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Michaił Bakunin 

Katechizm rewolucyjny

W lutym/marcu 1866 roku Michaił Bakunin przystąpił do pisania obszernego 
programu dla powołanej przez siebie tajnej rewolucyjnej organizacji. Na pro-
gram ten złożyły się trzy części: Cel Towarzystwa, Katechizm rewolucyjny i Or-
ganizacja. Czy powstały dokładnie w tym samym czasie i czy w obiegu funkcjo-
nowały razem – nie wiadomo. Wydaje się, że Organizacja powstała jakiś czas po 
Katechizmie rewolucyjnym. W praktyce wydawniczej drukowane są różnie – raz 
jako teksty oddzielne, innym razem jako trzy części programu Międzynarodowe-
go Towarzystwa Rewolucyjnego. 

Jego cel został sformułowany w dwóch krótkich punktach: 

1. Celem towarzystwa jest zwycięstwo na świecie Zasady Rewolucji, a tym samym 
radykalne zniesienie wszystkich istniejących w obecnych czasach religijnych, po-
litycznych, ekonomicznych i socjalnych organizacji i instytucji, i zbudowanie no-
wego, z początku europejskiego, a następnie wszechświatowego społeczeństwa na 
fundamencie wolności, rozumu, sprawiedliwości i pracy. 
2. Takie przedsięwzięcie nie może dokonać się w krótkim czasie. Dlatego towarzy-
stwo powoływane jest na czas nieokreślony, przestanie istnieć dopiero w tym dniu, 
kiedy zwycięstwo na świecie założonych u jego podstaw zasad sprawi, że straci ono 
rację bytu. 

Na Katechizm rewolucyjny potrzebował Bakunin ponad pięćdziesięciu 
stron. Zawiera on 12 punktów, a niektóre z nich zostały podzielone na szczegó-
łowe podpunkty. 
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Trzecia część programu nosiła tytuł Organizacja. Ona również jest nader 
obszerna i podzielona aż na 96 punktów oraz liczne podpunkty. Przedstawił 
w niej Bakunin strukturę organizacyjną Towarzystwa Rewolucyjnego, omówił 
wymogi stawiane przyszłym członkom i wyszczególnił zadania, jakie powinni 
spełniać członkowie znajdujący się na różnych szczeblach drabiny organiza-
cyjnej. 

W biografii Bakunina Katechizm rewolucyjny odgrywa rolę zasadniczą – 
jest dokumentem, w którym sformułowano główne koncepcyjne wątki wchodzące 
w skład programu rewolucji anarchistycznej. Niektóre myśli w nim zawarte zo-
staną w przyszłości ukonkretnione, niektóre Bakunin zmieni, uściślona zostanie 
terminologia, niemniej jednak jest faktem bezspornym, że Katechizm to pierwszy 
tekst Bakunina w pełni anarchistyczny. Otwiera on ostatni okres w jego rewolu-
cyjnym życiu.

Katechizm został napisany po francusku, nie był przeznaczony do druku, nie 
przeszedł więc literackiej obróbki, toteż nie jest stylistyczne wygładzony. Krążył 
w odpisach wśród adeptów i członków tajnych komórek zakładanych przez Baku-
nina. Ta pierwotna wersja służyła mu do opracowywania wciąż nowych warian-
tów programu, krótszych i bardziej zwartych, użyteczniejszych w działalności 
propagandowej i agitacyjnej. Takich wersji, różnie zatytułowanych, istnieje co 
najmniej kilka. 

Katechizm rewolucyjny zachował się w kopii sporządzonej ręką przyja-
ciółki Bakunina, Zoi Obolenskiej. Po raz pierwszy został opublikowany (z wy-
jątkiem punktu 11) przez Maxa Nettlaua w 1898 roku w jego fundamentalnej 
biografii Bakunina, opublikowanej metodą hektograficzną w pięćdziesięciu eg-
zemplarzach. W przekładzie na język niemiecki Katechizm wszedł do tomu trze-
ciego Dzieł zebranych Bakunina, wydanych po niemiecku przez Nettlaua w 1924 
roku. Odtąd był wielokrotnie przedrukowywany i tłumaczony na wiele języków. 
Po polsku ukazał się po raz pierwszy w 1997 roku w druku ulotnym wydanym 
przez poznańską oficynę anarchistyczną „Bractwo Trojka”, w niedoskonałym 
tłumaczeniu Agnieszki Pluty z przekładu niemieckiego. Druku tego – o ile wiemy 
– nie ma w żadnej polskiej bibliotece naukowej. Poniższego tłumaczenia doko-
nano na podstawie tekstu, który został zamieszczony w: M. Bakounine, Oeuvres 
complètes, CD-Rom, Amsterdam 2000. W przekładzie nie poprawiano drobnych 
ułomności stylistycznych i składniowych tekstu, ograniczając się do wniesienia 
ułatwiających lekturę poprawek interpunkcyjnych. Dokonane przez Bakunina 
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podkreślenia oddzielnych słów czy zdań oddano przez ich pogrubienie. W ma-
nuskrypcie Katechizm rewolucyjny opatrzony jest rzymskim numerem II. Numer 
I otrzymał wspomniany wyżej krótki tekst zatytułowany Cel Towarzystwa. 

Katechizm rewolucyjny Michaiła Bakunina z 1866 roku należy odróżniać 
od Katechizmu rewolucjonisty Siergieja Nieczajewa, który powstał w roku 1869. 
Uważa się niekiedy, że Bakunin był współautorem tego tekstu, co nie jest jednak 
prawdą. Jego słynny list do Nieczajewa z 2 czerwca 1870 roku rozwiewa wszel-
kie wątpliwości w tym względzie. Zwracamy na to uwagę, gdyż w literaturze oba 
te teksty są często mylone.

***

1. Negowanie istnienia rzeczywistego, zaświatowego osobowego Boga, a tym 
samym wszelkiego objawienia i wszelkiego boskiego wtrącania się w sprawy 
ziemskie i ludzkie. Likwidacja służby Bogu i uprawiania jego kultu.

2. Zastępując kult Boga szacunkiem i miłością do ludzkości, ludzki rozum 
ogłaszamy jedynym kryterium prawdy; ludzkie sumienie – fundamentem 
sprawiedliwości; indywidualną i kolektywną wolność – jedyną twórczynią 
porządku w społeczeństwie.

