyszłości, wcale nie stał na pozycji: „wszystko albo nic”. Twierdził: „Naj-
bardziej niedoskonała republika jest tysiąc raz lepsza niż najbardziej oświecona 
monarchia”. Przez pojęcie monarchii rozumiał dyktaturę. Między istniejącymi 
porządkami a anarchią rozpościera się okres socjalnej rewolucji i następującej po 
niej samoorganizacji ludu. Tylko przez oswajanie pracującego ludu z demokra-
tyczną kulturą można będzie przekształcić gminę w samorządną demokratyczną 
republikę. „Wykształcona Rosja powinna teraz roztopić się w ludzie” – twier-
dził Bakunin13. Ta myśl niosła w sobie wezwanie do pójścia w lud. Była ona 
bliska poglądom, które głosili socjaliści w 1917 roku, niebędący wcale anarchi-
stami. Dojrzewali jednak w ideowej atmosferze, na którą miał wpływ Bakunin 
– ukształtowały ich narodnictwo i marksizm. 

Niszczycielskie skutki rewolucji to tylko nieuchronna zapłata, to od-
wrotna strona tworzenia. Bakunin bez litości odnosił się do współczesnego mu 

10 Ibidem, s. 437.
11 Ibidem, s. 217.
12 Н. Пирумова,  Социальная доктрина..., op. cit., s. 145.
13 А. Герцен, Собрание сочинений, т. 12, Москва 1957, s. 187.
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społeczeństwa, w którym widział nędzę, ucisk i indywidualizm. Żywił nadzieję, 
że lud „sam z siebie” stworzy coś lepszego. Czy nie logiczniej jednak byłoby 
przypuszczać, że gdy różnorodne masy ludu zaczną żyć według własnego widzi-
misię, to na pierwszy plan wyjdą nie duchowe porywy, a otrzymane w spadku 
po poprzedniej epoce kulturowe zacofanie, autorytaryzm i brutalna przemoc? 
Radykalny skok do anarchii może doprowadzić do powrotu barbarzyńskich cza-
sów. Na to niebezpieczeństwo wskazywali Bakuninowi jego towarzysze – Her-
cen i Ławrow.

W jednym wszyscy byli zgodni – Proudhon, Hercen, Bakunin i wszyscy 
narodnicy: przyszła rewolucja nie może być wykorzystana do stworzenia nowej, 
rewolucyjnej despotii. Obawa, że tak się może stać, była powodem ostrego kon-
fliktu Bakunina z Marksem. Bakunin ze zdumiewającym wizjonerskim darem 
przewidywał możliwość totalitarnego wyrodzenia się marksizmu.

Bakunin wiele wziął od Proudhona, ale był także (do czego się przyznawał) 
uczniem Marksa. Pisał o tym w liście z 22 grudnia 1868 roku: 

teraz rozumiem, że miałeś całkowitą rację, idąc w kierunku utartej ścieżki rewolucji 
ekonomicznej, na którą i nas zapraszałeś, ostro krytykując tych z nas, którzy scho-
dzili na ciernistą drogę narodowych albo czysto politycznych działań14. 

Jednakże już za rok, w roku 1869, Bakunin zacznie krytykować Marksa za od-
stępstwo od rewolucji ekonomicznej (socjalnej) na rzecz rewolucji politycznej. 
Terminowanie u Marksa okazało się dość względnym. Wkrótce ujawniła się dia-
metralna różnica w ich poglądach na kształt przyszłego socjalistycznego spo-
łeczeństwa i rozpoczęła się między nimi ostra walka. Jako członek I Między-
narodówki Bakunin nie skrywał już swoich anarchistycznych idei. Po rozłamie 
w Międzynarodówce w latach 1872–1873 bez żadnych zahamowań analizował 
perspektywy marksistowskiego komunistycznego projektu. Czytając Marksa, 
z porażająca dokładnością przewidział cały szereg ważniejszych, systemowych 
cech ustroju, który utworzą komunistyczne partie w XX wieku. Ile by nie pisano 
o tym, że Lenin i Stalin odstąpili od Marksa i dlatego nauczyciel nie może od-
powiadać za uczniów, krytyka Bakunina pokazuje, iż budowniczowie totalitar-
nego systemu przejęli od Marksa wszystko to, przed czym przestrzegał „wielki 
buntownik”. 

