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M. Bakunin na Slovanskom zjazde v Prahe 1848 
 

 

Michal Alexandrovič Bakunin, ruský revolucionár a „otec anarchizmu“, bol 

bezpochyby jednou z najvýraznejších osobností európskej histórie polovice 19. storočia. 

Narodil sa ako najstarší syn 18. mája 1814 v dedinke Prjamuchino v Tverskej gubernii 

v šľachtickej rodine, ktorá si svoj pôvod odvodzovala od dávnych vysťahovalcov z Uhorska1. 

Dostal solídne vzdelanie a čoskoro (v roku 1828) nastúpil na petrohradské delostrelecké 

učilište, aby sa vzdelával pre vojenskú službu. Pôsobenie v armáde ho však nenapĺňalo a 1. 

decembra 1833 bolo vyhovené jeho žiadosti o odchod do výslužby. V roku 1836 odišiel na 

moskovskú univerzitu, kde sa z neho stal vyznávač nemeckej filozofie Fichteho a Hegla. Bol 

tiež člen známeho Stankevičovho krúžku, ktorý združoval najprogresívnejšiu časť vtedajšiej 

ruskej inteligencie. V roku 1840 sa rozhodol odísť do Berlína systematicky študovať nemeckú 

filozofiu, aby potom po svojom návrate mohol budovať zamýšľanú kariéru na moskovskej 

univerzite. V Nemecku sa však čoskoro začal prejavovať jeho odklon od filozofie k politike 

a v decembri 1841 sa presunul z Berlína do Drážďan. Tu publikoval pod pseudonymom Jules 

Elysard svoj prvý článok, ktorý vzbudil pozornosť, a to článok „Reakcia v Nemecku“, 

v ktorom vyzýval demokratov, aby „prekročili svoju teoretickú negáciu smerom  praktickému 

uskutočneniu“2. Z Drážďan odišiel v roku 1843 do švajčiarskeho Zürichu, potom na krátko do 

Bruselu, až sa nakoniec dostal do Paríža, kde sa zoznámil s mnohými významnými 

osobnosťami (napr. Karl Marx, Pierre-Joseph Proudhon, či Etienn Cabet).  

V Paríži sa z neho stala medzi predstaviteľmi európskej demokracie známa a uznávaná 

osobnosť a v rokoch 1845-47 často vystupoval na podporu poľského národooslobodzovacieho 

hnutia. Pri svojich vystúpeniach však často kládol dôraz na to, že oslobodenie nepotrebuje len 

Poľsko, ale aj samotné Rusko. Svojim ostrým vystupovaním proti ruskému samoderžaviu si 

získal nielen obdiv a uznanie Poliakov a ruských demokratov, ale aj pozornosť cárskych 

orgánov. Tie zabezpečili, aby bol Bakunin francúzskou vládou vyhostený z krajiny. Vrátil sa 

teda do Bruselu, kde sa snažil pôsobiť na vytvorenie jednoty poľskej emigrácie a jej spojenie 

s revolučnými ruskými demokratmi. 22. februára 1848 ale v Paríži vypukla revolúcia 

a Bakunin sa po prvých správach o nej vrátil späť do Francúzska.  

                                                            
1 - KAŠÍK, Vladimír: M.A.Bakunin. Praha : Svoboda, 1969, str. 12 
2 - KAŠÍK, Vladimír: M.A.Bakunin. str. 64; tiež TOMEK, Václav – SLAČÁLEK, Ondřej : Anarchizmus. Praha : 
Vyšehrad, 2006, str. 136. Podľa Václava Tomka a Ondřeja Slačálka sa už v tomto článku začal prejavovať jeho 
neskorší anarchizmus. Článok je v plnom znení aj s krátkym komentárom voľne dostupný v anglickom jazyku na 
http://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/1842/reaction-germany.htm  
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Revolučná vlna sa čoskoro začala šíriť ďalej do Nemecka a Rakúska a za ňou sa vydal 

aj Bakunin. Začiatkom apríla pricestoval do Frankfurtu, potom prešiel Mainz, Mannheim, 

Heidelburg, Kolín nad Rýnom, až ho v Berlíne na jeden deň zatkli. Po prepustení sa dostal do 

Lipska a neskôr do Wroclavi. Tu prežil mesiac politicky v podstate neaktívny, až sa z Výzvy 

k Poliakom, vydanej 9. mája 1848 a doporučujúcej Poliakom účasť3, dozvedel o Slovanskom 

zjazde. Na následné pozvanie českého profesora slavistiky na univerzite vo Wroclavi 

Františka Ladislava Čelakovského sa vybral sa do Prahy4.  

