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Max Nettlau 1865. április 30-án született a Bécs melletti 

Neuwaldeggban. 1882 őszétől 

Berlinben végezte filológiai 

tanulmányait. Indoeurópai 

összehasonlító nyelvtudománnyal 

foglalkozott, ezen belül a kelta 

nyelvekkel. Így került Angliába. 

Húsz évesen Londonban tagja lett 

a Szocialista Ligának. A British 

Museumban a szocializmus 

történetét és fejlődését kutatta. 

1888 tavaszától megjelentek első 

politikai és történelmi témájú 

cikkei a The Commonwealthben.  

Az első cikke Karl Marx halála ötödik évfordulójának 

apropójából íródott. (Később a marxizmus ellensége lett, 

amely szerinte elutasította a pluralizmust és a toleranciát. 

Nyilván egy Bakunyin fan club történész-mozgalmár 

nem igen szimpatizál sem Marxszal, de még a Marx által 

soha föl nem vállalt marxizmussal sem…). Errico 

Malatestával, Pjotr Kropotkinnal és Elisée Reclusszal is 

találkozott, s kapcsolatban maradt velük egész életében. 

Magát anarchista-kommunistának tekintette, így Johann 

Most Freiheitjébe is írt. 1892-től jelentős öröksége révén 

kutathatta Bakunyin életét, ennek nyomán pedig megírta 

három kötetes Bakunyin monográfiáját (1896-1900). 

Összeállította az anarchizmus bibliográfiáját (1900), 

majd több kötetben megírta annak történetét is. 

Megszállottan gyűjtötte a munkásmozgalom 

dokumentumait, irodalmát, amelyet 1935-ben eladott az 

amszterdami Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenisnek.  
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1895-ben belépett a Freedom csoportba. 1901-ben 

viszont már Párizsban találjuk. Egészen a második 

világégésig rendszeresen publikált, így többek között a 

FAUD/IAA kiadványaiba, illetve a legkülönfélébb 

anarchista orgánumokba. 1928 és 1936 között (kivéve 

1930-at) hónapokat töltött Barcelonában. Barátságban 

volt a Montseny családdal, melynek tagjai révén alapos 

betekintést kapott a spanyolországi társadalmi harcokba. 

Lenyűgözte az ottani anarchisták tevékenysége és óriási 

csalódottsággal élte meg a forradalom vereségét.  

1940-ben elkezdte írni életrajzának utolsó verzióját. 

Összesen 6000 oldalt írt össze az öreg grafomán, műve 

mégis befejezetlen maradt. 1944. július 23-án 

gyomorrákban halt meg Amszterdamban.  

Tán még annyit barátaink, elvtársaink: kritikát Bakunyin 

tevékenységéről most nem írunk, hisz megtettük ezt a 

M.A. Bakunyin - Marxizmus, szabadság és az állam 

szöveg kiadásának előszavában.  
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Max Nettlau 

Mihail Bakunyin vázlatos életrajza 

 

Mihail Alexandrovics Bakunyin 1814. május 18-án 

született Prjamuhinóban, egy osugai birtokon, a tveri 

kormányzóság novotorsoki körzetében. Nagyapja, Mihail 

Vasziljevics Bakunyin állami hivatalnok és az ügyvédi 

kollégium alelnöke II. Katalin idején; 1799-ben vette a 

birtokot, ahol kormányzati szolgálata után a családjával 

élt. Harmadik fia, Alekszandr, Mihail Bakunyin apja 

kilencéves korától ismeretlen okokból Itáliában élt, ahol 

a padovai egyetemen a filozófia doktora lett. 

Bár Alekszandrt diplomáciai pályára szánták, a 

természettudományokkal is foglalkozott, és azokat a 

liberális filozófiai és kozmopolita eszméket követte, 

melyek a francia forradalmat megelőző időkben – és még 

néhány évig a Bastille lerombolását követően is – a 

művelt körökben uralkodtak. De a forradalmi évek 

rettenetes válsága elfojtotta platonikus liberalizmusát. 

Egyik bátyja hivatalnok, a másik katonatiszt volt. 

Alekszandr gyorsan felhagyott az állami szolgálattal, és 

szülei kérésére a családi birtokkal foglalkozott, itt éltek 

hajadon nővérei is. A lányokat teljesen átitatta a vallásos 

érzület, nyilvánvalóan Iván bátyjuk halálának 

következményeként, aki tiszt volt, és a kaukázusi 

háborúban 1820-ban megölték. 

Alekszandr, negyvenedik életéve betöltése előtt 

szerelmes lett, és feleségül vette Barbara Alekszandrovna 

Muravjovát, akinek számos kérője volt. 1811 és 1824 

között 11 gyerek anyja lett. Legidősebb lányai Ljuba 
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(1811) és Barbara (1812); őket követte Mihail (1814) és 

Alekszandra (1816) és öt, 1818 és 1823 között született 

fiú, majd egy kislány, aki kétéves korában meghalt. Ez a 

nagy család Prjamuhinóban élt, néha Tverbe vagy 

Moszkvába látogattak, amíg a tanulók vagy a lányok 

esetében a házasság és egy 1838-ban bekövetkezett korai 

haláleset nem csökkentette a háznépet. A szülők, 

különösen az apa, aki megvakult, rendkívül sokáig éltek. 

Az apa 1865-ben, az anya 1864-ben halt meg. 

Mihail Bakunyin ifjúsága és kapcsolata a családdal 

kétségtelenül nagy hatással voltak fejlődésére, mint az 

kitűnik rövid számvetéséből, a Mihail Bakunyin 

ifjúságából, amit a Russzkaja Miszl jelentetetett meg 

Moszkvában 1911-ben, az A.A. Kornyilov által közzétett 

levelekből és más anyagokból. Bár Bakunyin teljesen 

elszakadt környezetétől, mégis ez határozta meg 

életpályájának alapját, irányát és motívumait, mivel 

tevékeny életének energiája és céljainak sokrétűsége 

nyilvánvalóan egyéni természetéből fakadt. Képessége 

arra, hogy befogadja a korszak legjobb gondolatait és 

teljesítményeit, összekapcsolódott azzal a képességgel, 

hogy össze tudta hangolni belső szándékait a távlati cél 

elérésére irányuló tervszerű és határozott törekvéseivel 

Ha nem is érték radikális hatások a jellemét a szülői 

házban, humanisztikus hatások érték, melyek mélyen 

meghatározták belső életét. Idős apja konzervatív volt, 

amit a fiatalemberekkel kapcsolatos attitűdje jelez, 

azonban mélyen az enciklopédisták és Jean-Jacques 

Rousseau emberi eszméinek hatása alatt állt. Mihail 

nagynénjeinek jámborsága idős korukra a belső élet 
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kultuszává és az igazság felé való elérhetetlen törekvéssé 

alakult át, amit később inkább a filozófiában találtak 

meg, mint a vallásban. Ahogy Mihail idősebb lett, nénjei 

hirtelen társra találtak benne az igazság keresésében, és 

kétségtelenül szellemi mentoraivá váltak. Hirtelen ő vált 

valamennyi testvére szellemi vezetőjévé. 

A családi kör ténylegesen a legideálisabb csoport volt, 

melyhez valaha is tartozott, modellül szolgált az 

emberiség szabad és boldog életének szervezetére 

vonatkozó elképzeléseihez. A gazdasági problémák 

hiánya, az állatok és a természet körülményei közötti 

kényelmes vidéki élet, bár sokak szolgaságán alapult, 

megteremtette a szabadság és a szolidaritás 

mikrokozmoszát, ahol bensőségesen és intenzíven 

törekedett mindenki önmaga belső tökéletesítésére és a 

született adottságok fejlesztésére. Mindig jelen volt az a 

vágy, hogy mindenki beteljesülését, mindenki legjobb 

érdekeit elő kell mozdítani. Ebből fejlődött ki Mihail 

vágya aziránt, hogy az egész emberiséget szolgálja, és 

mindenkinek önzetlenül odaadja mindazt, amihez maga 

is hozzájutott. 

Kétségtelenül itt vetették el a magját annak az egész 

életét végigkísérő törekvésnek, hogy egyesítse a 

szabadságot és a szolidaritást, az anarchizmust és a 

szocializmust; nézetei elválaszthatatlanok a szellemi 

szabadságtól, a természet megértésétől, a babonamentes 

ateizmustól. Ami úgy tűnik, hogy ebben a környezetben 

nem volt meg, az a létező társadalom lerombolása iránti 

vágy, amely később teljesen eltöltötte. Szent lelkesedést 

és forró vágyat érzett céljai megvalósítására; ez logikusan 
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a rombolás, a forradalom szükségességének 

meggyőződéséhez vezetett.  

