Mihail Bakunin
Mihail Bakunin (1814 - 1876) este una
dintre personalitățile ale căror scrieri,
dar mai ales acțiuni, au pus bazele anarhismului clasic. Viața sa, împărțită între
baricadele pe care a luptat (printre care
și Paris, Dresda, Lyon), închisorile țariste și exil, a fost o viață ”pe fugă”. Astfel că scrierile pe care ni le-a lăsat sunt
ori incomplete, ori finalizate în mod superficial și adesea lăsate așa din lipsă de
timp. O existență și o gândire de multe
ori contradictorii, nebuloase, lipsite de
măsură, dar care au impresionat și încă
impresionează prin forța și fervoarea lor
revoluționară autentică.
Ideile sale au evoluat treptat de la revoluționarismul pan-slavist la anarhismul
revoluționar. Un moment de cotitură poate fi considerat condamnarea la
moarte și întemnițarea sa în închisorile
țariste timp de zece ani. Și-a definitivat
și fixat ideile anarhiste abia în perioada
cuprinsă între aderarea sa la Prima Internațională (1868) și crearea Internaționalei ”Anti-autoritare” (1872).
Textul de față este, însă, întâi de toate
un document istoric care evidențiază
ideile lui Bakunin din perioada sa din
Italia (1866). Mai mult, poate servi ca
exemplu de manifest al unei mișcări revoluționare din secolul al XIX-lea.
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Pagini Libere este o editură anarhistă.
Suntem un colectiv descentralizat, autonom
și organizat non-ierarhic. Scopul nostru este acela de a oferi publicații (cărţi, broşuri, fanzine etc.)
în limba română și, uneori, în alte limbi, în ideea
de a populariza și inspira viziuni și practici alternative la sistemul actual, capitalist și autoritar.
Tradiția libertară a fost întotdeauna una în
care pamfletele, tipăriturile clandestine și materialele tipărite rapid și pe ascuns au circulat liber,
neîngrădit. Continuând această tradiție, materialele publicate de către Editura Pagini Libere pot
fi folosite, adaptate sau modificate de către oricine
dorește acest lucru, însă nu cu un scop comercial.
Cerem, pe cât posibil, persoanelor care folosesc
materialele publicate de noi sau părți din acestea
să specifice, într-o formă neintruzivă, sursa de
unde au preluat materialele respective.
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