Slovanský zjazd v Prahe je udalosť, ktorá je v slovenskej i českej historiografii dobre 

spracovaná. Myšlienka na zjazd sa vyskytla súčasne takmer u všetkých slovanských národov 

približne v apríli 1848. Zjazd mal byť niečo ako antipól nemeckého Vorparlamentu 

zasadajúceho od 31.3.1848 vo Frankfurte5. Na vznik tejto myšlienky mali veľký vplyv aj 

stretnutia členov viacerých delegácií vo Viedni na prelome marca a apríla. Neskôr, počas 

rôznych ďalších májových rokovaní bolo definitívne rozhodnuté, že miestom konania zjazdu 

bude Praha. Bol vypracovaný program zjazdu (mal 5 bodov) a organizačný poriadok (podľa 

ktorého sa delegáti mali rozdeliť do troch sekcií a mal byť vytvorený aj veľký výbor zo 16 

delegátov za každú sekciu pre spoločné jednania). Trochu menej známou kapitolou dejín však 

je účasť a pôsobenie Michaila Bakunina na tomto prvom politickom zhromaždení 

intelektuálnej elity slovanských národov.  

O tom, že sa ruský revolucionár chystá zúčastniť sa na Slovanskom zjazde, písali 

Národní noviny už 19. mája6. Do Prahy prišiel Bakunin koncom mája 18487 a rozhodne nebol 

neznámou osobnosťou. O jeho príchode písali viaceré pražské noviny, české (Pražský večerní 

list), i nemecké (Bohemia). Jeho demokratizmus a revolučné činy z predchádzajúcich 

rokov boli známe viacerým českým intelektuálom, dokonca bol označovaný aj za „celebritu 

zjazdu“8. Odborníci sa zhodujú na tom, že Bakunin pred príchodom do Prahy nepoznal okrem 

Poliakov (a pochopiteľne Rusov) iné slovanské národy. To mu však neprekážalo, aby veľmi 

                                                            
3 - ŽÁČEK, Václav : Přípravy k sjezdu a průběh sjezdových jednání. In.: Slovanský sjezd v Praze 1848. Sborník 
přednášek Slovanského ústavu. Praha : Orbis, 1948,  s. 51 
4 - ČEJCHAN, Václav : Bakunin v Čechách. Praha : Vojenský archiv RČS, 1928, s. 15 
5 - podľa Bakunina mal Slovanský zjazd tichý súhlas rakúskej vlády. „V Innsbrucku sa tejto myšlienky 
s radosťou chopili, pretože dúfali, že Slovanský zjazd zoslabí účinok nemeckého zjazdu vo Frankfurte. 
BAKUNIN, Michail Alexandrovič : Spověď caru Mikuláši I. Praha : Aurora, 1996, s. 41 
6 - ČEJCHAN, Václav : Bakunin v Čechách., s. 15 
7 - uvádza sa rôzny dátum presného príchodu Bakunina do Prahy. V zjazdovej kancelárii sa za účastníka zjazdu 
prihlásil 29. mája 1848. Po príchode do Prahy sa rovnako ako napr. aj Ľudovít Štúr ubytoval v hostinci “U 
Modré Hvězdy“. IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana : Ľudovít Štúr a Michal Bakunin v revolúcii 1848-1849. In.: 
Zborník FF UK Historica, roč. XXI, Bratislava, 1970  s.11 
8 - ČEJCHAN, Václav : Bakunin v Čechách. s. 15 
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rýchlo nadviazal kontakty a postrehol aj vzrastajúcu nenávisť medzi Slovanmi a Nemcami. 

Ešte niekoľko rokov po tom, čo opustil Prahu, písal „U Slovanov prevláda nenávisť 

k Nemcom. Neuctivý výraz „prekliaty Nemec“, ktorý znie takmer vo všetkých slovanských 

jazykoch rovnako, pôsobí na každého Slovana ako mávnutie kúzelným prútom.. Kedykoľvek sa 

zišli dvaja Slovania, boli ich prvé slová vždy nasmerované proti Nemcom, ako keby chceli 

jeden druhého uistiť o svojom ozajstnom a roduvernom slovanstve..“9  

Podľa Proklamácie o zvolaní zjazdu (vydanej 5.mája, no datovanej na 1. mája 184810), 

mali byť členmi zjazdu len rakúski Slovania. Do Proklamácie, aj do pozvánky však bol 

nakoniec vsunutý dodatok „Chtějí-li také jiní Slované mimo mocnářství naše žijící nás 

přítomnosti svou poctíti, budou nám hostmi srdečne vítanými11“ a práve štatút hosťa mal ako 

Rus aj Bakunin (aj keď sám seba vždy považoval za riadneho člena a to najmä preto, že mu 

českí organizátori nakoniec priznali práva zjazdového delegáta).  