Bakunyin szellemi fejlődését megszakította, de nem 

állította meg az, 

hogy 1828. 

november 25-

én, tizennégy és 

féléves korában 

a szentpétervári 

tüzériskolába 

küldték. Hosszú 

évekig élt ebben 

a gyűlölt 

intézményben, míg tisztté nem léptették elő 1833 

januárjának végén. Most megengedték, hogy az intézeten 

kívül éljen, és ő nagy örömmel fogadta a szabadságot. 

Rövid románca volt egy fiatal unokatestvérével, később, 

1833 nyarán nagy hatással voltak rá Venevitinov 

költeményei. Ezt követte kapcsolata anyja és apja régi 

barátjával, Nyikoláj Nazarovics Muravjovval, a korábbi 

államférfival, aki bevezette az orosz gazdasági és 

politikai ügyekbe. Az egyik fiatal Muravjov, Szergej 

Nyikolájevics, aki öt évvel volt idősebb Bakunyinnál, 

bizonyára elősegítette az orosz nacionalista érzelmek 

kialakulását benne. Az ilyen törekvések, bár nem 

hiányozta, de csekély támogatásra leltek az apai ház 

kozmopolita légkörében. 

Mihail 1813 augusztus-szeptemberében meglátogatta a 

családot Prjámuhinóban. és új ügyet talált, amelyért 

harcolni kell – az igazságosságért, a fiatalok harcát az 
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idősebb generációkkal és az emberi szabadságért az 

autoritás ellen. Először akkor fogalmazódott ez meg, 

amikor idősebb nővére pártjára állt, mivel azt fellázadt 

boldogtalan és számára gyűlöletes házassága ellen. Ez 

volt az első harc, amibe teljes energiájával belevetette 

magát; következésképpen az általános és különösen a 

hagyományos családi harmóniával kapcsolatos illúziói 

szertefoszlottak.  
Katonai pályafutását, amely sosem érdekelte, rövidesen 

elvágta egy tábornokkal történt erőszakos vitája, aminek 

következtében kinevezték egy nyugat-oroszországi 

tüzéregységhez 1834 elején, mielőtt befejezte volna tiszti 

tanulmányait. Minszki és grodnói katonai szolgálatát 

megszakította egy rövid nyári kirándulás Prjámuhinóba. 

Gyűlölte a szolgálatot, ami kín volt számára. Vilniusban 

is szolgált, ahol valamennyire megismerkedett a lengyel 

társadalommal, és belepillantott az orosz rendőrség 

lengyelországi tevékenységébe M.N. Muravjov révén, 

aki akkor Grodnó parancsnoka volt, később a híres 

lengyelországi hóhér. 

A szolgálattól és a szörnyű magány érzésétől szenvedve 

ekkor (1834 decemberében) arról álmodozott, hogy a 

tudománnyal foglalkozik és valamilyen polgári 

elfoglaltságot keres a katonai szolgálatot otthagyva. Csak 

a háborús események hatására döntött úgy, hogy a 

hadseregben marad. Azt remélte, hogy otthoni területre 

helyezik át, és 1835 elején Tverbe küldték lovat venni. 

Innen Prjámuhinüba ment, beteget jelentett, és apja 

határozott akarata ellenére kieszközölte, hogy 1835. 

december 18-án elbocsássák a hadseregből. Apja polgári 
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hivatalt szerzett neki Tverben, de ő vonakodott azt 

elfogadni. Naivan bízott abban, hogy tudományos 

munkát végez és professzor lesz annak érdekében, hogy a 

tanulmányaiból szerzett filozófiai tudását átadja.  

1835 márciusában Moszkvában megismerkedett egy 

Sztankievics nevű fiatalemberrel, aki 1813-ban született; 

nyáron barátja Jefremov meglátogatta a család birtokát, 

és itt, az ugyancsak ideérkező Sztankievics hatására jó 

barátokká váltak Mihaillal. Filozófiai érdeklődésük 

ebben az időben Kantra irányult. Azonba Sztankievics, 

aki éveken át tanulmányozta a német filozófiát, Kantot 

Schelling megértése érdekében akarta tanulmányozni. 

Bakunyin Sztankieviccsel és baráti körével való 

kapcsolata 1831-ben és 1832-ben alakult ki a moszkvai 

Beer család révén, melynek két lánytagja nővéreinek 

barátnője volt, és ahova gyakran jártak Sztankievics és 

barátai látogatóba. 

1835-ben Trverben nővéreivel és a Prjamuhinóban 

vendégeskedő Beer nővérekkel együtt kigondolták, hogy 

saját bensőséges kört alakítanak, amely egyesíti a 

szándékot és a gondolatot, és megvéd a külvilágtól. Ez 

volt, hogy úgy mondjam, az első titkos társaság, 

amelynek magját mindig legközelebbi barátai alkották. E 

kapcsolatok részletezése igen nagy feladat lenne. Akiket 

érdekel a harmincas-negyvenes évek népének helyzete és 

tudnak oroszul, azok elolvashatnak számos kortársi 

memoárt, életrajzot, stb., de azok számára, akik nem 

ismerik ezt a speciális anyagot, azoknak kötetek tömegét 

kellene írni e kor orosz viszonyairól. Általában azonban 

azt lehet mondani, hogy a mögöttük álló filozófiai 
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elmélet elősegítette azt, hogy ezek a különböző fiatal 

férfiak és nők valóságos élete közös irányba fejlődjön, és 

követeljék jogukat arra, hogy hallhassanak és 

láthassanak. Kölcsönösen idealista céljaik köteléket 

teremtettek a gazdagok és a viszonylag szegények 

között…ezeknek a filozófiai viták síkjára áttevődött 

zavaroknak és konfliktusoknak végső megoldása 

általában nagyon prózai, egészen kívül esik az eszmék 

világán.  

Természetesen Mihail e háborgó érzelmek 

középpontjában állt, és magára vállalta nemcsak a saját, 

hanem nővérei ügyeit is. Szükségszerű, hogy barátai, 

Belinszkijt is beleértve, szerelmesek voltak nővéreibe, 

míg ő maga érzéketlen maradt, bár sok lányszív 

gyorsabban vert, amikor közelébe került. Ráadásul itt 

volt személyes harca idősebb nővérével a már említett, 

szerencsétlen házassága miatt. Korai ifjúságának 

bensőséges családi élete miatt nem tudta félretenni az 

aggodalmakat, teljes energiával bele kellett avatkoznia 

minden ilyen ügybe, amelybe jobb lett volna nem 

beleszólni, és ez sok összetűzést és gyűlölködést 

eredményezett. Ez a jellegzetesség egész életében 

megmaradt, mivel meg volt győződve arról, hogy mind 

társadalmi lénynek küldetése van. 

Mivel csak a moszkvai filozófiai professzorkodás, amely 

életcélja volt, távoli lehetősége érdekelte, ezért szakított 

családjával, és 1836 elején elhagyta a szülő házat 

Moszkváért, hogy független egzisztenciát teremtsen 

magának a nagyvárosban. Ezt úgy remélte megvalósítani, 

hogy magánórákat ad matematikából, míg nem 
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beiratkozott hallgatóként az egyetemen tanul. Az 

alapvető oka szüleivel való összeveszésének az a konok 

követelése volt, hogy külföldre utazhasson, német 

egyetemen tanulni, ami egy tizenegy gyerekes idős 

apának megengedhetetlen extravaganciának tűnt. 

Moszkvában 1836 februárja után Mihail teljesen elmerült 

Fichte eszméinek tanulmányozásában, akinek Einige 

Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten című 

művét Belinszkij kérésére lefordította a Telescope 

számára. Fichte Die Anweisung zum seligen Leben oder 

auch die Religionslehre című munkája rendkívül 

megragadta, és kedvenc könyvévé vált. Sztankieviccsel 

Goethét, Schillert, Jean Pault, E.T.A. Hoffmant és 

másokat olvasott. De anyagi függetlenséggel kapcsolatos 

reményei nem valósultak meg sem ekkor, sem későbbi 

éveiben. 

1836 áprilisában tanítani kezdett, de május végén 

visszatért Prjamuhinóba, és mindaddig ottmaradt, amíg 

valahogyan le nem csillapult konfliktusa apjával, bár 

nézete szerint egyikük sem változtatta meg álláspontját. 

Nővéreivel, akik nagyon aggódtak apjához való 

ridegsége miatt, megvitatták az ügy összefüggéseit. 

Tavasszal és nyáron sikerült őket a formális jámborságról 

áttéríteni a fichtei idealizmusra, amit akkor legfontosabb 

életcéljának tekintett, ahogy ezt Fichte a Die Anweisung 

zum seligen Leben oder auch die Religionslehrében 

kifejtett. Ugyanakkor megerősítette gyengülő befolyását 

felettük és fiatalabb fiútestvérei felett. 