3. Wolność jest absolutnym prawem wszystkich dorosłych mężczyzn i kobiet, 
by nie szukać czyjejkolwiek zgody na swoje działania prócz zgody swojego 
własnego sumienia i swojego własnego rozumu, jest prawem do kierowania 
się w swoim postępowaniu tylko swoją własną wolą, a więc do bycia od-
powiedzialnym przede wszystkim przed nimi, następnie przed społeczeń-
stwem, do którego należą, ale tylko o tyle, o ile wyrazili swoją wolną zgodę 
na należenie do niego.

4. Nieprawda, że wolność jednego obywatela jest ograniczona wolnością wszyst-
kich pozostałych. Człowiek jest rzeczywiście wolny w tej mierze, w jakiej 
jego swobodnie uznana swobodnym sumieniem wszystkich pozostałych i jak 
w zwierciadle w nim odbijająca się i promieniująca wolność znajduje w wol-
ności innych potwierdzenie i rozszerzenie do nieskończoności. Człowiek jest 
rzeczywiście wolny tylko wśród tak samo wolnych ludzi. Człowiek może być 
wolny tylko jako człowiek, to znaczy, że niewolnictwo choćby jednego tylko 
człowieka na ziemi jest naruszeniem samej zasady człowieczeństwa, jest za-
negowaniem wolności wszystkich.
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5. Wolność każdego może w ten sposób znaleźć realizację tylko w warunkach 
równości wszystkich. Realizacja wolności w prawnej i faktycznej równości 
jest sprawiedliwością. 

6. Istnieje tylko jeden jedyny dogmat, jedno jedyne prawo, jedna jedyna moral-
na podstawa dla ludzi – wolność. Szacunek dla wolności drugiego jest obo-
wiązkiem; kochać go, służyć mu jest cnotą. 

7. Bezwarunkowe wykluczenie wszelkiej zasady autorytetu i państwowe-
go przymusu. Społeczeństwo ludzkie, które przy swoich narodzinach było 
faktem naturalnym, wyprzedzającym wolność i przebudzenie ludzkiej myśli, 
później zaś stało się faktem religijnym, organizowanym na zasadzie boskiego 
i ludzkiego autorytetu, powinno dzisiaj otrzymać nowy obraz na podstawie 
wolności, która odtąd powinna być jedyną kształtującą zasadą jego politycz-
nej i ekonomicznej organizacji. Porządek w społeczeństwie powinien być 
wypadkową wszystkich lokalnych, kolektywnych i indywidualnych wol-
ności, które osiągnęły możliwie najwyższy stopień rozwoju.

8. Tym samym, polityczna i ekonomiczna organizacja życia społecznego nie 
powinna dłużej, jak to było do tej pory, wychodzić z góry do dołu i od cen-
trum do peryferii, według zasady jedności i wymuszonej centralizacji, lecz 
od dołu do góry i od peryferii do centrum, według zasady wolnej asocjacji 
i federacji.

9. Polityczna organizacja. Nie można ustanowić konkretnej, powszechnej 
i obowiązkowej reguły dla wewnętrznego rozwoju i politycznej organizacji 
narodów, gdyż istnienie każdego oddzielnego narodu podporządkowane jest 
mnogim, różnorodnym, historycznym, geograficznym i ekonomicznym wa-
runkom, które nie pozwalają ustanowić wzoru organizacji, w taki sam spo-
sób odpowiadającego i możliwego do przyjęcia przez wszystkich. Takie, bez 
wątpienia pozbawione wszelkiej praktycznej konieczności przedsięwzięcie, 
było by – nawiasem mówiąc – ingerencją w bogactwo i bezpośredniość życia, 
które lubi niczym nieograniczoną różnorodność, i co ważniejsze, stanęłoby 
w sprzeczność z zasadą wolności. Jednakże istnieją ważne, absolutne wa-
runki, poza którymi praktyczne urzeczywistnienie i organizacja wolności 
będą zawsze niemożliwe. Te warunki są następujące: 
a) Radykalne zniesienie wszelkiej oficjalnej religii i wszelkiego uprzy-

wilejowanego albo nawet tylko ochranianego, opłacanego i podtrzy-
mywanego przez państwo kościoła. Bezwarunkowa swoboda sumienia 
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i propagandy dla każdego z nieograniczoną możliwością dla każdego, by 
wznosić swoim bogom, jacy by oni nie byli, ile mu się podoba świątyń 
i opłacać i utrzymywać kapłanów swojej religii.

b) Kościoły, rozpatrywane jak religijne korporacje, nie będą korzystały 
z żadnych praw, przysługujących produktywnym asocjacjom, nie będą 
mogły dziedziczyć ani posiadać jakiegokolwiek majątku należącego do 
wspólnoty, z wyjątkiem ich domów albo instytucji modlitewnych, nie 
mogą w żadnym przypadku zajmować się wychowaniem dzieci, jako że 
ich jedynym życiowym celem jest systematyczne negowanie moralności 
i wolności i dochodowe czarodziejstwo. 

c) Zniesienie monarchii. Republika.
d) Zniesienie klas, rang, przywilejów i wszelkiego rodzaju rozróżnień. 

Bezwarunkowe zrównanie w politycznych prawach mężczyzn i ko-
biet. Powszechne prawo głosu. 

e) Zniesienie, zniszczenie i moralne, polityczne, sądowe, biurokratyczne 
i finansowe bankructwo nadzorującego, dominującego, centralistycz-
nego państwa, będącego sobowtórem i drugim „ja” kościoła i tym sa-
mym nieustannym źródłem biednienia, ogłupiania i ciemiężenia ludów. 
Jako naturalny skutek, likwidacja wszystkich państwowych uniwer-
sytetów, przy czym troska o społeczne wykształcenie powinna zostać 
przekazana wyłącznie na gminy i swobodne asocjacje; zniesienie pań-
stwowego sądu, przy czym wszyscy sędziowie powinni być wybierani 
przez lud; zniesienie, posiadających siłę w obecnym czasie w Euro-
pie, cywilnych i karnych kodeksów, gdyż wszystkie one inspirowane 
są jednakowo kultem Boga, państwa, religijnie lub politycznie uświę-
coną rodziną i własnością i przeczą ogólnoludzkiemu prawu, a kodeks 
wolności może powstać tylko za sprawą samej wolności. Likwidacja 
banków i wszystkich innych kredytowych instytucji państwa. Likwi-
dacja wszelkiego centralistycznego zarządzania, biurokracji, stałej 
armii i państwowej policji.