14 К. Маркс, Ф. Знгельс и революционная Россия, Москва 1967, s. 166.
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Główną iluzją marksizmu była wiara w czasowy charakter dyktatury, która 
wzięła na siebie kierowanie całą gospodarką kraju. Bakunin pisał: 

Marksiści [...] pocieszają się myślą, że ta dyktatura będzie trwała krótko. Mówią, że 
jej jedyną troską i celem będzie podniesienie narodu w sferze ekonomicznej i po-
litycznej do takiego poziomu, że kierowanie nim przestanie być potrzebne, i pań-
stwo, utraciwszy polityczny charakter, samo przez się przekształci się w całkowicie 
swobodną organizację interesów i gmin15. 

Marksiści nie biorą pod uwagę doświadczenia historii, które pokazuje, iż każda 
rządząca elita broni swoich przywilejów – przestrzegał Bakunin. 

Bakunin odkrył zasadniczą sprzeczność tkwiącą w marksistowskim pro-
jekcie – między celem i środkami. Pisał o tym w Państwowości a anarchii: 

Swoją polemiką skierowaną przeciwko nim [marksistom] spowodowaliśmy, że 
uświadomili sobie prawdę polegająca na tym, że wolność, czyli anarchia, to zna-
czy wolna organizacja robotniczych mas od dołu do góry, jest ostatecznym celem 
społecznego rozwoju i że każde państwo, nie wyłączając także ich państwa ludo-
wego, jest jarzmem, z jednej strony rodzi despotyzm, z drugiej – niewolnictwo. 
Oni mówią, że takie państwowe jarzmo, dyktatura, jest koniecznym przejściowym 
środkiem do osiągnięcia całkowitego wyzwolenia ludu [...] Czyli: aby wyzwolić 
ludowe masy, należy je najpierw zniewolić [...] Oni twierdzą, że tylko dyktatura, 
oczywiście ich dyktatura, może przynieść wolność; my odpowiadamy, że żadna 
dyktatura nie może mieć drugiego celu, jak tylko swoje uwiecznienie16. 

Każdy aparat rządowy dąży do samozachowania, a nie do samolikwidacji. Przy-
zwyczajenie w podporządkowaniu się rozkazom centralnej władzy nie będzie 
sprzyjać obumieraniu państwa. Wolność – pisał Bakunin – może być stworzona 
tylko przez wolność, czyli przez ogólnonarodowy bunt i swobodną organizację 
życia społeczno-gospodarczego od dołu do góry. To, co nazywa się „dyktaturą 
proletariatu”, w praktyce okaże się władzą „uprzywilejowanej grupy, wybranej 
lub nawet niewybranej przez tłumy ludu, zegnanego na wybory i niemającego 
pojęcia, po co i kogo wybierają”17.

Bakunin był oburzony tym, że marksiści planują zawłaszczenie państwa dla 
swoich celów: 

15 М. Бакунин, Философия..., op. cit., s. 483.
16 Ibidem, s. 483–484.
17 А. Исаев, Оценка М.А. Бакуниным теории и программы „государственного социализ-

ма”, „Община” 1997, № 50, s. 11.
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Według Marksa lud nie tylko nie powinien zburzyć państwa, przeciwnie – powinien 
je wzmocnić i zasilić i w tym stanie przekazać do całkowitej dyspozycji swoim 
dobroczyńcom i nauczycielom – kierownikom komunistycznej partii, czyli panu 
Marksowi i jego przyjaciołom, którzy zaczną po swojemu ten lud wyzwalać. Oni 
skupią stery władzy w silnej ręce, dlatego że głupi lud wymaga surowej kurateli; 
stworzą centralny państwowy bank kontrolujący całą przemysłowo-handlową, rol-
niczą, a nawet naukową produkcję, a masy ludowe podzielą na dwie armie: prze-
mysłową i rolniczą, pod bezpośrednim kierownictwem państwowych inżynierów, 
którzy przeobrażą się w nową uprzywilejowaną naukowo-polityczną warstwę18.