Az elkövetkező évekről keveset tudunk 1840 nyaráig, 

amikor Fichtétől Hegelhez fordult – valójában a 
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legszigorúbb hegelianizmushoz, melynek konzervatív és 

reakciós következtetései közvetlenül kapcsolódtak az 

akkori Oroszországhoz. Erre az időszakra Belinszkijjel 

való kapcsolata, összetűzése a Herzen és Ogarjov körül 

csoportosuló radikális és szocialista körökkel, barátsága a 

fiatalabb szlavofilekkel, különösen Konsztantyin 

Akaszakovval és az idősebb Csaadajevvel (1794-1856) a 

jellemző. Ez az időszak Bakunyin számára a fájdalmas 

várakozás ideje, mert sem apjától nem kapta meg a német 

egyetemeken való tanuláshoz szükséges eszközöket, sem 

más reménye nem volt. 

Még csak huszonöt éves volt, amikor végül elhagyta 

Oroszországot, de már attól kezdve attól félt, hogy 

„fokozatosan hanyatlik szellemileg”. Valószínűleg 

azonban ez az időszak hasznos volt számára, mert az 

állandó szellemi aktivitás következtében megtanulta, 

hogyan kell a viták segítségével növelni korábban 

csekély filozófiai tudását. Most olyan új benyomásokkal 

került szembe, melyek sokkal érettebbek 1836-os 

szemléleténél, és így kiszabadult egyetlen doktrína hatása 

alól – mint ahogy ez Fichte és Hegel esetében történt. És 

szerencsére az 1840-et követő években a radikális 

filozófia és a szocializmus fejlődése felgyorsult, míg 

1836 és 1840 között csak lappangott. A feltételek ebből a 

szempontból is kedvezőek voltak számára. 

A maga mögött hagyott oroszországi körülményei 

világosan kiderülnek Herzenhez küldött jólismert 

leveléből (Tver, 1840. április 20.), aki végül is pénzt 

küldött neki az utazásra és az útlevélre (Tver, 1840. 
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május 29.), s Pétervárról Lübecken keresztül Berlinbe 

utazott 1840. június 29-én. 

Nem ismerjük Bakunyin szellemi fejlődésének részleteit 

berlini és drezdai tartózkodása alatt 1842 végén, de az 

időszak második felében folyamatosan abba az irányba 

fejlődött, hogy tudatos forradalmár legyen. Három 

dokumentum szolgál mérföldkőül szellemi fejlődésében: 

Bakunyin előszava Hegel Philosophische Propädeutik 

című műve, amelyet Belinszkij közölt a Moszkovszkij 

Nábljudtyekben 1838-ban; A filozófiáról írott cikke, mely 

a szentpétervári Otyacsesztvenkaja Zapiszkiben jelent 

meg az 1839. évi 9. számban, a cikk második felét sosem 

adták ki; és a Reakció Németországban – egy francia 

töredék, ami Jules Elysard álnéven írt, és amely a 

Deutsche Jahrbücher für Wiessenschaft und Kunstban 

jelent meg Lipcsében 1842. október 17. és 21. között. 

Bámulatos, hogy a két publikáció közül az első mennyire 

mentes az üres dogmáktól, amelyeket Bakunyin abszolút 

igazságnak tekintett, függetlenül a valóságtól. Még híres 

Deutsche Jahrbücher-beli cikke is, a filozófiai frázisok 

ellenére is, harsogó felhívás volt a legszélesebb 

értelemben vett forradalomra, a társadalmi forradalmat is 

beleértve. Ezt a következő szavakkal fejezi be: „Bízzunk 

a belső szellemben, amely rombol és pusztít, mert ez az 

élet kifürkészhetetlen és belső alkotó forrása. A rombolás 

vágya egyidejűleg az építés vágya is”. 

Ugyancsak figyelemre méltó az, hogy Bakunyin három 

filozófiai szemeszter befejezése után 1842 tavaszán 

inkább Drezdát részesítette előnyben a moszkvai 

professzorsággal szemben, ahol Arnold Ruge társaságát 
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élvezte, aki ebben az időben a radikális hegeliánusok 

központi alakja volt. Elveszítve a professzorság iránti 

vágyát, legfőbb gondjává az vált, hogy kivárja a 

forradalmat. Ez időben sok erő hatott a forradalom 

irányába, ami valóban nem volt messze, mint ezt 1848 

példája bizonyítja. Csak ekkor értette meg a nyugati 

világot, azt a világot, amelyet lenézően szemlélt, részben 

az akkor még meglévő orosz nacionalista álláspontja 

következtében, részben pedig annak eredményeként, 

hogy azt képzelte, filozófiailag képzett. A szocializmus, 

illetve annak franciaországi formája először dr. Lorenz 

Stein híres könyve révén került a német köztudatba. Ez a 

könyv nem hozott semmi újat, de átfogóan tárgyalta a 

sok szocialista irányzatot ás az azokkal kapcsolatos 

vitákat; és 1842-ben Bakunyint ez a könyv vezette be a 

tárgyba, mely teljesen magával ragadta. 

1840-ben találkozott Barbara nővérével Berlinben, aki 

Sztankievics halálos ágyáról tért vissza Itáliából. 

Berlinben és Drezdában öccse és Ivan Turgenyev 

jóbarátok voltak. Ekkorra Oroszországgal való 

kapcsolata rideggé vált, száműzetéssé változott, és 

tudomásul vette ezt a helyzetet. Az orosz kormány 

felfigyelt radikális fejlődésére, és követelte, hogy 

visszatérjen. Bakunyin nem vette figyelembe ezt, és 1843 

januárjában határozott lépéseket tett annak érdekében, 

hogy Zürichbe menjen, Georg Hertweggel, aki a kor 

leghíresebb költője volt. Hertweg visszatért Zürichbe, 

ami ekkor a német irodalom, politika és a forradalmi 

propaganda központja volt, és ahova tavasszal Wilhelm 
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Wietling, a német kommunista áthelyezte működési 

helyét a francia Svájcból. 

Január 16-tól június elejéig tartó zürichi tartózkodása 

alatt Bakunyin mélyen 

megfigyelte az ott folyó 

politikai tevékenységet, és 

elvesztette megmaradt 

republikánus illúzióit is. 

Wietlinggel való személyes 

kapcsolata következtében 

megismerkedett a 

kommunista ideológiával, 

amit rendkívül fontos 

forradalmi tényezőnek 

tekintett, azonban sosem 

ragadta őt magával. Ettől 

kezdve 1848-ig baráti 

kapcsolatban állt a német 

kommunistákkal Svájcban és Párizsba, és néha 

kommunistának nevezte magát. Egy 1844 októberi 

dátumú levelében, amelyet Reinhold Sogernak írt, 

továbbá más, Solgernak, August Beckernek és Vogt 

professzor feleségének írt leveleiben ezeket a nézeteket 

fejtette ki 1847-ig. 

Bakunyin álláspontja ebben az időszakban a Deutsche-

Franzözische Jahbücherben (Párizs, 1844.) B-től R-nek 

(Bakunyintól Rugénak) cím alatt, 1843. májusi dátummal 

jelent meg, továbbá néhány cikke A kommunizmus 

címmel a Schweitherische Republikanerben (Zürich, 

1843. június 2., 6. és 13.) XXX aláírással. Úgy 
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gondolom, 1843-ban más általános áttekintő cikkeket is 

írt Bakunyin. Ezeknek a cikkeknek alapos elemzése azt 

mutatná, hogy vonzódva és reménykedve, de nem 

kritikátlanul közeledik a szocializmus akkori 

áramlatához. Ezek a mozgalmak jó ügyért harcoltak, 

nagyszerű céljuk volt, de nem tudták kielégíteni az olyan 

eszmék és rendszerek iránti vágyát, amelyek valóban 

felszabadítanák az emberiséget. Ösztönösen megérezte, 

hogy ezekből a rendszerekből hiányzik a szabadság, és 

ezért vonakodott teljesen elfogadni a bennük testet öltő 

eszméket.  
Röviddel Wietling letartóztatása előtt Bakunyin Nyugat-

Svácjba ment, és Genfben, Lausanne-ban és Nyonban élt. 