f) Bezpośrednie i otwarte wybieranie przez lud wszystkich społecznych, 
sądowych i cywilnych urzędników, a także wszystkich narodowych, 
prowincjonalnych i komunalnych przedstawicieli albo doradców, to jest 
wybieranie ich drogą udzielenia prawa głosu wszystkim dorosłym męż-
czyznom i kobietom.
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g) Wewnętrzna reorganizacja każdego kraju z bezwarunkową wolnością 
jednostek, produkcyjnych asocjacji i gmin, jako punktem wyjścia i pod-
stawą.

h) Indywidualne prawa.
1. Prawo każdej oddzielnej męskiej albo kobiecej jednostki do korzysta-

nia od dnia swych narodzin do osiągnięcia pełnoletności z pełnego 
utrzymania, ochrony, obrony, wychowania i wykształcenia na koszt 
społeczeństwa we wszystkich społecznych szkołach, niższych i wyż-
szych, zawodowych, artystycznych i naukowych.

2. Równe prawo każdego do porady i, w granicach możliwości, do pomo-
cy ze strony społeczeństwa na początku swojej życiowej drogi, którą 
każdy po osiągnięciu pełnoletności będzie wybierać swobodnie; na-
stępnie społeczeństwo, uznając go za jednostkę absolutnie swobodną, 
nie będzie wykorzystywało swego autorytetu do śledzenia jego dal-
szych losów i zrezygnuje z wszelkiej dalszej odpowiedzialności za nie-
go, przy czym na społeczeństwie pozostanie nadal obowiązek szano-
wania jego wolności i w przypadku potrzeby bronienia jej.

3. Wolność każdej pełnoletniej jednostki, mężczyzny i kobiety, powinna 
być całkowita i bezwarunkowa; wolność przemieszczania się, wolność 
do głośnego wypowiadania wszelkich swych poglądów, do bycia leni-
wym lub pracowitym, niemoralnym lub moralnym – jednym słowem, 
do rozporządzania według własnego uznania swoją osobą i swoim ma-
jątkiem, nikomu nie zdając z tego sprawy; swoboda do życia uczciwego 
własną pracą albo do życia bezecnego, żerującego na dobroczynności 
albo zaufaniu innych, jeśli ci ostatni czynią to dobrowolnie i są osoba-
mi dorosłymi.

4. Nieograniczona wolność wszelkiego rodzaju propagandy ustnej i pi-
semnej, na społecznych i prywatnych zebraniach, bez żadnych ogra-
niczeń prócz tych, które wynikają z dobroczynnego oddziaływania 
naturalnej siły opinii publicznej. Bezwarunkowa wolność związków 
i porozumień, nie wyłączając tych, których cele będą niemoralne albo 
za takie mogą uchodzić, nawet dla tych, których celem byłoby spacze-
nie i niweczenie indywidualnej i społecznej wolności. 

5. Wolność może i powinna bronić się tylko wolnością, i niebezpieczną 
sprzecznością i niedorzecznością jest czynić zamach na nią, pod wpro-
wadzającym w błąd swą pozorną prawdą pretekstem jej obrony, gdyż 
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moralność nie ma innego źródła, innego bodźca, innej przyczyny i inne-
go celu, prócz wolności, a w związku z tym, że ona sama nie jest niczym 
innym jak wolnością, to wszystkie ograniczenia nakładane na wolność 
w obronie moralności, obracają się na niekorzyść moralności. Psycho-
logia, statystyka i cała historia dowodzą, że indywidualna i socjalna 
immoralność zawsze były skutkiem złego społecznego i domowego 
wychowania i braku albo spaczenia opinii społecznej, która istnieje, 
rozwija się i moralizuje się tylko dzięki wolności, i przede wszystkim 
była skutkiem błędnej organizacji społeczeństwa. Doświadczenie uczy 
nas, mówi wybitny francuski [właśc. belgijski – przyp. tłum] statystyk 
Quételet, że społeczeństwo zawsze przygotowuje przestępstwa, a prze-
stępcy to tylko konieczne narzędzia dla ich wypełnienia. Dlatego nie 
ma sensu przeciwstawiać socjalnej immoralności srogość wkraczają-
cego w indywidualną wolność prawodawstwa. Doświadczenie uczy 
nas czegoś przeciwnego, że autorytarny, represywny system nie tylko 
nie kładzie przegrody przestępstwom, ale głębiej i szerzej rozwija je 
w krajach zarażonych nią, i że prywatna i społeczna moralność zawsze 
zmniejszała się lub podwyższała w miarę ograniczania lub rozszerza-
nia indywidualnej wolności, i – tym samym – żeby uczynić współczes-
ne społeczeństwo moralnym, powinniśmy zacząć przede wszystkim 
od radykalnego zniszczenia całej tej, opartej na nierówności, przywi-
lejach, boskim autorytecie i pogardzie dla ludzkości, politycznej i spo-
łecznej organizacji, i kiedy my przebudujemy ją od nowa na podstawie 
pełnej równości, sprawiedliwości, pracy i wychowania opierającego się 
na rozumie i inspirowanego tylko szacunkiem dla człowieka, powin-
niśmy postawić ją pod ochronę opinii publicznej i włożyć w nią duszę 
bezwarunkowej wolności.

6. Jednakże społeczeństwo nie powinno być całkowicie bezbronne wo-
bec osób prowadzących pasożytniczy, niegodziwy i szkodliwy tryb ży-
cia. Jako że praca powinna stać się podstawą wszystkich politycznych 
praw, to społeczeństwo, każdy naród, prowincja albo gmina mogą, 
w granicach swoich kompetencji, pozbawić tych praw te dorosłe osoby, 
które, nie będąc inwalidami ani chorymi albo starcami, żyją na koszt 
społecznej albo prywatnej dobroczynności, z obowiązkiem zwrócenia 
im tych praw jak tylko zaczną żyć własną pracą.
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7. W związku z tym, że wolność każdego człowieka jest wartością nie-
podlegającą wywłaszczeniu, społeczeństwo nigdy nie będzie tolero-
wać, żeby ktokolwiek sprzedał drogą prawną swoją wolność albo ja-
kimś innym sposobem zadysponował nią na korzyć innej osoby inaczej 
niż na podstawie pełnej równości i wzajemności. Jednakże nie będzie 
ono mogło przeszkodzić temu, żeby mężczyzna albo kobieta, pozba-
wieni całkowicie poczucia własnej godności, weszli bez kontraktu 
w stosunki z drugą osobą, przypominające dobrowolne niewolnictwo, 
ale ono będzie spoglądać na te osoby jako na te, które żyją na koszt 
prywatnej dobroczynności, tym samym więc pozbawi ich możliwości 
korzystania z politycznych praw na cały okres takiego niewolnictwa.