Slovanský zjazd sa mal začať podľa pôvodných plánov už 31. mája, no pre oneskorený 

príchod viacerých delegátov bol nakoniec slávnostne otvorený až 2. júna 1848 v sále na 

Žofínskom ostrove. Oficiálne sa ho zúčastnilo 341 delegátov, rozdelených do troch sekcií. 

Najväčšou bola československá, ktorá mala 237 členov (predsedal jej Pavol Jozef Šafárik), 

juhoslovanská sekcia mala 40 členov (predseda Pavel Stamarović) a poľsko-rusínska 64 

členov (predseda Karel Libelt)12. Práve členom poľsko-rusínskej sekcie sa stal aj Bakunin. Už 

pri zahájení rokovaní predniesol krátku reč, v ktorej sa snažil vysvetliť svoj vstup do tejto 

sekcie. Podľa nej Rusko tým, že si podrobilo časť Poľska a ďalšiu časť prenechalo Nemcom 

(tretie delenie Poľska 1795) zradilo ideu slovanského bratstva a môže to napraviť jedine tým, 

že Poľsko znovu oslobodí. Preto malo byť miesto Rusa13 na Slovanskom zjazde medzi 

Poliakmi.  

                                                            
9 - BAKUNIN, Michail Aleksandrovič : Spověď.., s.39-40 
10 - ŽÁČEK, Václav: Přípravy k sjezdu..,  s. 44  
11 - fotografia originálu Proklamácie je prístupná na http://www.stur.sk/dokument/2prevol.jpg  
12 - ŽÁČEK, Václav: Přípravy k sjezdu..,  s. 56-57 
13 - Bakunin bol jedným z dvoch Rusov, ktorí sa na zjazde zúčastnili, no jediným politicky aktívnym (druhým 
Rusom bol pravoslávny pop zo starogréckeho kláštora v Bukovine Olimpi Miloradov, ten však bol v podstate 
náhodným hosťom  a politický význam jeho účasti je zanedbateľný). DOUBEK, Vratislav : Česká politika 
a Rusko (1848-1914). Praha : Academia, 2004, s 55. Usporiadatelia počítali s väčšou účasťou Rusov a aj ich 
pozývali (pozvanie dostali napr. minister školstva Uvarov, univerzitný profesori Sreznjevský a Kassovský 
z Petrohradu, Pogodin a Bodjanský z Moskvy, Grigorovič z Kazane a ďalší), no nedostatok času na prípravu 
a príchod na zjazd a najmä ostro odmietavé stanovisko cárskej vlády im zabránili na zjazd prísť. ŽÁČEK, 
Václav: Přípravy k sjezdu.., s. 55-56. K Bakuninovmu rozhodnutiu vstúpiť do poľsko-rusínskej, ním nazývanej 
tiež “severnej“ sekcie a k jeho kontaktom s ruským popom pozri BAKUNIN, Michail Aleksandrovič : Spověď.., 
s.43-44.  
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Bakunin mal v poľsko-rusínskej sekcii niekoľko prejavov a bol zvolený za delegáta do 

sekcie Juhoslovanov, no význam jeho činnosti v tejto sekcii netreba preceňovať. Vyjadroval 

sa väčšinou len k formálnym otázkam a skôr sa sústredil na aktívnu kuloárnu činnosť. Snažil 

sa spolu s progresívnymi poľskými delegátmi a aj Ľudovítom Štúrom14 presadiť zmenu 

zjazdového programu. Na základe myľnej predstavy15 slovanských politikov, že Slovania 

majú v monarchii početnú väčšinu totiž na zjazde prevažoval austroslavizmus, presadzovaný 

Františkom Palackým, Pavlom Jozefom Šafárikom a predovšetkým českými politikmi. Podľa 

ich koncepcie nemal zjazd zapríčiniť rozbitie monarchie, ale naopak, posilniť ju tým, že sa 

Rakúsko zmení na liberálnu konštitučnú monarchiu, ktorá bude zaručovať rakúskym 

Slovanom všetky práva a slobodný rozvoj. Na základe predpokladu, že Slovania sú 

v monarchii vo väčšine potom malo dôjsť k úplnému presadeniu slovanského prvku a vplyv 

českej politiky mal stúpnuť v celej ríši.  