W związku z tym, że marksiści uważali, iż kierownictwo państwa będzie 
wybierane w sposób demokratyczny, Bakunin poddał krytyce instytucję ogólno-
państwowych wyborów jako takich, rozwiewając iluzje nie tylko marksistów, ale 
także kręgów liberalnych. Jeśli dowierzać doktrynie liberalnej, lud sam wybiera 
swoich przywódców. Bakunin zaś pyta: „W jaki sposób lud, przeciążony pracą 
i niemający pojęcia o większości dziejących się wokół niego spraw, będzie mógł 
kontrolować polityczne decyzje swoich wybrańców?” Analizując współczesne 
mu mechanizmy wyborcze i propozycje Marksa, Bakunin dowodził, że demo-
kracja w warunkach „państwowego socjalizmu” będzie mieć czysto formalny 
charakter. Dochodził przy tym do przygnębiającej konstatacji: 

Z której strony spojrzeć, zawsze dochodzi się do jednego smutnego rezultatu – 
ogromne ludowe masy kierowane będą przez uprzywilejowaną mniejszość. Ale ta 
mniejszość – mówią marksiści – będzie się składać z robotników. Owszem, z by-
łych robotników, którzy jak tylko staną się wybranymi przedstawicielami lub człon-
kami rządu, przestaną być robotnikami i zaczną patrzeć na prosty robotniczy świat 
z wysokości swej państwowej pozycji, będą reprezentować nie lud, a siebie, i swoje 
pretensje do kierowania ludem19. 

Pojawia się pytanie: jeśli proletariat będzie klasą panującą, to nad kim bę-
dzie panować? – kontynuuje rozważania Bakunin. 

To znaczy, będzie istnieć jeszcze jeden proletariat, który będzie podporządkowany 
temu nowemu panowaniu, nowemu państwu. Na przykład weźmy chłopów, którzy, 
jak wiadomo, nie cieszą się przychylnością marksistów i którzy, znajdując się na 
niższym stopniu kultury, będą prawdopodobnie kierowani przez miejski i fabryczny 
proletariat, albo jeśli spojrzeć na ten problem z narodowego punktu widzenia, to 
można założyć, że dla Niemców Słowianie z tego powodu staną się niewolnikami 

18 М. Бакунин, Избранные сочинения, т. 3, Петербург–Москва 1920, s. 23.
19 М. Бакунин, Философия..., op. cit., s. 483.



149Człowiek trzech stuleci

zwycięskiego niemieckiego proletariatu w takim samym stopniu, w jakim ten ostat-
ni znajduje się wobec swojej burżuazji20. 

Bakunin ujawnia niedemokratyczność każdego państwa, zarówno marksi-
stowskiego, jak i niemarksistowskiego: 

Każde bowiem państwo, najbardziej nawet republikańskie i demokratyczne, na-
wet pseudoludowe państwo wymyślone przez pana Marksa, w istocie swej nie jest 
niczym innym, jak tylko aparatem kierującym masami odgórnie, przy pomocy in-
teligenckiej, a więc uprzywilejowanej mniejszości, która lepiej jakoby rozumie rze-
czywiste interesy ludu aniżeli sam lud21. 

Można przewidzieć, że kierująca mniejszość nie musi być wcale inteligentna. 
W każdym razie – to oparte na przymusie panowanie elity nad społeczeństwem, 
czyli ludzi uważających siebie za posiadaczy naukowej prawdy, 

nie będzie niczym innym, jak całkowicie despotycznym kierowaniem ludowymi 
masami przez nową i wcale niedużą arystokrację rzeczywistych lub tylko urojo-
nych uczonych. Lud jest niemądry, znaczy to, że będzie całkowicie odseparowany 
od spraw zarządzania, będzie bez reszty włączony w zarządzane stado. Świetne 
wyzwolenie!22 

Wiek XX doda do tego portretu niemało uzupełnień – zarówno do komunistycz-
nego modelu totalitaryzmu, jak i do jego nacjonalistycznego, niemieckiego od-
gałęzienia. 