8. Wszystkie osoby, które utraciły polityczne prawa, tracą tym samym 
prawo do wychowania swoich dzieci i do posiadania ich przy sobie.

9. W przypadku naruszenia dobrowolnie przyjętych na siebie obowiąz-
ków albo w przypadku otwartego i udowodnionego targnięcia się na 
własność, osobę i szczególnie na wolność obywatela swojego kraju 
albo cudzoziemca, społeczeństwo nakłada na miejscowego albo obce-
go obywatela dokonującego takiego postępku karę dopuszczalną we-
dług miejscowych praw.

10. Bezwarunkowe zniesienie wszystkich hańbiących i srogich kar, kar 
cielesnych i kary śmierci, o ile prawo je dopuszcza i doprowadza do ich 
wykonania. Zniesienie wszystkich kar mających nieokreślony lub nad-
to długi okres, niepozostawiających żadnej nadziei, żadnej możliwości 
rehabilitacji, gdyż przestępstwo powinno być rozpatrywane jako cho-
roba, a kara raczej jako leczenie niż zemsta ze strony społeczeństwa.

11. Każdy, kto został skazany na podstawie przepisów jakiego bądź spo-
łecznego związku, narodu, prowincji albo gminy, otrzyma prawo do 
niepodporządkowania się nałożonej na niego karze, jeśli ogłosi, że nie 
chce dalej należeć do tego społeczeństwa. W takim przypadku dane 
społeczeństwo będzie miało ze swej strony prawo wypędzić go ze swe-
go środowiska i ogłosić, że pozbawia go swych gwarancji i obrony.

12. Krnąbrny osobnik, który w tych warunkach podpada pod działanie na-
turalnego prawa, oko za oko, ząb za ząb, może zostać ograbiony, obra-
żony, nawet zabity na terytorium zajmowanym przez to społeczeństwo, 
a dane społeczeństwo nie będzie się tym interesowało. Każdy może się 
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od niego odżegnać jak od szkodliwego zwierzęcia, ale w żadnym przy-
padku nie może go zniewolić, wykorzystywać jak niewolnika.

i) Prawa asocjacji. Kooperacyjne robotnicze asocjacje są nowym zjawi-
skiem w historii; uczestniczymy obecnie przy ich narodzinach i może-
my w aktualnej minucie tylko przeczuwać ogromny rozwój, który, bez 
wątpienia, będzie ich udziałem, jak również te nowe polityczne i społecz-
ne stosunki, które z nich powstaną, ale bliżej określić ich nie możemy. 
Być może i nawet całkiem prawdopodobne, że jednego pięknego dnia one, 
przekraczając granice gmin, prowincji i nawet współczesnych państw, po-
darują ludzkości nowy ustrój, przy czym ludzkość ta nie będzie już dzielić 
się na narody, a na różnorodne przemysłowe grupy zorganizowane zgodnie 
z potrzebami produkcji, a nie polityki. Naszym zdaniem, teraz możemy 
jedynie wysunąć tylko następującą bezwzględną zasadę: wszystkie aso-
cjacje, niezależnie od tego, jaki byłby ich cel, tak samo jak wszystkie 
jednostki, powinny korzystać z bezwzględnej wolności. Ani społeczeń-
stwo, ani jakakolwiek jego część: gmina, prowincja albo naród – nie mają 
prawa przeszkadzać wolnym jednostkom swobodnie tworzyć asocjacji dla 
jakiegokolwiek celu – religijnego, politycznego, naukowego, przemysło-
wego, artystycznego, a nawet w celu wzajemnej deprawacji i eksploatacji 
ludzi niefrasobliwych i głupich, pod warunkiem, że ci ostatni osiągnęli 
już pełnoletność. Walka z szarlatanami i szkodliwymi asocjacjami należy 
wyłącznie do opinii publicznej. Ale społeczeństwo ma obowiązek i prawo 
odmówić społecznych gwarancji, prawnego uznania i politycznych i obywa-
telskich praw każdej asocjacji, każdemu kolektywowi, które swoimi celami, 
swoim programem i swoimi statutami będą stały w sprzeczności z zasada-
mi stanowiącymi fundament jego ustroju, i których wszyscy członkowie 
nie znajdują się w sytuacji pełnej równości i wzajemności; jednakże nie 
ma ono przy tym prawa pozbawić samych członków wyżej wymienionych 
asocjacji gwarancji i praw tylko na podstawie ich uczestnictwa w niezaak-
ceptowanych poprzez taką społeczną gwarancję asocjacjach. Różnica mię-
dzy uprawomocnionymi i nieuprawomocnionymi asocjacjami będzie więc 
polegała na tym, że asocjacje uznane przez zespołowe podmioty prawne 
będą tym samym mieć prawo wnoszenia do społecznych sądów skarg na 
wszystkie inne uprawomocnione asocjacje w przypadku naruszenia jakich-
kolwiek przyjętych w stosunku do nich zobowiązań. Nieuznane prawnie 
asocjacje nie będą miały takiego prawa jako kolektywy. Ale one nie mogą 
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w takim przypadku ponosić jakiejkolwiek prawnej odpowiedzialności, 
gdyż wszystkie ich obowiązki powinny być uznane jako niemające siły 
w oczach społeczeństwa, niesankcjonującego ich kolektywnego bytu, 
przy czym jednakże ani jeden z członków nie może być zwolniony od 
wziętych na siebie indywidualnych zobowiązań.