Átgyalogolt az Alpokon Bernbe, ahol az 1844-es telet 

töltötte februárig. Ezek az utazások és hosszabb ott-

tartózkodások kihatottak személyes kapcsolataira: 

Zürichben megismerte August Follent, Vogt professzor 

feleségének bátyját, aki Bernben élt; Drezdában Madame 

Pescantinit, egy német-orosz asszonyt, aki Rigából 

származott, és férjével, egy olasz emigránssal 

Promenthousban élt, Nyonhoz közel. Barátja, Adolf 

Reichel, akivel Drezdában találkozott, szintén Genfbe 

ment, és a német kommunista August Beckerrel együtt 

gyalog átkeltek az Alpokon. Reichel, aki élete végéig 

barátja maradt, vele töltötte a telet Bernben, és 1844 

februárjában együtt mentek Brüsszelbe. Bakunyin 

barátsága a Vogt családdal ekkor kezdődött. A fiatal 

Vogt, Adolf és Adolf Recihel voltak azok, akik 

harminchárom évvel később Bernben Bakunyin 

ravatalánál álltak. 
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1843. július 21-én a svájci rendőrség kiadott egy 

hivatalos jelentést Bluntschli állami kancellár aláírásával, 

melyben Wietling sok olyan levelére hivatkoztak, ahol 

ismételten említi Bakunyin nevét. Ezt az orosz rendőrség 

indítványára tette, és 1844 februárjában a berni moszkvai 

követség utasított Bakunyint, hogy haladéktalanul térjen 

haza. De Mihail inkább Brüsszelbe ment. Itta találkozott 

az első lengyel emigránssal, és ahogy mindenki tudta, 

hogyan kell a radikális és forradalmi mozgalmak 

legfontosabb tagjaival találkozni, akik viszont őt tartották 

rendkívül fontosnak megismerni, barátságot kötött 

Joschim Lelewellel, ezen időszak egyik legvonzóbb 

lengyel forradalmárával. Így megismerkedett a lengyelek 

legszélsőségesebb, de ugyanakkor legdöntőbb és meg 

nem alkuvó törekvésével, az 1772-es „történelmi 

Lengyelország” követelésével, mely magában foglalja 

Litvániát, Kisoroszországot és Fehéroroszországot. 

Mint orosz és mint demokrata és internacionalista, 

Bakunyin az autonómia és függetlenség jogát támogatta 

az e „határok” között élő nem lengyel népek számára. Így 

annak ellenére, hogy együtt érzett a lengyelekkel, és 

minden erőfeszítése az együttműködésre irányult, 

elkerülhetetlen volt, hogy a lengyelek egy nem szívesen 

látott és terveiket zavaró elemet lássanak benne, és soha 

nem viszonozták őszinte kísérleteit a velük való 

együttműködésre. Mivel a lengyelek éppúgy, mint 

Bakunyin, másban látták a valóságos érték forradalmi 

tényezőjét, a tárgyat ritkán vitatták meg őszintén, és 

valamennyi kísérletük a kölcsönös együttműködésre 

végzetesen kudarcba fulladt. Ehhez hozzájárult az is, 
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hogy a parasztság felszabadításának és a föld 

felosztásának kérdése természetesen elválasztotta 

Bakunyint a hatalmas lengyel arisztokrata párttól, s 

ugyanígy azok szélsőséges klerikalizmusától is. 

Egy 1844-es rövid párizsi látogatás után Mihail 

meggyőzte barátját, Reichelt, hogy menjen vele, és 

éljenek Párizsban, és ott is maradtak 1847-ig. Bakunyin 

igyekezett felvenni a kapcsolatot az ott élő német 

radikálisokkal, különösen a Vorwärts körült kialakult 

körrel, rajtuk keresztül megismerkedett Marxszal és 

Engelsszel. Sok kellemetlen veszekedés zajlott le Ruge, 

Marx és Herwegh között, és elérkezett az idő, amikor a 

német kör darabokra szakadt, tagjainak elűzése és a 

publikációk félbeszakítása miatt. Ezek után Bakunyin 

nem volt érdekelt a német mozgalomban, de fenntartott 

baráti kapcsolatát Herweiggel és feleségével, Karl 

Vogttal, néhány kommunistával és általában azokkal, 

akikkel Svájcban között ismeretséget 1843-1844-ben. 

Megismerkedett számos francia szocialistával anélkül, 

hogy közülük bárkivel is szorosabb kapcsolatba került 

volna, kivéve Proudhont, akinek személye és eszméi 

vonzották őt, és aki lassan érdeklődést keltett 

Bakunyinban. Proudhon is találkozott más oroszokkal – a 

dekabrista Nyikolaj Turgenyevvel és sok Párizsba 

látogató orosszal -, lengyelekkel, olaszokkal és másokkal. 

Ez olyan időszak volt, amikor sok haladó eszme tűnt fel 

anélkül, hogy bármelyik is uralkodóvá vált volna. 

Miközben úgy tűnt, hogy a burzsoá rendszer 

vitathatatlanul kiteljesedik, Bakunyin úgy érezte, hogy 

alul a jövendő forradalom erjedése zajlik. „Arra a szilárd 
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meggyőződésre jutottunk” – mondta Bakunyin 1846-ban 

a francia szocialistáknak –, „hogy a régi civilizáció utolsó 

napjainak vagyunk tanúi, és hogy az egyenlőség időszaka 

hamarosan eljön. Nagyon kevesen tudtunk ellenállni 

Párizsban ennek a magas érzelmi feszültségnek; két 

hónap a boulvardokon elég hosszú volt egy liberálisnak 

ahhoz, hogy szocialistává váljék”. 

Az 1845-ös, 1846-os és 1847-es évek aktív és érdekes 

életének ellenére sem volt Bakunyin boldog, mert sokkal 

izoláltabbnak érezte magát mindenki másnál. Nem volt a 

jövőre vonatkozó elképzelése. Pontosabban szólva a 

különböző szocialista irányzatok mind szűk körű és titkos 

szervezetek voltak, melyek szemben álltak az összes 

többivel; ez annak a következménye, hogy nem volt sem 

alkotmányos joguk, sem szabadságuk a nyilvános 

tevékenységre; támogatóik a könyvek, újságok és a kis 

csoportok mesterséges életére voltak kárhoztatva. Igaz 

ugyan, hogy Bakunyin nem csatlakozott egyik 

csoporthoz sem, de ebből véleményem szerint hiba lenne 

azt a következtetést levonni, hogy ekkor ne lett volna 

szocialista. Nem találta meg az ő szocialista elképzelését 

a létező szekták között; valójában bizonyára nem 

fogalmazta meg tisztán saját eszméit, minthogy a 

gyakorlat nem ösztönözte erre. Lehetetlen valamelyik 

irányzat vagy szekta, mint amilyen a fourierista, cabetista 

vagy marxista követőjének tekinteni. Az egyetlen ember, 

akinek nézeteiből saját szocializmusának bizonyos részét 

levezethette, Proudhon volt. 

Bakunyin egy olasz elvtársa a hatvanas évek végén azt 

állította, hogy Bakunyin azt mondta neki: Proudhon 
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könyve olvasása közben hirtelen átvillant az agyán: „Ez 

így igaz”. Ennek így kellett történnie. Egyfelől Proudhon 

volt ebben az időben a teljes szabadság 

megvalósításának, az állam valóságos eltörlésének és az 

új formákkal nem helyettesítésének álláspontján. Ez 

szellemi köteléket hozott létre a két ember között, habár 

bizonyos részletekben eltértek nézeteik. Így Bakunyin 

megértette az anarchizmus alapvető gondolatait, amit 

helyeselt, ahogy ezt a Bizalmas levél Herweghez néhány 

passzusa is mutatja. A puszta véletlen, hogy nem volt 

alkalma ezt nyilvánosan is kifejteni. Hangja, amely 1842-

ben és 1843-ban hallatszott, most hallgatott (kivéve a 

szláv-ügyet), és Feuerbachról készült munkája, amit 

Franciaországban akart publikálni, vagy nem készült el, 

vagy elvesztette. 1844 decemberében I. Miklós cár a 

szenátus javaslatára 

határozatot hozott, amelyben 

Bakunyint valamennyi 

polgári és nemesi jogától 

megfosztják, oroszországi 

tulajdonát elkobozzák, és 

életfogytiglan száműzik 

Szibériába, ha visszatérne az 

országba. Hosszú levelet írt 

ezzel kapcsolatban a párizsi 

Reforme-ban (1855. január 

27.9, először fejtve ki 

szabadon véleményét 

Oroszországról, és sok 

szempontból előrevetítve jövendő írásait. 
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Lengyelországgal kapcsolatos első álláspontját a Le 

Constitutionelbe írott levelében fejti ki (1846. március 

19.) a lengyelországi katolikusok üldözése kapcsán. 

Hamarosan megkísérli, hogy illegális kapcsolatba 

kerüljön a lengyel demokraták központi bizottságával 

(mint ezt elmondja 1851-es Gyónásában), melynek 

főhadiszállása Versailles-ban volt. Célja: forradalom 

Oroszországban, valamennyi szláv ország föderatív 

köztársasága és egy egységes és oszthatatlan szláv 

köztársaság megteremtése, melynek belső ügyeit 

föderatív alapon, külügyeit pedig központosított politika 

útján intézik. De mindebből nem lett semmi, főleg azért, 

mert a lengyeleknek jószándékán kívül semmit nem 

tudott ajánlani. Ezelőtt, a La Réforme-ban közölt cikke 

megjelenését követően a lengyel arisztokraták, mint 

Adam Csantorisky herceg éppúgy, mint a demokraták, 

üdvözölték őt, és a klasszikus lengyel költő, Adam 

Mieczkiewicz megkísérelte bevonni saját misztikus-

föderalista csoportjába, melybe a belépést Bakunyin 

megtagadta. 1846-ban a czarcowi fiatal lengyel 

emigránsok közeledtek hozzá, és ez volt az a csoport, 

amely meghívta az 1847. november 29-i találkozóra 

beszédet tartani az 1830-as lengyel felkelés évfordulóján. 