S koncepciou austroslavizmu Bakunin nemohol súhlasiť. Prišiel na zjazd, aby získal 

delegátov pre svoj cieľ, a tým bol plán revolučného všeslovanského zjednotenia. Sám neskôr 

vo svojej Spovedi cárovi Mikulášovi I. o svojich zámeroch na zjazde napísal: „..svojim 

návrhom Slovanskému zjazdu (som) v každom prípade sledoval úplné rozbitie rakúskej ríše... 

Mojim druhým a hlavným cieľom bolo získať v zjednotených Slovanoch oporný bod pre 

rozsiahlu revolučnú agitáciu v Rusku, pre zahájenie boja proti Vám, gosudar!“16 Svoj 

pôvodný plán demokratickej revolúcie17 na zjazde prispôsobil a novými prvkami rozvinul na 

spomínaný plán revolučného všeslovanského zjednotenia. Kedže si všimol vzrastajúcu 

nenávisť medzi Slovanmi a Nemcami a chcel ju využiť, doplnil svoju koncepciu aj o silné 

protinemecké stanovisko. Princípmi Bakuninovho postoja teda boli všeslovanská federácia, 

rovnoprávnosť všetkých slovanských národov a rozbitie Rakúska, čím stál priamo proti 

základnému poňatiu Palackého austroslavizmu a silného Rakúska presadzovaného českými 

politikmi. Bola to revolučná panslavistická koncepcia zameraná proti Rakúsku, ale aj proti 

cárskemu Rusku.  

Bakunin bol na zjazde považovaný za vážnu osobnosť a niekoľko krát vystúpil 

v poľsko-rusínskej a juhoslovanskej sekcii i v pléne. Plné znenie jeho prejavov sa však 

                                                            
14 - IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana : Ľudovít Štúr a Michal Bakunin v revolúcii.., s. 11 
15 - KŘEN, Jan : Dvě století střední Evropy. Praha : Argo, 2005,  s. 168 
16 - BAKUNIN, Michail Aleksandrovič : Spověď.., s. 47 
17 - podľa tohto plánu sa mala celá Európa premeniť na federatívnu demokratickú republiku. Viac pozri KAŠÍK, 
Vladimír: M.A.Bakunin.s. 86-87 
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nezachovalo18. Sčasti sa o nich môžeme dozvedieť zo Spovede19, časť bola uverejnená 

v Českej včele, časť v poľskom Dzienniku Narodowem20. Svoje predstavy koncipoval 

Bakunin neskôr ako Základy novej slovanskej politiky. Išlo o niekoľko textov, ktoré boli 

neskôr súhrnne publikované a vďaka ktorým si môžeme urobiť bezpečnú predstavu 

o Bakunovych názoroch v období zjazdu.  

Priebeh zjazdu bol neprehľadný a často, koniec – koncov ako pri všetkých podobných 

zhromaždenia tej doby, aj zmätočný (zúčastnila sa ho široká politická, ale napr. aj 

národnostná alebo konfesionálna škála účastníkov a preto bolo ťažké dospieť k všeobecne 

akceptoveteľným záverom). Bakuninovi, ako človeku s nadhľadom a skúsenosťami 

s európskym demokratickým hnutím, sa na zjazde v provm rade nepáčilo to, že sa jednotliví 

delegáti v sekciách uzavreli do vlastných partikulárnych problémov a nikto sa nestaral 

o slovanskú otázku v jej plnej šírke. V Spovedi charakterizoval prvé dni na zjazde takto: „Dni 

plynuli a zjazd sa nehýbal z miesta.. O slovanskej otázke ako takej premýšľal málokto. Na 

mňa z toho všetkého opäť padol smútok a začal som sa v Prahe cítiť rovnako osamelý, ako 

predtým v Paríži a v Nemecku.“21 Preto v prejavoch často kritizoval jednotlivé sekcie. Práve 

vystúpenia Michala Bakunina, poľského filozofa a spisovateľa Karla Libelta a českého 

vojenského generála Františka Alexandra Zacha zceľovali zjazd a dávali mu punc zjazdu 

naozaj všetkých Slovanov22.  