j) Podział kraju na dzielnice, prowincje, powiaty i gminy albo na departa-
menty i komuny, jak we Francji, będzie, rzecz jasna, zależeć od geogra-
ficznego usytuowania, historycznych zaszłości, potrzeb danego czasu 
i specjalnych okoliczności, w których znajduje się ten lub inny kraj. W tym 
miejscu są konieczne tylko dwie ogólne i obowiązkowe podstawowe zasa-
dy dla wszystkich krajów, które poważnie zechcą organizować swoją wol-
ność. Po pierwsze – każda organizacja powinna iść od dołu do góry, 
od gminy do centralnej jedności, od kraju do państwa, drogą fede-
racji. Po drugie – między gminami i państwem powinien znajdować 
się przynajmniej jeden autonomiczny pośrednik: departament, obwód 
lub prowincja. W przeciwnym przypadku gmina, w wąskim znaczeniu 
tego słowa, będzie zawsze nazbyt słaba, żeby przeciwstawić się z równą 
siłą despotycznie centralistycznemu naciskowi państwa; każdy kraj z ko-
nieczności dochodzi do despotycznego reżimu francuskiej monarchii, jak 
dwa razy już widzieliśmy na przykładzie Francji, gdyż korzenie despoty-
zmu częściej tkwią w scentralizowanej organizacji państwa niż w stałej 
i naturalnej skłonności królów do despotyzmu.

k) Podstawą politycznej organizacji kraju powinna być bezwarunkowo au-
tonomiczna gmina, reprezentowana większością głosów wszystkich 
swoich pełnoletnich mieszkańców, mężczyzn i kobiet na równych pra-
wach. Żadna władza nie ma prawa mieszać się w jej wewnętrzne życie, 
w jej działalność i jej kierowanie. Ona naznacza i odwołuje drogą gło-
sowania wszystkich urzędników, kierowników i sędziów i rozporządza 
bez jakiejkolwiek kontroli swoim majątkiem i finansami. Każda gmina 
będzie mieć bezwarunkowe prawo tworzyć, bez jakiegokolwiek wyższe-
go zatwierdzania, swój własny system prawny i swój własny wewnętrzny 
ustrój. Po to, żeby wejść do prowincjonalnej federacji i stać się integralną 
częścią prowincji, powinna bezwarunkowo uzgodnić swój własny ustrój 
z główniejszymi zasadami ustroju prowincji i otrzymać na niego sankcję 
parlamentu tej prowincji. Powinna także podporządkować się wyrokom 
prowincjonalnego sądu i rekomendowanym przez prowincjonalny rząd 
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zarządzeniom w stosunku do niej, jeśli takie uzyskały sankcję większości 
głosów w prowincjonalnym parlamencie. W przeciwnym przypadku zo-
stanie pozbawiona gwarancji, solidarności i wspólnych kontaktów i znaj-
dzie się poza prawami prowincji.

l) Prowincja nie ma prawa być niczym innym, jak tylko swobodną fede-
racją autonomicznych gmin. Prowincjonalny parlament, składający się 
albo z jednej tylko izby przedstawicieli wszystkich gmin, albo z dwóch 
izb, przedstawicieli gmin i przedstawicieli wszystkich mieszkańców pro-
wincji, niezależnie od gmin – ten prowincjonalny parlament, który nie 
będzie mieszał się w wewnętrzne administrowanie gminami, ustanowi 
podstawowe zasady prowincjonalnej konstytucji, które powinny być 
obowiązkowe dla wszystkich gmin pragnących wziąć udział w prowincjo-
nalnym parlamencie. Te podstawowe zasady, będące przedmiotem niniej-
szego katechizmu, wymienione są w artykule 11. W oparciu o te zasady 
parlament wypracuje prowincjonalne prawo, uwzględniające obowiązki 
i prawa osób, asocjacji i gmin, a także kary za ich naruszenie, przy czym 
prawodawstwo gminne ma prawo różnić się w drugorzędnych punktach 
od prowincjonalnego prawodawstwa, ale nie od jego zasad głównych; przy 
tym konieczne jest dążenie do rzeczywistej, żywej jedności, ale nie do 
ujednolicenia, i wiara w to, że tę bliską, ciasną jedność przyniesie z sobą 
doświadczenie, czas, rozwój wspólnego życia, własne rozumienie i po-
trzeby gmin, jednym słowem – wolność, a więc w żadnym przypadku 
nie zmuszenie albo przemoc ze strony prowincjonalnej władzy, gdyż na-
wet prawda i sprawiedliwość stają się nieprawdą i fałszem, jeśli są na-
rzucone siłą. Prowincjonalny parlament uchwali konstytucję federacji 
gmin, ich prawa i obowiązki jako takie i w stosunku do parlamentu, 
sądu i prowincjonalnego rządu. W nim przegłosowuje się prawa, ustawy 
i rozporządzenia wypływające z potrzeb całej prowincji albo związane 
z postanowieniami narodowego parlamentu, nie tracąc nigdy z widoku 
autonomii prowincji i autonomii gmin. Nie mieszając się w wewnętrzne 
administrowanie gmin, ustanawia on rozmiar ich udziału w narodowych 
i prowincjonalnych zbiórkach. Gmina sama rozdziela tę powinność mię-
dzy wszystkimi zdolnymi do pracy i dorosłymi mieszkańcami. Na ko-
niec, parlament kontroluje działania, przyjmuje albo odrzuca propozycje 
rządu prowincjonalnego, który, co naturalne, zawsze jest wybierany. 
Prowincjonalny sąd, także wybierany, wnosi bezapelacyjne decyzje we 
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wszystkich sprawach między osobami i gminą, asocjacjami i gminą i jest 
pierwszą instancją we wszystkich sprawach między gminami i prowincjo-
nalnym rządem i parlamentem. 