Za modelem społeczeństwa zaproponowanym przez Marksa Bakunin widzi 
supermonopolistyczne kapitalistyczne interesy przyszłej elity: 

Państwo jest, oczywiście, najsilniejszym ze wszystkich towarzystwem akcyjnym. 
Praca kredytowana przez państwo – to podstawowa zasada autorytarnego komuni-
zmu, państwowego socjalizmu. Państwo, stając się jedynym właścicielem, będzie 
także jedynym bankierem, kapitalistą, organizatorem, zarządzającym narodową 

20 Ibidem, s. 482.
21 Ibidem, s. 314. Marks nie podzielał idei ludowego państwa, to zdanie należy więc adresować 

w całości tylko do Lassalle’a. Jednakże w ogólnym kontekście zdanie to jest skierowane przeciw 
marksistom nie mniej niż przeciw lassalczykom, tym bardziej, że Bakunin jasno występuje prze-
ciwko idei „nowego robotniczego, ludowego państwa” (tj. przeciwko Marksowi i Lassalle’owi).

22 Ibidem, s. 483. 
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pracą i rozdzielającym jej produkty. Taki jest ideał, taka jest zasadnicza zasada naj-
nowszego komunizmu23. 

Państwowy „socjalizm” obraca się w supermonopolistyczny analog kapitalizmu.
Na bazie marksistowskiego ekonomicznego centralizmu można przepro-

wadzić forsowną industrializację, zbudować socjalne państwo, światowe mo-
carstwo, ale nie socjalizm. Prognoza Bakunina stała się wyrokiem skazującym 
dla teorii „państwowego socjalizmu”, mimo że do poglądów Marksa wniesiono 
kilka poprawek.

W teorii supercentralistyczne „socjalistyczne” państwo powinno zdu-
sić obce nowemu ustrojowi dążenia i doprowadzić do harmonii interesy pra-
cujących, pozbawionych swojej drobnej własności i ofiarnie trudzących się na 
rzecz wspólnej gospodarki dla dobra każdego. Jeśli potrzeby każdego nie będą 
mogły zostać zrealizowane w pełni, to granice „rozumnych potrzeb” ustanowi 
centrum regulujące życie społeczeństwa. Regulujące centrum nie może znaleźć 
rozwiązania problemów nurtujących wszystkich ludzi w stopniu zadowalającym 
wszystkich. Dlatego narzuca każdemu to rozwiązanie, które uważa za koniecz-
ne. Te rozwiązania bywają wcielane w życie przemocą za pośrednictwem biu-
rokratycznego aparatu ucisku. Rządząca partia i biurokracja formują panującą 
w społeczeństwie klasę, która ogranicza swobody i rozdziela pracę oraz jej pro-
dukty w swoich interesach. Nie ma mowy o przejściu większości ludzi do zajęcia 
się wolną twórczą pracą, o przezwyciężeniu specjalizacji, panowania, podziału 
na klasy. Cywilizacja, próbująca przewyższyć kapitalizm jeśli chodzi o poziom 
swobód i socjalnych dóbr, zastyga na poziomie tego właśnie industrialnego spo-
łeczeństwa, obciążonego archaicznymi przeżytkami biurokratycznego monopo-
lu na władzę i własność. Ci rewolucjoniści, którzy kontynuują wysiłki w celu 
przeciągnięcia biurokracji na drogę wiodącą ku demokratycznym ideałom ko-
munizmu, są bezlitośnie likwidowani. I nie można powiedzieć, że marksistów 
nikt nie uprzedzał. Trzeba było czytać Bakunina.

Myśliciel XXI wieku

Bakunin, krytykując niemiłosiernie konserwatystów, liberałów i marksistów, 
czuł się zobowiązany do przedstawienia własnego projektu przyszłego społe-
czeństwa. Ten projekt, powtarzający w wielu punktach idee Proudhona i Hercena, 

23 М. Бакунин, Избранные сочинения, т. 4, Петербург–Москва 1920, s. 176.
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nadzwyczajnie wręcz współgra z perspektywami, które odkrywają się przed 
społeczeństwem XXI wieku – z jego stopniowym przechodzeniem od stosun-
ków hierarchicznych i wertykalnych ku stosunkom sieciowym, horyzontalnym.

Kategorią kluczową w teorii Bakunina jest pojęcie wolności. Jego zdaniem 

wolność człowieka polega na tym, że podporządkowuje się on naturalnym prawom 
tylko dlatego, że on sam je za takie uważa, a nie dlatego, że ktoś z zewnątrz arbi-
tralną wolą mu je narzucił – wolą boską, ludzką, kolektywną czy indywidualną24. 

Ludzka osobowość, podobnie jak w doktrynie liberalnej, jest punktem wyjścia 
koncepcji Bakunina.