Néhány hónappal korábban, 1847-ben ismét találkozott 

Párizsban Herzennel, Belinszkijjel és más orosz 

barátaival, és bár a találkozás barátságos volt, ezek a 

baráti ellenvetései ellenére sem javasolták azt, hogy 

illegális akciókat szervezzenek az oroszországi 

forradalom érdekében. Nem lehet eldönteni, hogy akkor 

volt-e tudomása Petrasevszkij és Szpesnyev csoportjának 
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erőfeszítéseiről. Tudta vagy érezte, hogy teljesen egyedül 

volt az orosz problémákkal, amelyek foglalkoztatták. 

November 29-én mondta el híres beszédét Párizsban a 

Lengyelország és Oroszország közötti forradalmi 

megegyezés érdekében. Ennek eredményeként az orosz 

követség követelésére kiutasították Franciaországból, és 

december 19-én Brüsszelbe érkezett, ahol sok lengyellel 

és Karl Marx kommunista csoportjának sok tagjával 

találkozott. Marxnak nagyon nem tetszett Bakunyin. 

1848. február 14-én ismét beszélt egy Lelewel által 

összehívott gyűlésen arról, hogy testvériességet kell 

kialakítani az orosz és lengyel demokraták között. A 

Gyónáshoz kapcsolódva Bakunyin a szlávok ragyogó 

jövőjéről beszélt, akik a nyugati világ, a szétszakadó 

Ausztria, stb. megfiatalítására rendeltettek. A beszéd 

teljes szövege sosem jelent meg. 

Az orosz követség, élén Kisziljevvel, ugyancsak 

megkísérelte hírnevét rombolni azzal, hogy azt 

terjesztette a köztudatban, hogy Bakunyin orosz ügynök, 

aki túllépte megbízatása határait. Ezt a rágalmat lengyel 

közvetítők adták tovább a francia kormánynak. Bakunyin 

nyílt levélben válaszolt 1848. február 7-én Duchatelnek, 

a belügyminiszternek, de a februári forradalom után 

ugyanez a forrás továbbra is terjesztette ezt a rágalmat a 

demokratikus körökben és kasztokban, és a kételkedés 

árnyéka Bakunyint egész életében elkísérte 1848-1849-

től kezdve tevékenységének utolsó évéig. 

Amikor a régóta várt forradalom végül elérkezett, 

Bakunyin öröme nem ismert határt. Még a csüggedt 

1851-es Gyónásban is rajongva írja le a párizsi nép életét 
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és tevékenységét, amelyben 1848 áprilisáig részt vett. A 

Le Réforme március 13-án közölte egy cikkét, melyben 

nézeteit összefoglalta. Ami elkeserítette, az az volt, hogy 

nem látta semmi jelét egy közeli orosz forradalomnak, 

melynek megvalósítására minden energiáját fordította. 

Az orosz hatalom az ellenforradalom szolgálatában állt, 

és meg is támadta Magyarországot 1849-ben, leverve a 

forradalmat. 1848-ban az európai forradalmi országok és 

I. Miklós cár Oroszországa közötti összecsapás 

valószínűnek tűnt, és a lengyelek ennek érdekében 

dolgoztak. Bakunyin meg akarta akadályozni ezt a 

konfliktust, számára a szláv föderáció tűnt helyes útnak. 

Ez a föderáció egyesítette volna a szlávokat, a 

lengyeleket és az oroszokat éppúgy, mint a szlávok 

felszabadításának jelszavával a porosz, osztrák-magyar 

és török uralom alatt élő szlávokat. Bakunyinnak nem 

volt pénze a propagandához, ezért Floconhoz, Louis 

Blanchoz és Albert Rollinhoz és Ledru Rollinhoz fordult, 

akik vonakodva küldtek neki 2000 frankot. 

Mindenekelőtt a lengyelektől függő Németországba 

ment, ahová követte az orosz követség által terjesztett 

rágalom, továbbá az a hazugság, hogy a cár életére 

szándékozik törni. Ez a rágalom kizárta a másikat. Ezek a 

rágalmak hatottak szászországi megpróbáltatásaira 

(1849-1850) és 1851-ben, amikor meghatározták 

Oroszországbeli sorsát. 

Bádenen keresztül Frankfurtba és Kölnbe-be utazott, ahol 

Herwig miatt végleg szakított Marxszal. Innen Berlinbe 

ment, ahol a rendőrség megakadályozta, hogy Posenba 

utazzon; Berlinből Lipcsébe és Breslauba utazott, ahol 
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ismét sok lengyellel találkozott; majd Prágába ment a 

szláv kongresszusra, melyen aktívan részt vett. A 

kongresszust a júniusi, pünkösdheti véres és elvetélt 

felkelés követte, amelyet Bakunyin támogatni és 

kiterjeszteni akart. Visszatért Breslauba és Berlinbe, 

miután kiutasították Poroszországból és Szászországból, 

de végül kényelmes és biztos védelmet talált 

Koethenben, Anhalt államban, amely ebben az időben a 

szabadság oázisa volt Németországban, ahol bizonyos 

miniszteri posztokat régi barátai, Max Stirner és elvtársai 

töltöttek be. 

Később, amikor a szervezkedés aktívvá vált, Bakunyin 

visszatért Lipcsébe. „Földalatti” életét egy még ennél is 

titkosabb utazás szakította meg, amit Prágában tett, és 

végül Drezdába ment, ahol közelebb került 

Csehországhoz. Ittléte alatt tört ki az 1849-es májusi 

forradalom. Teljes energiájával belevetette magát a 

forradalom többi vezetőjének sorsában osztozva, sok 

álmatlan éjszaka után május 9-én letartóztatták a 

szászországi Chemitzben. Ez jó néhány évre véget vetett 

tevékenységének. 

Bakunyin e periódusban vallott nézetei megismerhetők a 

prágai szláv kongresszus dokumentumaiból, különösen 

az Új szláv politika jellege és a Felhívás a szlávokhoz 

című pamfletből, amely 1848-ban jelent meg, továbbá 

ennek és a későbbi időszaknak más állásfoglalásiból. 

Legátfogóbban az 1851-es Gyónásban fejtette ki terveit. 

Ehhez hozzátehetjük néhány bizalmas levelét, különösen 

a Herweghez írottakat, és a szászországi vizsgálatok 

során elmondott védekezését, amit sokáig titokban 
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tartottak. Csak kivonatok állnak rendelkezésemre e 

védekezésről ügyvédjéhez írott leveléből, de az egész 

védekezés éppúgy, mint a feltett kérdésekkel kapcsolatos 

állásfoglalásai a nyilvánosság számára 

hozzáférhetetlenek. 

Ezekből a forrásokból látjuk, hogy ő, aki a február 25-ét 

közvetlenül követő hónapokban a legtisztább forradalmi 

szellemben cselekedett, fokozatosan egyre jobban 

nacionalistává válik, és a prágai és breslaui eseményeket 

követően átadja magát a legközönségesebb gyűlöletnek 

minden német iránt. Ez az érzés késztette arra, ahogy ezt 

I. Miklóshoz küldött Gyónásában mondja, hogy 

bocsánatot kérjen bűneire és a szlávok fejéhez, mint 

megmentőjükhöz és atyjukhoz forduljon, és a szlávság 

zászlaját hordozza Nyugat-Európában. 

Józan esze megakadályozta abban, hogy elküldje ezt a 

levelet, nem fejezte be, és megsemmisítette. Semmi sem 

kényszerítette arra, hogy ezt a tényt megörökítse, amely 

nem is volt olyan váratlan, mivel a legkülönbözőbb 

ideológiához tartozó emberek nacionalizmusa és a 

forradalmárok és a cár nacionalizmusa közös volt. 

1848 ősze változást hozott Bakunyin állásfoglalásában. 

Fellépett valamennyi nép – szláv, magyar és német – 

közös harcának érdekében elnyomóik, kormányaik ellen. 