m) Naród nie może być niczym innym, jak tylko federacją autonomicz-
nych prowincji. Narodowy parlament, składający się albo z jednej izby 
przedstawicieli wszystkich prowincji, albo z dwóch izb, przedstawicieli 
prowincji i przedstawicieli całego narodu bez podziału na prowincje, ten 
narodowy parlament, który nie będzie mieszał się w kierowanie i w we-
wnętrzne polityczne życie prowincji, uchwali podstawowe zasady naro-
dowej konstytucji, które powinny być obowiązkowe dla wszystkich pro-
wincji, które zechcą wziąć udział w narodowej umowie. Te podstawowe 
zasady wymienione są w artykule 11. Na ich podstawie narodowy parla-
ment opracuje narodową konstytucję, od której prowincjonalne konsty-
tucje mogą różnić się tylko w drugorzędnych punktach, ale nie w założe-
niach zasadniczych. On opracuje konstytucję federacji prowincji, będzie 
przegłosowywał wszystkie prawa, rozporządzenia i przedsięwzięcia, do-
tyczące potrzeb całego narodu, będzie naznaczać podatki i rozdzielać je 
na prowincje, które będą z kolei rozdzielać je na gminy. On będzie, na ko-
niec, kontrolować wszystkie działania narodowej władzy wykonawczej, 
zawsze wybieranej na określony czas, i przyjmować albo odrzucać jej 
propozycje. On zawiera porozumienia między narodami, decyduje o spra-
wach wojny i pokoju i jedyny ma prawo, zawsze na określony czas, decy-
dować o poborze do narodowej armii. Rząd będzie tylko wykonawczym 
organem jego woli. Narodowy sąd orzeka bezapelacyjnie we wszystkich 
sprawach między osobami, asocjacjami i gminami a prowincjami, a tak-
że we wszystkich sporach między prowincjami. W przypadku zaistnie-
nia sporów między prowincjami i państwem, podlegających rozwiązaniu 
przez ten sąd, prowincje mogą złożyć apelacyjną skargę do międzynaro-
dowego sądu, jeśli taki powstanie. 

n) Międzynarodowa federacja będzie obejmować wszystkie narody, które 
połączyły się na podstawie zasad już tu wymienionych i tych, które będą 
wymienione niżej. Kiedy znowu nastanie czas wielkiej rewolucji, byłoby 
skrajnie pożądanym, żeby wszystkie narody, które staną pod sztandarem 
narodowego wyzwolenia, wyciągnęły do siebie ręce dla zawarcia trwałe-
go i ścisłego związku przeciwko koalicji krajów, które staną pod hasłami 
reakcji. Ten związek utworzy z początku ograniczoną federację, będącą 
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jakby narodzinami powszechnej federacji narodów, która w przyszłości 
powinna objąć całą kulę ziemską. Międzynarodowa federacja rewolu-
cyjnych narodów, z parlamentem, sądem, i zarządzającym komitetem, 
które wszystkie będą międzynarodowe, będzie naturalnie oparta na zasa-
dach samej rewolucji. W zastosowaniu do międzynarodowej polityki będą 
obowiązywać następujące zasady:
1. Każdy kraj, każdy naród, duży albo mały, słaby albo silny, każdy re-

gion, każda prowincja albo gmina mają absolutne prawo decydowania 
o swoim własnym losie, określania swojego istnienia, samodzielnego 
wybierania związków, które chcą zawrzeć, łączenia się i rozłączania 
zgodnie z własną wolą i z własnymi potrzebami, bez liczenia się z tak 
zwanymi prawami historycznymi i politycznymi, handlowymi albo 
strategicznymi potrzebami państw. Żeby połączenie części w jedną 
całość było rzeczywiste, owocne i silne, powinno być bezwzględnie 
swobodne. Powinno być wyłącznie rezultatem lokalnej, wewnętrznej 
potrzeby i wzajemnego przyciągania części; jedynym sędzią tych po-
trzeb i tego wzajemnego przyciągania mogą być tylko same te części.

2. Całkowite zniesienie tak zwanych praw historycznych i strasznego pra-
wa podboju, jako że są one sprzeczne z zasadą wolności.

3. Absolutne zaprzestanie polityki ekspansji, sławy i mocarstwowości 
państwa – polityki, która przekształca każdy kraj w twierdzę wyłą-
czającą ze swego środowiska całą pozostałą ludzkość, zmuszając go 
tym samym w pewnym sensie do patrzenia na siebie jako na całą ludz-
kość; taki kraj staje się samowystarczalnym, samoorganizującym się 
do wewnątrz jako oddzielny świat, niezależnym od ludzkiej solidar-
ności i szukającym swego dobrobytu i sławy w tym źle, jakie nanosi 
innym narodom. Kraj-agresor nieuchronnie przypomina wewnętrznie 
kraj zniewolony.

4. Sława i wielkość narodu polega jedynie na rozwoju jego ludzkiego 
potencjału; miarą jego mocy, jedności i właściwego ciężaru jego we-
wnętrznej żywotności może być jedynie stopień jego wolności. Jeśli za 
podstawę przyjmie się wolność, to koniecznie dojdzie się do jedności; 
od jedności trudno, i prawdę mówiąc, nie można, dojść do wolności. 
Jeśli taką drogą do niej się dochodzi, to tylko poprzez zburzenie sfor-
mowanej wewnątrz wolności jedności.
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5. Dobrobyt i wolność, tak narodów, jak i oddzielnych ludzi, są abso-
lutnie solidarne, stąd – absolutna swoboda handlu, interesów i prze-
mieszczania się po krajach wchodzących w skład federacji. Likwidacja 
granic, zniesienie paszportów i komór celnych. Każdy obywatel kraju 
wchodzącego w skład federacji powinien korzystać ze wszystkich oby-
watelskich praw we wszystkich innych krajach tejże federacji i mieć 
możliwość bez trudu otrzymać w nich wszystkie prawa polityczne 
i obywatelskie.

6. Jako że wolność wszystkich, tak oddzielnych osób, jak i kolektywów, 
jest solidarna, to żaden naród, prowincja, gmina i asocjacja nie mogą 
doznawać ucisku bez tego, żeby to nie zagrażało wolności wszystkich 
pozostałych i żeby oni nie poczuli tego niebezpieczeństwa. Każdy za 
wszystkich i wszyscy za każdego – oto najświętsza zasada międzyna-
rodowej federacji. 

7. Żaden kraj wchodzący w skład federacji nie może posiadać stałej armii, 
nie może w niej być takiej organizacji, w której żołnierz oddzielałby się 
od obywatela. Stałe armie i służba wojskowa – to źródła spustoszenia, 
demoralizacji, ogłupienia i tyranii wewnątrz kraju, i do tego stanowią 
groźbę dla dobrobytu i niezawisłości wszystkich innych krajów. Każdy 
zdrowy obywatel powinien w przypadku zaistnienia takiej konieczno-
ści stać się żołnierzem i bronić swojego ogniska domowego albo wol-
ności. Narodowa obrona powinna być zorganizowana w każdym kraju 
na poziomie gmin i prowincji, mniej więcej tak, jak to zrobiono w USA 
i Szwajcarii.