Zo stavu osamelosti a depresie po prvých dňoch zjazdu Bakunina vytrhlo už čoskoro 

prijatie návrhu spomínaného poznaňského profesora Karla Libelta, ktorý ruský revolucionár 

vehementne podporoval. Tento návrh bol prijatý 5. júna a zmenil celý program zjazdu (z 

pôvodných piatich bodov bol upravený na tri23). Vytrhol ho z prísneho austroslavizmu 

a urobil z neho naozaj pokrokové zhromaždenie tej doby. Práve zmena programu umožnila 

všeslovansky orientovaným delegátom, akým bol aj Bakunin, presadiť sa na zjazde. Po prijatí 

návrhu získali možnosť vysloviť svoje názory a kritiku. Bakunin využil túto príležitosť 

                                                            
18 - KAŠÍK, Vladimír : M.A.Bakunin, s. 95 
19 - BAKUNIN, Michail Aleksandrovič : Spověď.., s. 44 – 47. Spoveď ale vznikla viac ako tri roky po skončení 
zjazdu a Bakunin ju písal len na základe svoji spomienok, nemal žiadne poznámky. Navyše ju písal s istými 
tendenciami (bol vo väzení a svoje činy sa snažil pred cárom obhájiť, resp. prikrášliť) a preto je nutné sa na ňu 
nepozerať ako na úplne hodnoverný prameň.  
20 - DOUBEK, Vratislav : Česká politika a Rusko.., s. 71 - 72 
21 - BAKUNIN, Michail Aleksandrovič : Spověď.., s. 44 
22 - ČEJCHAN, Václav : Bakunin v Čechách, s. 18.  
23 - ŽÁČEK, Václav: Přípravy k sjezdu..,  s. 61 
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a narýchlo formuloval svoj nový revolučný program. V “Komitéte pre slovanské vzťahy“ 

vypracoval návrh známy ako „Základy novej slovanskej politiky24“.  

V nich sa snažil ich autor zachytiť svoje predstavy podstatných zásad predpokladanej 

slovanskej federácie slobodných slovanských národov. Svoju pôvodnú víziu celoeurópskej 

demokratickej federácie odsunul na neurčito a jej zásady, v rovine ideálnej a vojensko-

obrannej, zúžil do slovanského rámca. V tomto novom súštatí sa mali stretnúť všetky 

slovanské národy a žiť v mieri a porozumení - tomu mala napomôcť aj kultúrna súdržnosť, 

Bakunin totiž zdôrazňoval jednotu slovanského jazyka a jednotlivé národné jazyky 

charakterizoval len ako dialekty25. Reprezentantom zväzu slovanských národov mala byť 

“Rada slovanská“, ktorá mala byť aj jediným oprávneným orgánom, ktorý by viedol 

zahraničnú politiku, tzn. mala by právo uzatvárať spolky s inými národmi a vyhlasovať vojnu 

iným mocnostiam. Federatívne usporiadanie malo zabezpečiť rovnaký rozvoj pre všetky 

národy a zamedziť separatizmu. Bakunin hovoril o zjednotení Slovanov bez ústrednej moci 

pri zachovaní ich vlastnej samostatnosti, na základe slobody a rovnosti, poddanstvo 

v akejkoľvek forme malo byť zrušené, nemali existovať žiadne triedy a každý mal mať časť 

z majetku ľudu a mal byť užitočný. Práve v tejto koncepcii môžeme vidieť čiastočný príklon 

k anarchizmu, ktorý sa ale u Bakunina naplno rozvinie až po jeho návrate z ruského väzenia 

do Európy kocom roku 1861.  

Sám neskôr v Spovedi o týchto Základoch novej Slovanskej politiky napísal „... môj 

návrh, uverejnený neskôr – bez môjho vedomia a v skrátenej podobe – v jednom českom 

časopise26, sa niesol v demokratickom duchu: ponechával veľkú  vôľu národným 

a regionálnym osobitostiam vo všetkom, čo sa týkalo administratívneho usporiadania, 

zároveň však zahrňoval určité základné ustanovenia, všeobecne platné a záväzné pre 

všetkých. Všetka vnútorná aj zahraničná politika mala byť sústredená v rukách ústrednej 

vlády.“27  

Pravdepodobne s ohľadom na organizátorov a rakúsku štátnu moc Bakunin vo svojich 

textoch ani raz nepoužil slovo revolúcia. Vyhol sa tomu, aby riešil princípy prevzatia moci 
                                                            