Jednakże wolność nie oznacza niezależności człowieka od innych ludzi. 
Wolnym można być tylko wśród wolnych: 

Prawdziwie wolnym staję się tylko poprzez wolność innych, tak więc, im więcej 
ludzi jest wokół mnie wolnych, tym obszerniejsza, głębsza i szersza jest moja wol-
ność25. 

Wolność i solidarność ludzi są nierozłączne. 
Scentralizowana hierarchiczna organizacja społeczeństwa z góry – zostanie 

zastąpiona samorządem i samoorganizacją z dołu. Bakunin pisze o 

samodzielnej, swobodnej organizacji wszystkich jednostek albo części stanowią-
cych gminę i ich wolnym sfederowaniu się między sobą od dołu do góry, nie z po-
lecenia jakiegoś naczelnika, niechby nawet wybranego, i nie według zaleceń jakiejś 
uczonej teorii, lecz w następstwie całkiem naturalnego rozwoju różnego rodzaju 
potrzeb, ujawnianych przez samo życie. 

Taki stan Bakunin nazywał anarchią26. 
Zbudowanie społeczeństwa jako swobodnej konfederacji (dzisiaj można 

mówić o sieci) samorządnych stowarzyszeń wyłącza możliwość umocowania 
kierowniczych funkcji u kogoś jednego. Jeśli władza jako zjawisko społeczne 
istnieje, to sprowadzona jest do minimum: 

Każdy jest autorytatywnym kierownikiem i każdy jest osobą kierowaną po kolei. 
W tej sytuacji nie istnieje bynajmniej jakiś stały i utrwalony autorytet, ale nieustanna 

24 М. Бакунин, Избранные сочинения, т. 2, Петербург–Москва 1920, s. 166
25 М. Бакунин, Бог и государство, Москва 1906, s. 20.
26 М. Бакунин, Философия..., op. cit., s. 503–504.
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wzajemna wymiana władzy i podporządkowania, czasowa i co szczególnie ważne, 
dobrowolna27. 

Jak widzimy, klasyk anarchizmu, wbrew temu, co się na ogół twierdzi28, nie ne-
gował samej funkcji władzy, występował jedynie przeciwko przypisywaniu jej 
na stałe jednej socjalnej grupie. 

Takie podejście musi zakładać, że wszyscy mieszkańcy mają wystarczający 
poziom kultury, żeby brać udział w realizacji funkcji władzy. Bakunin dąży do 
tego, żeby w społeczeństwie 

nie pozostało ani cienia przeklętego podziału ludzi na dwie klasy – na tak zwa-
ną klasę inteligencji i robotników, z których pierwsi należą do warstwy panującej 
i mają prawo rządzić, a ostatni – należą do wiecznie podporządkowanych. Trzeba, 
żeby wszyscy ludzie byli w jednym i tym samym czasie i inteligentni, i pracowici, 
żeby nikt nie mógł więcej żyć na koszt innych29.

Formuła antyautorytarnego socjalizmu sprowadza się według Bakunina do 
następujących tez: 

Ziemia należy tylko do tych, którzy pracują na niej własnymi rękami – do rolni-
czych gmin. Kapitały i wszystkie narzędzia pracy należą do pracowników – do 
robotniczych stowarzyszeń. Cała przyszła polityczna organizacja powinna być ni-
czym innym jak swobodną federacją wolnych związków pracowniczych, tak rolni-
czych, jak i fabryczno-rzemieślniczych arteli (asocjacji)30.

W ujęciu „wielkiego buntownika” swobodne kolektywy, w które stowarzy-
szą się robotnicy, powinny koordynować swoją działalność, łączyć i uzgadniać 
swoje wysiłki: 

Organizacja społeczeństwa drogą swobodnej federacji z dołu do góry robotniczych 
związków, tak przemysłowych, jak i rolniczych, tak naukowych, jak i pracowników 

27 М. Бакунин, Избранные сочинения, т. 2, op. cit., s. 169.
28 Nawet tak poważni historycy, jak Walentyna Twardowska i Borys Itenberg prymitywizują 

poglądy Bakunina, twierdząc, że odrzucał „wszelką władzę, w jakiejkolwiek by występowała 
formie” (В. Твардовская, Б. Итенберг, Русские и Карл Маркс:выбор или судьба?, изд. 2, Мо-
сква 2010, s. 67) 

29 Ю. Стеклов, Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь и деятельность, т. 2, Москва–
Ленинград 1927, s. 406–407.

