
Marx e Bakunin, ideólogos enfrontados 

 
Marx e Bakinin foron dous dos ideólogos que exerceron unha grande influencia nos 

movementos políticos e sociais da época, influencia que chega aos nosos días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para coñecer algo máis sobre  estes ideólogos, busca información e redacta un informe 

no que desenvolvas cuestións como: 

 

-Breve biografía de Marx e Bakunin 

-Ideas básicas que defenden, en que coinciden e en que difiren 

-Influencia das súas ideas no mundo do traballo e da política na súe época 

-Enfrontamento entre ambos no seo da Primeira Internacional 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar os seguintes documentos que 

fan referencia directa ao tema tratado: 

 

Anarquismo fronte a comunismo 

Eu non son comunista porque, ó meu entender, o Comunismo concentra no Estado 

tódolos poderes da sociedade e porque non podo concibir realmente nada humano se 

carece de liberdade. 

Eu tampouco son comunista porque o Comunismo o que desexa é desembocar 

fatalmente na detentación da propiedade polo Estado, mentres que o que eu desexo é a 

súa abolición (...). 

Penso que a igualdade debe establecerse no mundo mediante a organización 

espontánea do traballo e da propiedade colectiva das asociacións produtoras 

libremente organizadas (...) e non mediante a actuación suprema e tutelar do Estado. 

Este é o punto que divide principalmente ós socialistas ou colectivistas revolucionarios 

dos comunistas autoritarios, partidarios da iniciativa absoluta do Estado (...). 

Eles afirman que soamente a ditadura -a deles, evidentemente- pode crea-la vontade do 

pobo. Nós respondémoslles: ningunha ditadura pode ter outro obxecto que o de 



perpetuarse; ningunha ditadura podería enxendrar e desenvolver no pobo que a 

soporta outra cousa que escravitude. A liberdade só pode ser creada pola liberdade. 

Mijaíl BAKUNIN. Declaracións no Congreso da Haia. 1872 

 

Marx é un comunista autoritario e centralista. Quere o que nós queremos: o triunfo da 

igualdade económica e social, pero no Estado e pola forza do Estado; pola ditadura 

dun goberno provisional, poderoso e, por dicilo así, despótico; isto é, pola negación da 

liberdade. O seu ideal económico é o Estado convertido no único propietario da terra e 

de todos os capitais (...). 

Nós queremos ese mesmo triunfo da igualdade económica e social pola abolición do 

Estado e de todo canto se chame dereito xurídico que para nós é a negación 

permanente do dereito humano. Queremos a reconstitución da sociedade humana, non 

de arriba abaixo pola vía de calquera autoridade, senón de abaixo arriba pola libre 

federación das asociacións obreiras de toda clase emancipadas do xugo do Estado (...). 

Hai outra diferenza, esta vez moi persoal, entre el e nós. Inimigos de todo absolutismo 

(...) nós inclinámonos con respecto (...) ante o dereito de cada cal a seguir e propagar 

as súas ideas (...). Pero non é este o talante de Marx. É tan absoluto nas teorías, cando 

pode, como na práctica. A unha intelixencia verdadeiramente eminente, une dous 

detestables defectos: é vaidoso e celoso. 

Mijaíl BAKUNIN. Carta AO seu amigo Rubicone Nabruzzi. 23-7-1872 

 