24 - Bakunin ich presadil ako podklad k rokovaniu o otázkach slovanskej federácie (ktoré sa nakoniec ale 
nekonali) najmä vďaka podpore poľských delegátov. DOUBEK, Vratislav : Česká politika a Rusko.., s. 71.  
V skrátenej podobe boli Základy novej slovanskej politiky vytlačené 16. septembra 1848 v Českej včele. Jeho 
návrh uverejnil aj ľvovský Dziennik narodovy (31.augusta 1848, č. 312) a neskôr aj Jozef Václav Frič v časopise 
Čech č. 11 (v Ženeve) pod názvom „Ovoce slovanského sjezdu“. Pozri IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana : Ľudovít 
Štúr a Michal Bakunin v revolúcii..,  s. 12 a ČEJCHAN, Václav : Bakunin v Čechách, pozn. 96 a 97, s. 76 
25 - KAŠÍK, Vladimír : M.A.Bakunin,  s. 97 
26 - ide zrejme o Českú včelu zo 16. septembra 1848 
27 - BAKUNIN, Michail Aleksandrovič : Spověď.., s. 47 
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a vytvorenia tohto obrovského štátneho celku a nepadlo ani slovo o spôsobe, akým by mala 

byť federácia dosiahnutá. Tento návrh (podobné návrhy slovanskej federácie zostavili aj Zach 

a Libelt28) sa mal stať podkladom pre rokovanie o otázkach slovanskej federácie, ku ktorým 

ale už pre vypuknutie pražského povstania 12. júna nedošlo. Napriek tomu, že sa o návrhu 

nerokovalo, mal istý význam pre formovanie ďalšieho politického myslenia Slovanov. 

Bakuninova činnosť na zjazde sa neobmedzila len na snahu o presadenie myšlienok 

o všeslovanskej federácii. Vo svojich prejavoch počas trvania zjazdu sa snažil upozorniť 

delegátov, najmä Čechov, že je myľné sa spoliehať na priazeň rakúskej monarchie 

a presvedčiť ich o zhubnosti politiky austroslavizmu. „Viem, že mnohí z vás sa spoliehajú na 

podporu rakúskej dynastie. Dynastia vám teraz sľubuje všetko a maže vám med okolo úst, 

pretože vás potrebuje; ale splní sľuby a bude mať možnosť splniť ich, až s vašim prispením 

obnoví svoju podlomenú moc? Hovoríte že splní, ale ja som presvedčený, že nie.. Uvidíte, že 

rakúska vláda na vaše služby nielen zabudne, ale dokonca sa vám pomstí za svoju niekdajšiu 

zahanbujúcu slabosť, ktorá ju primäla ponížiť sa pred vami a pritakávať k vašim 

rebelantským požiadavkom.. Nie porozumenie pre slovanskú nezávislosť alebo záľuba 

v slovanskom jazyku a v slovanských zvykoch a obyčajoch, ale železná nutnosť vedie dnes 

dynastiu k tomu, aby sa uchádzala o vaše priateľstvo.“29 Tiež sa snažil vyvrátiť ilúzie, ktoré 

niektorí vkladali do ruského cára Mikuláša I. a ako sa ukázalo, ďalší vývoj mu dal za pravdu.  

Bakunin sa na zjazde stretol aj s Ľudovítom Štúrom, s ktorým zdieľal v mnohých 

otázkach podobné názory. Štúr, rovnako ako Bakunin, nesúhlasil s Palackého koncepciou 

austroslavizmu, čo vytváralo dobré predpoklady pre ich vzájomné zblíženie. Keď Bakunin 

pochopil, že na zjazde nepresadí svoje názory, začal hľadať porozumenie na vlastnú päsť 

mimo oficiálnej platformy kongresu. „Keď som sa presvedčil, že ani na Slovanskom zjazde 

nenájdem porozumenie, skúšal som to mimo zjazd a založil som tajný spolok Slovanskí 

priatelia..“30O tomto spolku sa však nezachovali takmer žiadne záznamy. Na základe 

zmienok v Pamätiach Jozefa Václava Friča môžeme predpokladať, že jeho členom bol okrem 

Friča a Bakunina aj Ľudovit Štúr31. Spolok nemal pevnú organizačnú platformu a slúžil skôr 

ako prostriedok na výmenu názorov jeho členov. Na základe minimálneho počtu zmienok 

o ňom môžeme takmer s istotou povedať, že nerozvinul žiadnu podstatnejšiu činnosť 

a zanikol spolu s rozpustením zjazdu. „Spolok sa vlastne ani nestihol ako sa patrí ustanoviť 

                                                            
28 - IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana : Ľudovít Štúr a Michal Bakunin v revolúcii.., s. 14 
29 - BAKUNIN, Michail Aleksandrovič : Spověď.., s. 45 
30 - BAKUNIN, Michail Aleksandrovič : Spověď.., s. 63 
31 - IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana : Ľudovít Štúr a Michal Bakunin v revolúcii.., s. 15 - 16 
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a položiť základy k nejakej činnosti. Členovia sa rozpŕchli do všetkých strán bez toho, aby sa 

dohodli na spôsobe vzájomného osoného alebo písomného spojenia, takže som sa potom už 

s nikým nestretával a ani stretávať nemohol.“32 Význam spolku, aj keď si ho ani sám Bakunin 

neuvedomoval, môžeme vidieť v tom, že jeho prostredníctvom sa dozvedel o Slovákoch, 

Juhoslovanoch a ich problémoch v národooslobodzovacom hnutí v Uhorsku.  