30 М. Бакунин, Избранные сочинения, т. 3, op. cit., s. 97. 
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sztuki i literatury, z początku w komuny, potem w federacje komun, następnie 
w województwa, te w narody, a narody – w międzynarodowy braterski związek31. 

Bakunin nazywa państwem nie każdy system podejmowania decyzji ogól-
nonarodowego znaczenia i nie każdą organizację społeczeństwa, a tylko system 
zorganizowanego przymusu. W pracy Federalizm, socjalizm i antyteologizm, na-
pisanej w 1868 roku, znajdujemy ślady idealizowania niektórych państw32. Baku-
nin idealizował ustrój USA i Szwajcarii, co można zrozumieć – praca była pisana 
dla członków demokratycznej Ligi Pokoju i Wolności. Na początek – uważał 
– europejskie kraje, od Wielkiej Brytanii do Rosji, mogłyby zrobić krok w kie-
runku federalizmu typu szwajcarsko-amerykańskiego. (W pracy Państwowość 
a anarchia z 1873 r. Bakunin występuje już przeciwko zapożyczeniom szwajcar-
skich form politycznych, wyszło bowiem na jaw ich centralistyczne jądro).

Bakunin wzywa 

do zmiany starej organizacji, zbudowanej z góry do dołu z użyciem przemocy 
i w oparciu o zasadę autorytetu, na nową, której fundamentem będą interesy, po-
trzeby i naturalne popędy mieszkańców, która będzie wolną federacją jednostek 
w komuny, komun w prowincje, prowincji w narody, na koniec – te ostatnie połączą 
się w Stany Zjednoczone najpierw Europy, a później całego świata33.

W swoim ekonomicznym modelu Bakunin idzie śladem rynkowego socja-
lizmu Proudhona, miejscami nawet rozszerzając ekonomiczne prawa swobod-
nych pracowniczych kolektywów (u Proudhona ograniczone prawem). Likwida-
cja państwowego i kapitalistycznego systemu jest u Bakunina ściśle powiązana: 
„Jeśli państwo zostało zlikwidowane, to z jego strony nie grozi już polityczne, 
prawne umocowanie własności i jej gwarancja”34.

Kolektywna solidarność swobodnych pracowników była przeciwstawio-
na przez Bakunina zarówno kapitalistycznemu indywidualizmowi liberałów, 
jak i centralizmowi państwowych socjalistów. Bakunin twierdził, że „wolność 
bez socjalizmu to przywilej, niesprawiedliwość, a socjalizm bez wolności to nie-
wola i brutalność”35. 

31 Ibidem, т. 2, op. cit., s. 197.
32 М. Бакунин, Философия..., op. cit., s. 317–321.
33 Ibidem, s. 19.
34 Ibidem, s. 224.
35 Ibidem, s. 42.
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Dzisiaj, kiedy kapitalizm znajduje się znowu w kryzysie, kiedy masowe 
protestacyjne ruchy szukają nowych perspektyw rozwoju ludzkości, idee Ba-
kunina o wolności, samorządności i federalizmie stają się znów aktualne – być 
może są aktualniejsze teraz, niż były w XIX wieku. 

Z języka rosyjskiego przełożył 
ANTONI A. KAMIŃSKI

A MAN OF THREE CENTURIES

Summary

Keywords: Bakunin, revolution, anarchy, federalism, collectivism, Marxism, socialism 
of the 21st century

The article is devoted to the views and activities of the outstanding social thinker 
Mikhail Bakunin. Bakunin – man three centuries. First, he was a brilliant representative 
of the 20th century – the century of philosophizing, barricades, romantic uprisings. Sec-
ondly, Bakunin predicted many of the phenomena of the twentieth century, such as so-
cial depth and breadth to the Russian revolutions and the basic features of totalitarian 
regimes. Thirdly, he created the project of a new society in which there will be neither 
capitalist nor state oppression, where will prevail friendly communication and self-gov-
ernment employees. 21st century raised questions about a new society, and futurologists 
have to reopen what Bakunin and others close to him theorists.