Cseh és német titkos társaságok szervezésével és 

vezetésével ösztönözte a cseh forradalmi mozgalmat, 

rendkívüli erőfeszítéseket tett a német demokrácia 

megsegítésére, amely ebben az időben az 1849-es 

harcokra készülődött. De csak a szászországi német 

demokraták kezdtek felkelésbe (1849 májusában), az 
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éretlen cseh összeesküvést a kezdet kezdetén elfojtották a 

letartóztatások, és sok fiatal németet és csehet hosszú 

börtönre ítéltek Csehországban. Általában azt lehet 

mondani, hogy Bakunyin aktivitása 1848-ban azért 

veszített sokat hatásosságából, mert szorosan a 

nacionalizmushoz kapcsolódott. Ezért eszméinek 

tisztázása szempontjából igen szerencsés volt az, hogy a 

drezdai májusi forradalom kedvező alkalmat teremtett 

számára nacionalizmustól mentes forradalmi 

tevékenységre. 

Bakunyin egy évet töltött szászországi börtönökben, 

Drezdában és Königsteinben 1850. június 13-ig, amikor 

ítéletét életfogytiglani börtönre változtatták. Szellemének 

töretlenségét az erődből Adolf és Mathilde Reichelnek 

írott levelei tanúsítják. Ekkor kiadták Ausztriának, ahol 

egy éven keresztül bilincsbe verve élt cellájában, és alá 

volt vetve a véget nem érő kérdéseknek, Prágában és 

Olmützben 1851-ig – valószínűleg ez volt életének 

legszörnyűbb tapasztalata. 

Ezt egy újabb halálos ítélet követte, amit rögtön meg is 

változtattak – de kiadták Oroszországnak. Nem tudva, 

mire kell számítania, rettegve szemlélte sorsát, de 

kellemes meglepetés érte, amikor azt tapasztalta, hogy 

viszonylag jól bánnak vele, mint fontos állami fogollyal, 

és ez volt a helyzet a szentpétervári Péter-Pál erődben is. 

Két hónappal később a vár Orlov herceget küldte az 

erődbe, hogy megnézze Bakunyint és vallomást kérjen 

tőle. Bakunyin ezt le is írta, mint ahogy az 1921-ben 

ismertté vált. A dokumentum nem változtatott helyzetén, 

és Mikós utóda, II. Sándor pontosan rá is mutatott, hogy 
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semmi megbánást nem tanúsított. E dokumentumot 

szemlélve a vélemények különbözőek lehetnek, de az 

semmi olyan nem tartalmaz, ami bárkit is szeszélybe 

sodorhatott volna, vagy lejáratott volna bármilyen ügyet 

is, inkább az életrajzíró számára tartalmaz érdekes 

részleteket. Ami ebben gusztustalannak tűnik, az a 

Bakunyint ebben az időben teljesen megszállva tartó 

nacionalista pszichózis, amitől csak nagyon kevesen 

mentesek  teljesen. 

A magánzárka a Péter-Pál erődben és a krími háború 

idején Schlüsselburgban lelki kínokat jelentett neki, 

gyűlölte az életét meghagyó és türelmes bánásmódot. 

Börtönélete volt az oka ifjúsága elvesztésének és azoknak 

a testi változásoknak, amelyek később korai halálát 

okozták. Nem ismerem azokat a leveleket, amelyeket a 

börtönből írt, kivéve a II. Sándorhoz 1857-ben intézett 

levelet, de még ha ismerném is azokat, akkor sem 

érezném magam feljogosítva az ítéletalkotásra. Közel állt 

az öngyilkossághoz, amikor családjának végre sikerült 

elérnie, hogy Szibériába küldjék, miután II. Sándor cár 

kikényszerítette az 1857. február 27-i levelét. 

Bakunyinnak megengedték, hogy egy napot 

Prjámuhinóban töltsön, ahol találkozott anyjával oly sok 

év után és nővéreivel, öccseivel tizenhat év után. Ekkor 

Tomszkba, Nyugat-Szibériába vitték, ahol gyakorlatilag 

korlátozás nélkül, szabadon mozoghatott. 

Egészen jól alkalmazkodott a szibériai körülményekhez, 

melyek az orosz terjeszkedéssel Kelet-Szibéria felé, az 

Amur mentén fel a tengerig, felkeltették az érdeklődését. 

Szibéria jövendő függetlenségével rokonszenvezve 



 28 

támogatta azoknak a fiatalembereknek az elképzeléseit, 

mint pl. a száműzött Potainét, akit később 1865-ben 

Omszkban bíróság elé állítottak szeparatista törekvései 

miatt. Bakunyin ismertté vált a lengyel száműzöttek 

között, akik a lengyel-orosz összetűzés szükségességéről 

akarták őt meggyőzni. 

Miközben francia nyelvleckéket adott a Kwiatkowski 

lengyel család tagjainak, megismerkedett lányukkal, 

Antoniával akit 1858-ban feleségül vett. Emlékek 

maradtak fenn a dekabristákkal és követőikkel, 

Petrasevszkijjel (később Emanuel Tollal) való 

kapcsolatáról, bár később éles ellentétek támadtak közte 

és Petrasevszkaja között. Nyikolaj Muravjov-Amurszkij, 

Nyugat-Szibéria főkormányzója, Mihail anyjának rokona 

meglátogatta őt. 1833-ban mindkét Muravjovot és 

apjukat is jól ismerte. Végül Mihail Kelet-Szibériába 

akart menni, ezt megengedték neki, és 1859-ben 

Irkutszkba érkezett. 

Ezekben az években sokszor utazott a Távol-Keletre 

üzleti ügyekben, de ez az elfoglaltsága csak időleges volt, 

mert azt várta, hogy teljes bocsánatot nyer és jogot az 

Oroszországba való visszatérésre, s ha reménye nem 

válik valóra, akkor a túl nehéz szökésre gondolt. 

Felismerte, hogy Muravjov főkormányzó nyers despota, 

de nacionalizmusa és németgyűlölete annyira 

összekötötte vele, hogy megbocsátotta rossza 

tulajdonságait. Alekszander Herzennel folytatott 

levelezése 1860-ban (Herzen időszaki lapja, a Kolokol 

hatott rá) tele volt Muravjovot dicsőítő frázisokkal. Ez a 

Bakunyint körülvevő hivatalnokok és kizsákmányolók 
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expanziós eszméi által kiváltott és erősített 

nacionalizmussal magyarázható, ami megakadályozta őt 

abban, hogy felismerje e törekvések áldozatait. 

Végül Muravjov elhagyta Szibériát anélkül, hogy segíteni 

tudott volna Bakunyinnak, s ezzel megszűnt az a 

lelkiismeretfurdalás, amely megakadályozta abban, hogy 

addig megszökjön, amíg a kormányzó a rokona. 1861. 

június 18-án elhagyta Irkutszkot, lehajózott az Amuron, 

sikerült feljutnia egy amerikai hajóra, és miután maga 

mögött hagyott számos japán kikötőt, San Franciscót, 

Panamát és New Yorkot, december 27-én megérkezett 

Herzen és Ogarjov otthonába, akik testvérként 

üdvözölték. Yokohamában találkozott egy drezdai 

harcostársával, Amerikában pedig 1848-as elvtársaival. 

San Franciscóból azt írta Herzennek, hogy már ebben az 

évben folytatnia kellene erőfeszítéseit a szláv föderáció 

érdekében. Röviden, szabadulásának első órájától kezdve 

kész volt teljes energiájával újrakezdeni tevékenységét, 

amely 1849-ben megszakadt, az orosz 

parasztforradalomért, a szláv függetlenségi háborúért és a 

szláv föderációért. 1859 Itáliájában és Garibaldi 

tevékenységében felismerte az utat, érzékelve sok olyan 

tünetet, ami a szabadság felé mutat, és mint 1848-ban, 

kész volt ebből kivenni a részét. Szocializmusát azonban 

még mélyen átitatta a nacionalista pszichózis. 

Ez egyértelműen kitűnik Nyílt levél orosz, lengyel és 

minden szláv barátomhoz című első nyílt leveléből, amit 

1862. február 15-én jelentetett meg; Az emberiség ügye: 

Romanov, Pugacsov vagy Pesztyel című, 1863-ban 

Londonban megjelent röpiratából és más rövid 
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cikkekből; Herzen poszthumusz írásaiból és Bakunyin 

Szentpétervárott megjelentetett leveleiből.  

 

 
Oroszországban ekkor fontos és hatásos nyílt mozgalom 

volt; Csernyisevszkij és a fiatalok mozgalma; titkos 

szervezetek, amelyek ismeretlenek voltak és állandóan 

változó jellegűek, mint a Zemlja i Volja és a nagy 

liberális mozgalom, amelyet Herzen és Ogarjov vezetett; 

a zemsztvók, amiktől Bakunyin számos testvére Tverben 

elhatárolta magát stb. Megemlíthető Ogarjov és Kilszjev 

titkos szervezete, amelynek forradalmi lehetőségeit 
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annyira túlbecsülték. Ezek a mozgalmak, amelyeknek 

sok időre volt szükségük ahhoz, hogy teljesen 

kifejlődjenek, követték vagy csatlakoztak a lengyel 

mozgalomhoz az erőszakos összetűzés kérdéseiben, ami 

megnehezítette a tisztánlátást. Csak Bakunyin és egy 

orosz katonai szervezet (a varsói származású Potebnya 

nevű katonatiszt vezetésével) volt hajlandó őszintén 

együttműködni a lengyelekkel. Ugyanakkor azonban a 

régi nézeteltérések kiújultak Bakunyin és a lengyelek 

között, és számos keserű vitája volt pl. Mierolawskival. 