Štúr chcel získať Bakunina pre Slovenské povstanie. Ten svoju účasť Štúrovi prisľúbil 

na rokovaniach tajného spolku33, no nakoniec u neho nad jeho slovanstvom zvíťazilo 

demokratické presvedčenie a dokonca sa snažil Štúra presvedčiť, aby s Maďarmi namiesto 

boja spolupracoval.  

Pre plénum Slovanského zjazdu sa pripravovalo niekoľko programových dokumentov, 

no prerokovaný a prijatý bol len jeden, a to Manifest k európskym národom. Materiál 

potrebný k napísaniu tohto dokumentu bol zhromaždený 7. júna a jednotlivé sekcie ho 

odvzdali diplomatickému výboru. Na základe podkladov, ktoré odovzdal Michail Bakunin 

spolu s Karlom Libeltom a Františkom Alexandrom Zachom ho vypracoval František 

Palacký. 

Manifest odsudzoval všetky formy národnostného útlaku a za princíp novej Európy sa 

dávala rovnoprávnosť národov, ktorá bola proklamovaná aj pre Slovanov. Jeho prínosom bola 

najmä viera, že myšlienky Veľkej francúzskej revolúcie môžu platiť aj pre celé národy – 

sebaurčenie nie len pre jednotlivca, ale aj pre národ ako celok34. Na týchto myšlienkach je 

patrný Bakuninov vplyv.  

Skôr, ako mohol zjazd dospieť k nejakému záveru (koniec zjazdu, resp. záverečná 

schôdza, bola stanovená na 14. júna35), boli rokovania prerušené kvôli vypuknutiu júnového 

pražského povstania36 12. júna 1848. Jeho vznik je tak trochu záhadou a dodnes je predmetom 

sporov a dohadov mnohých historikov, väčšina sa však zhoduje na tom, že vzniklo spontánne 

a bolo vyvolané aroganciou tunajšieho vojenského veliteľa Alfreda Windischgrätza37. 

Povstania sa zúčastnil aj Bakunin, avšak podobne ako aj na Slovanskom zjazde, s istotou nie 

                                                            
32 - BAKUNIN, Michail Aleksandrovič : Spověď.., s. 63  
33 - IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana : Ľudovít Štúr a Michal Bakunin v revolúcii.., s. 16 
34 - KŘEN, Jan : Dvě století střední Evropy., s.167 
35 - MACŮREK, Josef : Výsledky slovanského sjezdu. In.: Slovanský sjezd s. 82 
36 - stručne pozri napr. KAVKA, František a kol.: Stručné dějiny University Karlovy. Praha : Universita Karlova, 
1964, s. 185 - 187 
37 - Bakunin o posvtaní napísal : „Pražské povstanie však nebolo dielom zjazdu, ale študentov a strany tzv. 
českých demokratov (má na mysli Jozefa Václava Friča a Karla Sabinu). BAKUNIN, Michail Aleksandrovič : 
Spověď.., s. 63 
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ako vedúca osobnosť. O jeho účasti na povstaní sa veľa písalo, často veľmi prehnane pod 

vplyvom jeho neskoršej „aury“ slávneho revolucionára a anarchistu. Podľa jeho vlastných 

slov pobehoval po barikádach s puškou a niekoľko krát vystrelil38. Zrejme v záverečných 

dňoch povstania spolupracoval so študentmi v Klementíne, no s istotou nie ako ich vodca, 

alebo ako jedna z najvýznamnejších osobností.  

Keď bolo o porážke povstania rozhodnuté, Prahu opustil a odišiel do Wroclavi, neskôr 

prešiel cez Berlín, Lipsko a Drážďany, aby sa koncom marca 1849 tajne vrátil do Prahy, kde 

chcel rozpútať nové povstanie. Podarilo sa mu presvedčiť niekoľkých členov Slovanskej Lipy 

na čele s Jozefom Václavom Fričom, aby sa ujali príprav tohto povstania. Čechy a najmä 

Prahu pokladal za najnádejnejšie centrum slovanskej revolúcie. Povstanie v Prahe malo byť 

krajne radikálne a malo vypuknúť súčasne s povstaním v Drážďanoch. Bolo posledným 

pokusom vyvolať v rámci stredoeurópskej revolúcie povstanie v Čechách. Vodcom povstania 

mal byť Jozef Václav Frič a centrom príprav boli študentské spolky – nemecké Markomania 

a Liberalia a české Českomoravské bratstvo39.  