8. Międzynarodowy parlament, złożony z jednej izby przedstawicieli 
wszystkich narodów albo z dwóch izb, z których jedna składa się z wy-
żej wspomnianych przedstawicieli, a druga z bezpośrednio wybranych 
przedstawicieli wszystkich mieszkańców federacji bez rozróżnienia na 
narodowość, ten federalny parlament ułoży międzynarodową umo-
wę i ustanowi federalne prawo, które wraz z pojawieniem się nowych 
potrzeb może tylko on rozwijać i dopełniać. Jedyny cel międzynaro-
dowego sądu polega na tym, żeby jako najwyższa instancja rozwiązy-
wał spory między państwami i ich prowincjami. Możliwe rozbieżności 
między oddzielnymi federacyjnymi państwami mogą być rozwiązane 
tylko w pierwszej i zarazem ostatniej instancji przez międzynarodowy 
parlament, który także bezapelacyjnie rozwiązuje wszystkie sprawy 
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ogólnej polityki, a także sprawy wojny przeciwko reakcyjnej koalicji 
w imieniu rewolucyjnej federacji.

9. Żadne sfederowane państwo nie może prowadzić wojny przeciwko 
innemu sfederowanemu państwu. Jeśli międzynarodowy parlament 
powziął decyzję, to państwo, przeciwko któremu tę decyzję podjęto, 
powinno się jej podporządkować. Jeśli nie zrobi tego, to wszystkie po-
zostałe państwa wchodzące w skład federacji powinny zerwać z tym 
państwem federacyjne stosunki, pozbawić je opieki federalnych praw, 
solidarności i federalnych kontaktów, a w przypadku gdyby na nich 
napadło, solidarnie stanąć przeciwko niemu z bronią w ręku. 

10. Wszystkie państwa należące do rewolucyjnej federacji powinny brać 
aktywny udział w każdej wojnie, jaką będzie prowadzić jedno z nich 
z państwem nienależącym do federacji. Zanim się taką wojnę wypo-
wie, każde federalne państwo powinno poinformować parlament i tyl-
ko wtedy ją wypowiedzieć, kiedy międzynarodowy parlament uzna, 
że istnieją wystarczające do niej powody. W takim przypadku wyko-
nawczy federalny dyrektoriat bierze w swoje ręce sprawę urażonego 
państwa i żąda w imieniu całej rewolucyjnej federacji niezwłoczne-
go zaspokojenia jego postulatów przez napadające obce państwo. Jeśli 
natomiast parlament dojdzie do wniosku, że w danym przypadku ani 
napaści, ani rzeczywistej szkody nie było, to poradzi on państwu, które 
wniosło skargę, nie wszczynać wojny i oznajmi mu, że jeśli ono, nie 
zważając na nic, taką wojnę zechce prowadzić, to będzie musiało wal-
czyć samo jedno.

11. Należy mieć nadzieję, że z czasem wchodzące w skład federacji pań-
stwa odejdą od rujnującej rozkoszy posiadania partykularnych przed-
stawicielstw dyplomatycznych i będą korzystać wyłącznie z usług fe-
deralnego przedstawicielstwa dyplomatycznego.

12. Ograniczona międzynarodowa rewolucyjna federacja w stosun-
ku do narodów, które by zechciały w przyszłości do niej przystąpić, 
powinna pozostawać otwartą na podstawie idei i wojującej, aktywnej 
solidarności rewolucji, tak jak my ją tutaj wyłożyliśmy, nigdy nikomu 
i przy żadnych warunkach nie robiąc ustępstw w stosunku do tych za-
sad. Zatem, do federacji mogą wejść tylko te narody, które przyjmą 
zasady wymienione w artykule 11.
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10. Socjalna organizacja. Bez politycznej równości nie może być rzeczywistej 
politycznej wolności, ale polityczna równość będzie tylko wtedy możliwa, 
kiedy zostanie ustanowiona równość ekonomiczna i socjalna.
a. Równość nie oznacza ani zrównania indywidualnych różnic, ani intelek-

tualnej, moralnej i fizycznej tożsamości jednostek. Rozmaitość talentów 
i sił, różnice rasowe, narodowe, płciowe, wynikające z wieku, nie są 
społecznym złem, a przeciwnie – stanowią o bogactwie ludzkości. Eko-
nomiczna i socjalna równość wcale nie warunkuje równości osobistych 
kondycji, gdyż one są rezultatem talentu, energii twórczej i oszczędności 
poszczególnych osób.

b. Równość i sprawiedliwość wymagają tylko jednego, a mianowicie: takie-
go urządzenia społeczeństwa, żeby każda ludzka jednostka w chwili 
pojawienia się na świecie znalazła w nim, o ile nie zależy to od natu-
ry, a od społeczeństwa, jednakowe środki dla rozwoju w dzieciństwie 
i w okresie młodzieńczym do czasu osiągnięcia wieku dojrzałego, na 
początku dla swego wychowania i wykształcenia, a później dla wy-
ćwiczenia swoich sił, którymi przyroda obdarowała każdego czło-
wieka do pracy. Taka równość w punkcie wyjściowym, która wymaga 
sprawiedliwości dla każdego, będzie niemożliwa, dopóki istnieje prawo 
dziedziczenia.

c. Sprawiedliwość i godność człowieka wymagają, żeby każdy sam był ko-
walem swego losu. Z oburzeniem odrzucamy dogmat grzechu pierwo-
rodnego, dziedzicznej hańby i odpowiedzialności. Konsekwentnie odrzu-
camy mityczne dziedziczenie cnót, fałszywe dziedziczenie zaszczytów 
i praw, a także dziedziczenie majątków. Dziedzic jakiego bądź majątku 
przestaje być kowalem swego losu i jeśli chodzi o punkt wyjścia, znajduje 
się w uprzywilejowanym położeniu. 

d. Zniesienie prawa dziedziczenia. Dopóki będzie istniało to prawo, będą 
trwały, jeśli nie z litery prawa, to wynikające z praktyki życiowej, dzie-
dzicznie przekazywane różnice klasowe, położenia, bogactwa – słowem, 
socjalna nierówność i przywileje. A faktyczna nierówność, zgodnie z pra-
wem rządzącym rozwojem społeczeństw, zawsze prowadzi do nierówno-
ści jurystycznej; nierówność socjalna obowiązkowo prowadzi do nierów-
ności politycznej. A bez politycznej równości, jak mówiliśmy, nie może 
być wolności w ogólnym, ludzkim, prawdziwie demokratycznym sensie 
tego słowa: społeczeństwo kontynuowałoby rozpad na dwie nierówne 
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części, z których jedna, niezmiernie duża, obejmująca całą masę narodu, 
cierpiałaby ucisk i eksploatację. Stąd wypływa wniosek: prawo dziedzi-
czenia stoi na przeszkodzie zwycięstwu wolności; jeśli więc społeczeń-
stwo chce być swobodnym, powinno je znieść.