Bár 1861-ben és 1862-ben számtalan lehetősége nyílt a 

cselekvésre, inkább zavara növekedett, s nem a 

tisztánlátása. Így jó törekvései ellenére sem jártak tettei 

sok eredménnyel. Mindrn irányban szervezkedett; 

tárgyalt Párizsban és 1863. február 21-én Hamburgon és 

Koppenhágán keresztül Stockholmba ment, ahol őszig 

maradt, és ahol annyi idő után ismét találkozott 

feleségével, akit Szibériából el kellett hoznia. Nem 

tartotta a kapcsolatot a lengyel Lapinszkival, akivel 

Malmőben találkozott, de szándékában állt visszatérni 

Oroszországba, amint ott megkezdődnek a forradalmi 

mozgolódások. Mivel ez nem következett be, a fenn 

eseményekkel kapcsolatban befolyásolta helyes irányba a 

svéd közvéleményt. Beszédei és cikkei a napi sajtóban 

szenzációt keltettek, ünnepelt emberré vált, de nem volt 

képes fegyveres segítséget kapni a lengyelektől. 

Bakunyin sosem változtatta meg nyilvánosan az 

álláspontját, de a lengyel mozgalom sok tagjával és az 

orosz titkos szervezetekkel kapcsolatos rossz 

tapasztalatai következtében 1862-ban szakított a szláv 
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nacionalista mozgalommal, és valószínűleg ismét 

átgondolta a helyzetet. Az is nyilvánvalóvá vált számára, 

hogy Herzen és Ogarjov további londoni munkája 

lehetetlen lesz. A francia bonapartisták nem jöttek 

számításba állandó távolléte miatt, de volt egy ország, 

ahol hosszú ideje képes volt megmaradni – Olaszország -

, és ahol erős radikális párt alakult ki. 1863 végén 

elhagyta Londont és több állomáson, Belgiumon, 

Franciaországon és Svájcon keresztül Olaszországba 

érkezett. Ettől az időtől kezdve kezdett ismét részt venni 

a nemzetközi munkásmozgalomban. 

Nem tudom, hogy ez utazás alatt, melynek során 

találkozott Proudhonnal, Elie és Elisée Reclusszal, 

Vogttal, Garibaldival és más régi és új barátaival, 

eredetileg is szándékában állott-e közvetlen kapcsolatba 

lépni barátaival, vagy éppen abból a célból indult útnak, 

hogy tájékozódjék. Új tartózkodási helye Firenze volt, itt 

maradt 1864 első felében, augusztusban Londonba és 

Svédországba ment, novemberben visszatért Firenzébe. 

Ezeken az utazásokon, amelyeknek célja nem világos, 

Londonban találkozott Marxszal és Párizsban, immár 

utoljára, Pourdhonnal. 1865 nyarán Sorrentóban találjuk, 

majd egészen 1867 augusztusáig Nápolyban és 

környékén él. Bakunyin élvezte Itáliát, különösen a nép 

egyszerű, természetes életét, és 1869-től a hét évvel 

később bekövetkező haláláig Ticino svájci kanton egyik 

kis városában élt. 

Látta az 1863-as lengyel felkelés bukását, amelyet a 

feudális urak vezettek, és remélte, hogy megéli a 

parasztfelkelést és a közeli új európai forradalmat. 
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Amennyiben kapcsolatban maradt a harcos pártok 

vezetőivel és az őket követő ifjúsággal, akkor 

kétségtelenül tudatára ébredt két nagy akadálynak: a 

nemzeti mozgalmak céljai összekeveredtek az állam 

céljaival – mint különösen III. Napóleon esetében -, és a 

fiatalemberek ideológiájában reménytelen 

összekeveredtek a vallási eszmék és Mazzini 

államszocialista nézetei. Ezért Bakunyin kötelességének 

érezte, hogy kialakítson és neveljen egy tisztán 

gondolkodó forradalmi csoportot, amely mentes a vallási 

előítéletektől és a vallási filozófiától, szemben áll az 

állam eszméjével, és melynek kapcsolatát szorosra kell 

vonni, s ezzel megkönnyíteni a nemzetközi 

tevékenységet. 

Megkísérelte erre a célra a szabadkőműves mozgalmat 

felhasználni, és elmagyarázta az itáliai páholyoknak 

elképzeléseit, de nem sikerült meggyőznie őket. Ekkor 

egyedül dolgozott, és sikerült is kialakítania egy 

bensőséges kört különböző nemzetiségű egyénekből – 

egy titkos társaságot, mely később Fraternité 

Internationale néven vált ismertté. Személyes kapcsolatai 

és kiterjedt levelezése révén kitartó munkával tisztázta 

elvtársai nézeteit, és megszabadította őket nacionalista 

előítéleteiktől. Legtöbbjük később a nemzetközi 

szocialista mozgalom értékes közreműködőjévé vált.  

Ezen az aktivitáson keresztül Firenzében – az első 

látogatása alkalmával – vagy még korábban, Londonban, 

Bakunyin rendszerezte vallásellenes, ateista, államellenes 

és anarchista világnézetét, és megfogalmazta szocialista, 

internacionalista és föderalista eszméit. Ezt tette az 
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összekapcsolódó zárt csoportok számára készített alkalmi 

cikkekben és gondos, széleskörű levelezésében. Ezekben 

megjelentek mindazok az eszmék, amelyeket magáénak 

vallott az I. Internacionáléhoz való csatlakozáskor 1868-

ban. A munkásmozgalomra így kevés figyelmet fordított, 

mert 1864-ben az még nemigen létezett. Bakunyinnak 

nem volt személyes kapcsolata Londonban 1862-1863-

ban az akkor jelentéktelen munkásmozgalommal, 

Olaszországban pedig nem létezett munkásmozgalom. 

Az Internacionálé, amikor Marx erről neki 1864-ben 

beszélt, még kezdeti stádiumban volt, és Proudhon 

párizsi követőit nem tekintette forradalmi elemeknek 

Ezek a körülmények magyarázzák, hogy miért 

tevékenykedett egyedül, és miért hozott létre maga egy 

nemzetközi forradalmi harci csoportot. 

Amikor később, 1867 szeptemberében az európai 

demokraták genfi kongresszusa megalakította a Béke és 

Szabadság Ligáját, Bakunyin ezt alkalmasnak tekintette 

arra, hogy a szervezeten belül ő és barátai 

előrehaladjanak, és eszméiket terjesszék. 1868-ban a 

genfi és berni kongresszuson e célból terjesztette elő 

gondolatait Föderalizmus, szocializmus és 

teológiaellenesség címen. Rendkívül tevékeny volt a 

Liga szervező bizottságában 1867-ben és 1868-ban, amíg 

Veveyben és Clarensben élt. De a burzsoá szocialisták 

süketnek bizonyultak a szocialista eszmékre, és ezért 

Bakunyin és barátai elhagyták a Ligát, és csatlakoztak az 

Internacionálé genfi szekciójához, megalakítva a 

Fraternite Internationale folytatásaként az Alliance-t, a 

Szociáldemokrata Szövetséget. 
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Ilyen feltételek között, amelyek teljesen maguktól 

alakultak ki, de melyek lényegi természete ismeretlen és 

érthetetlen maradt minden kívülálló – Marxot is beleértve 

– számára, Bakunyin csatlakozott az Internacionáléhoz, 

mely ebben az időszakban a munkásmozgalmat 

képviselte. Ez a mozgalom 1864-től kezdve alapvető 

teóriájában fejlődött s lassan szélesedett. Csak 1868 után 

mutatott kifejezetten forradalmi szellemet, ami 

sztrájkokban és a brüsszeli kongresszusban jelentkezett. 

Így az az időszak igen kedvező volt, és 1868 végén és 

1869 nyarán a szocialista mozgalom újjáéledt Genfben, 

és ideiglenesen kikerült a helyi politikusok kezében. 

A svájci Jura Föderációra az antiautoriter szocializmus 

döntő befolyást gyakorolt, a forradalmi szocialista 

mozgalom Franciaországban érezhetően megélénkült, 

különösen Lyonban és Marseilles-ben, a spanyol 

Internacionálé anarchista eszméken alapult, és kezdettől 

fogva ez hatotta át, az olasz Internacionálé sok évvel 

korábban lefektetett alapokra épült, és ezek az eszmék 

bizonyos mértékig Olaszországban is hatottak. Bakunyin 

különböző cikkei a genfi Égelitében a munkások felé a 

legszélesebb körű szocialista gondolatok és célok 

bámulatosan tiszta és objektív propagandáját képviselték. 