Drážďanské povstanie ale vypuklo spontánne skôr než Bakunin predpokladal (už 

3.mája) a tak sa snažil urýchliť aj povstanie v Prahe. Tu malo povstanie začať 12. mája 1849, 

no už 10. mája boli prípravy vyzradené a väčšina účastníkov zatknutá. Bakunina čoskoro 

zatkli v Saskej Kamenici za vedenia drážďanského povstania a 18. mája 1849 už oslavoval 

svoje 35. narodeniny v mestskej väznici v Drážďanoch. Tu ho odsúdili na trest smrti. Onedlho 

na to si ho vyžiadali rakúske úrady a tak sa vrátil, tentokrát nie z vlastnej vôle, do Prahy, kde 

bol väznený na Hradčanoch s najvyššou možnou ostrahou. V Čechách (neskôr bol väznený v 

Ostrave) ho odsúdili na trest smrti druhý krát, zachránilo ho len to, že rakúska vláda vyhovela 

požiadavke cárskeho Ruska a Bakunina im 17. mája 1851 vydala. Do Prahy sa Bakunin 

potom už nikdy nevrátil.  

Bakunin prišiel na zjazd, aby slovanských delegátov presvedčil o správnosti svojich 

tvrdení a získal ich pre svoje revolučné myšlienky. Ako sa však už veľmi skoro ukázalo, tieto 

jeho myšlienky boli príliš odvážne na to, aby získali všeobecný súhlas. Predovšetkým 

princípy jeho „Základov novej slovanskej politiky“ boli pre väčšinu austroslavisticky 

zmýšľajúcich členov zjazdu absolutne  neprijateľné, jednak pre svoju demokratickosť, jednak 

                                                            
38 - „vydržal som v Prahe ako dobrovoľník až do kapitulácie. Chodil som po barikádach s puškou, niekoľko krát 
som aj vystrelil, avšak pôsobil som tam skôr pohostinsky a nič veľkého som si od toho všetkého nesľuboval. 
Potom som predsa len študentom a ich priateľom doporučil, aby zvrhli magistrát, ktorý tajne vyjednával 
s Windischgrätzom, a dosadili na jeho miesto povstalecký výbor s diktátorskou mocou. Chceli ma počúvnuť, ale 
bolo už neskoro. Praha kapitulovala a ja som na druhý deň ráno odišiel do Wroclavi..“ BAKUNIN, Michail 
Aleksandrovič : Spověď.., s. 64 
39 - KAVKA, František a kol.: Stručné dějiny University Karlovy, s. 189 
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pre možné nežiadúce politické následky. Faktom ostáva aj to, že mnoho z Bakuninových 

predstáv bolo len utópiou. Z viacerých jeho krokov je patrné, že nebol celkom realistickým 

politikom. Podobne ako počas svojho pobytu v Prahe, celý život hľadal po Európe 

revolucionárov a vytáral nové a nové revolučné koncepcie, ktoré sa nikdy nenaplnili.  

V roku 1848 zapríčinil jeho neúspech aj fakt, že nepoznal dobre históriu slovanských 

národov strednej a juhovýchodnej Európy a teda nemohol poznať ani ich momentálne snahy 

a túžby. Nielen že nepochopil priority slovanskej a českej politiky v polovici 19. storočia, 

nepochopil ani zmysel a cieľ zjazdu. Napriek tomu bol jednou z najvýznamnejších osobností 

Slovanského zjazdu a aj keď si to mnohí nechceli pripustiť, v Rakúskej monarchii, najmä 

v Čechách zanechal hlbokú stopu. 

Sám vo svojej spovedi hodnotil význam Slovanského zjazdu takto : „Význam 

Slovanského zjazdu bol podľa mňa v tom, že sa na ňom Slovania po prvý krát stretli, po prvý 

krát zoznámili, po prvý krát sa pokúsili jeden druhého pochopiť a nájsť spoločnú reč. Sám 

o sebe však tento zjazd žiadne plody nevydal a vyznel naprázdno rovnako ako všetky kongresy 

a politické konferencie tej doby.“40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
40 - BAKUNIN, Michail Aleksandrovič : Spověď.., s. 40 
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