Ugyanakkor tanulmányozta azokat a válogatott, képzett 

és együttműködő elemeket, akik képesek valóban 

forradalmi törekvésre. Bakunyinnak köszönhető, hogy az 

Internacionálé újraéledt, és elismerték valóságos 

befolyását. Bár a belga és a párizsi Internacionálé is 

energikusan tevékenykedett, sosem emelkedett ki a 
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középszerűségből. Bakunyin és barátai keltették fel és a 

Párizsi Kommün vetett véget neki. 

Gazdag dokumentum- és emlékanyag áll 

rendelkezésünkre Bakunyin nemzetközi tevékenységéről 

az 1868 és 1874 nyara közötti időszakról. Munkájának 

sokoldalúságát és intenzitását csak két éven keresztül 

készített napi jegyzeteinek, számos kéziratának 1895-ben 

közzétett anyaga ismeretében lehet felmérni. Közülük 

kimagaslik az Alliance-szekcióban kifejtett munkája és 

az Égalité kiadóhivatalában végzett tevékenysége, 

propagandamunkája a Jurai Föderációban 1869 tavaszán 

és a Párizsi Kommün utolsó periódusában és különösen a 

Besanconi Kommün előkészítése, amelynek célja a 

Párizsi Kommün támogatása volt.  

Kísérletet tett arra is, hogy Délnyugat- és Dél-

Franciaországban – a francia-porosz háború idején, 1870-

ben – olyan társadalmi forradalmi akciókat indítson el, 

melyek nem ismerik el az államot, de segítik a szabad 

kommünök megalakulását, és amelyeket 

Spanyolországban és Olaszországban hasonló 

mozgalmaknak kell támogatniuk. Ezek a tervek, 

amelyekre Bakunyin az életét tette fel, nem jártak sikerrel 

ez év szeptemberében Lyonban, bár sikerült tüntetést 

szerveznie szeptember 28-ára. De a későbbi marseilles-i 

kísérlet után vissza kellett térnie Locarnóba. 

Az 1869-1870-es, Nyecsajevvel kapcsolatos orosz epizód 

jelentős esemény volt számára, de az események teljes 

ismeretének és dokumentumanyag hiányában nem lehet 

megítélni ezt az ügyet. Sokkal kielégítőbb beszámolók 

vannak Bakunyin orosz propagandamunkájáról 
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Zürichben 1872-1873-ban a nevezetes 1872-es zürichi 

nyárról és a Jurai Föderációban végzett tevékenységéről, 

a Zürichben és Londonban barátaival alapított orosz 

nyomdáról, amely sok fontos munkáját megjelentette, így 

az Államiság és anarchiát is, amely azonban hasonlóan 

többi munkájához, befejezetlen maradt.  

Amikor Mazzini, a szocializmus örökös ellensége, a 

Párizsi Kommünt kezdte gyalázni, Bakunyin kikelt 

ellene, és az Internacionálé ragyogó röpiratát jelentette 

meg Milánóban. Ez sok fiatal olaszt arra ösztönzött, hogy 

kapcsolatba lépjenek vele, és arra vezetett, hogy kialakult 

az Internacionálé olasz szekciója, melynek belső magját a 

Bakunyinnal szoros kapcsolatban álló militánsok 

alkották. Ez az Alliance Revolutionaire Socialiste, az 

olasz Internacionálé lelke. A spanyol Internacionálé. Az 

Alianza hasonló maggal rendelkezett; Bakunyin jóbarátja 

és elvtársa szervezte meg 1868-ban Bakunyin körével 

egyetértésben, amikor Barcelonába és Madridba 

látogatott. 1870-ben és 1873 nyarán is úgy volt, hogy 

Spanyolországba megy, ahol Barcelonában találná 

legmeggyőződésesebb és leghűségesebb híveit, de a 

körülmények megakadályozták szándéka 

megvalósításában. Végül 1874 augusztusában 

Olaszországba ment, ahol a lázadó mozgalmakat sok 

helyen előkészítették már. Bolognában volt a Prati di 

Caprara éjszakáján, és a mozgalom bukása után Svájcba 

menekült, s ez volt utolsó forradalmi utazása. 

Jól ismert, hogy ezt a tevékenységet, amelynek célja a 

kollektivista anarchizmus eszméjének terjesztése és 

megvalósítása volt, mely irányzat tekintélyellenes 
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szocializmus volt, élesen elítélték és gyűlölték Karl Marx 

és követői. Ők szociáldemokrata munkásmozgalmat 

akarta alapítani, vagy ha kedvező a helyzet – melynek 

kialakulását maguk nem szándékoztak forradalmi 

tevékenységgel előmozdítani -, akkor növelni a 

mozgalom erejét a forradalmi diktatúráig, és 

megalapítani egy autoriter népállamot. Gyűlölték 

Bakunyint, mert az ő és barátainak liberális-forradalmi 

tevékenysége szemben állt velük és keresztezte terveiket. 

Ez a keserű gyűlölet, mely gyakran a legszélsőségesebb 

formákat öltötte, annak következtében, hogy teljesen 

elvetették Bakunyin valóságos céljait és tevékenységét 

(mint ez kitűnik Marx és Engels levelezéséből), 

kifejeződött a rágalmak terjesztésében éppúgy, mint 

adminisztratív fondorlatokban és hivatalos 

határozatokban az Internacionálén belül, melynek 

londoni végrehajtó bizottságában Marx uralkodott. 

Egy helyi politikai párt Genfben és számos támogató, 

mint Nicholas Utyin és Paul Lafargue segítette Marxot 

ebben a munkában. Ezek az intrikák az Internacionálé 

hágai kongresszusán érték el csúcspontjukat, amikor is 

csalással és ravasz manőverekkel többséget szerezve, 

Bakunyint kizárták az Internacionáléból, és ráadásul 

Marx kezdeményezésére meg is rágalmazták itt. 

Mindezeket a tényeket már annyira megvizsgálták és 

elmagyarázták, hogy végleges ítéletalkotás, amely most 

lehetséges, bizonyosan foltot vet Marx és Engels 

emlékérére. 

Ezek a hivatalos diktatórikus taktikák az 1871-es londoni 

konferencián és az 1872-es hágai kongresszuson, melyek 
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teljesen idegenek voltak az Internacionálé szellemétől, 

ezek eredményezték a tekintélyellenes szekciók és 

föderációk szorosabb szövetségét. A Jurai Kör 1871-es 

válaszával kezdődően ez az egység fokozódott, kiemelte 

a hágai kongresszus kisebbségének nyilatkozata és a St. 

imieri kongresszus kisebbségének nyilatkozata (Svácj, 

1873. szeptember), és az Internacionálé szétzilálódásához 

vezetett a genfi kongresszuson 1873-ban, míg az 

Internacionálé autoriter maradéka nyomorúságosan 

összeomlott. Bakunyinnak látnia kellett a liberter irányzat 

e győzelmét, melynek hatását azonban a Párizsi Kommün 

bukását követő általános reakció gátolta. Mindazonáltal 

ez a győzelem közvetlenül mindazoknak a 

forradalomszerető elemeknek a szellemi konszolidálására 

vezetett, akik a jövőhöz tartoznak. 

Száműzetéséből való visszatérése után Bakunyin anyagi 

helyzete különböző speciális körülmények következtében 

valamennyivel jobb volt 1868-ig, de ezután ismét 

nyomorúságossá vált, amelyen csak az 1872 és 1874 

közötti Cafiero-epizód javított. De ezután még élesebben 

érezte elhagyatottságát és nyomorát, amitől egyedül a 

halál szabadította meg. Egészsége, a különböző börtönök 

következtében erősen megromlott, sok kínt okozva neki. 

Mindezek ellenére utolsó évéig, melyet Luganóban 

töltött, megőrizte szellemének frissességét és valamennyi 

elképzelését, vágyát, reményét. 1876 júniusában 

gyógyíthatatlan betegként Bernbe ment, ahol fiatalkori 

barátai, a fizikus professzor Vogt és a zenész Adolf 

Reichel ápolta. Július 1-jén halt meg 62 éves korában. 

Eszméi időszerűek maradtak és örökké élnek.  



 40 

 

 

 

 

 
gondolkodo.mypressonline.com /  

DE TE FABULA NARRATUR 
 

e-mail: gondolkodo@citromail.com 
 

facebook: https://www.facebook.com/pages/De-Te-

Fabula-Narratur/ 

 

mailto:gondolkodo@citromail.com
https://www.facebook.com/pages/De-Te-Fabula-Narratur/
https://www.facebook.com/pages/De-Te-Fabula-Narratur/