e. Powinno je znieść, gdyż to prawo, ufundowane na fikcji, jest sprzecz-
ne z zasadą wolności. Wszystkie osobiste, polityczne i socjalne prawa są 
związane z realną, żywą jednostką. Po śmierci istnieje tylko fikcyjna wola 
osoby już nieistniejącej, uciskającej w imię śmierci żywych. Jeśli zmarły 
przywiązuje wagę do spełnienia swojej woli, to niechże sam przyjdzie 
i ją spełni, jeśli może; ale on nie ma prawa żądać, żeby społeczeństwo 
powierzyło do dyspozycji jego nicości całą swoją władzę i swoje prawa.

f. Legalne i poważne zadanie prawa dziedziczenia zawsze polegało na tym, 
żeby zapewnić następnym pokoleniom środki do rozwoju i dojrzewa-
nia. Dlatego prawo dziedziczenia będzie przysługiwało tylko funda-
cji wychowania i społecznego nauczania, z obowiązkiem troszczenia 
się o równą pielęgnację, wychowanie i nauczanie wszystkich dzieci od 
dnia ich narodzin do pełnoletności i o pełną ich wolność. W ten sposób 
wszyscy rodzice w równej mierze będą spokojni o los swoich dzieci, 
a w związku z tym, że równość wszystkich jest jednym z głównych wa-
runków moralności każdego, a przywileje są źródłem demoralizacji, to 
wszyscy rodzice, których miłość do dzieci jest rozsądna i służy nie ich 
próżności, a uświadomieniu ludzkiej godności, nawet jeśli mogliby zosta-
wić swoim dzieciom spadek, który postawiłby je w uprzywilejowanym 
położeniu, wybiorą dla nich tryb pełnej równości.

g. Po zniesieniu nierówności wypływającej z prawa dziedziczenia istnieć 
będą, choć w znacznie mniejszej skali, nierówności wypływające z róż-
nicy naturalnych talentów, siły i produkcyjnej energii poszczególnych lu-
dzi; te różnice, choć nigdy do końca nie znikną, będą jednakże stopniowo 
słabnąć pod wpływem ugruntowanego na równości wychowania i socjal-
nej organizacji, i które zresztą wraz ze zniesieniem prawa dziedziczenia 
nigdy już nie będą ciężarem leżącym na przyszłych pokoleniach.

h. Praca jest jedynym źródłem bogactwa; ale każdy może bez wątpienia 
swobodnie wybrać śmierć z głodu, może wybrać życie na pustyni lub 
w puszczy wśród dzikich zwierząt. Jednakże, jeśli ktoś decyduje się na 
życie w społeczeństwie, musi pracując zarabiać na swoje utrzymanie, 
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w przeciwnym razie zyska miano pasożyta lub wyzyskiwacza, to znaczy 
osoby żyjącej z pracy innych, czyli złodzieja. 

i. Praca jest podstawą godności człowieka i jego praw. Tylko swobodną 
rozumną pracą człowiek tworzy cywilizację, sam, jako twórca, odwojo-
wuje od świata zewnętrznego i od własnej zwierzęcej przyrody swoje 
ludzkie jestestwo i swoje prawa. Piętno hańby, nałożone na ideę pracy 
w świecie antycznym i w społeczeństwie feudalnym, do dzisiaj jeszcze 
nie całkiem zostało zmyte, nie bacząc na wszystkie frazy o godności pra-
cy, które codziennie powtarza się na wszystkie sposoby. Ma ono dwa 
źródła: przede wszystkim charakterystyczne dla starożytnych przekona-
nie, które i w nasze dni ma tajnych zwolenników, że jakoby po to, żeby 
część społeczeństwa miała możliwość humanizowania się przy pomocy 
nauki, sztuki, ustanawiania prawa i jego realizacji, druga część tego spo-
łeczeństwa, oczywiście o wiele liczniejsza, powinna poświęcić się pracy 
fizycznej w roli niewolników. Ta podstawowa zasada antycznej cywiliza-
cji była przyczyną jej upadku. Miejska gmina, zepsuta i zdezorganizowa-
na uprzywilejowanym próżniactwem obywateli i, z drugiej strony, nad-
gryzana niezauważalną i powolną, ale uporczywą działalnością tego 
nieszczęśliwego świata niewolników, który, nie zważając na swoje nie-
wolnictwo, zbawiennym oddziaływaniem pracy, chociaż niewolniczej, 
zachował siłę moralną i pierwotną siłę – otóż ta antyczna miejska gmina 
upadła pod ciosami barbarzyńskich narodów, do których w większości ci 
niewolnicy metrykalnie należeli. Chrześcijaństwo, religia niewolników, 
zburzyło następnie antyczną nierówność tylko dlatego, żeby stworzyć 
nową; przywilej bożej łaski i bożej opatrzności w połączeniu z nierów-
nością, nieuchronnie powstałą jako rezultat prawa podboju, znowu po-
dzieliło ludzkość na dwa obozy: na chłopów i szlachtę, na poddanych 
i panów; co ostatni zajmowali się szlachetnym rzemiosłem wojskowym 
i rządzeniem, podczas gdy chłopów pańszczyźnianych los przywiązał do 
pracy, na którą patrzono nie tylko jak na zajęcie upokarzające, ale również 
przeklęte. Ta sama przyczyna wywołała nieuchronnie te same skutki: 
świat szlachecki, pozbawiony sił i zdemoralizowany przez przywilej 
próżniactwa, padł w 1789 roku pod ciosami zrewoltowanych pańszczyź-
nianych robotników, zjednoczonych i mocnych. Wtedy ogłoszono wol-
ność pracy, jej prawną rehabilitację. Ale tylko prawną, faktycznie bowiem 
praca dalej pozostawała uniżona i zniewolona. Pierwsze źródło tego 
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zniewolenia, zawarte w dogmacie o politycznej nierówności ludzi, zosta-
ło zasypane przez wielką rewolucję; dlatego współczesną pogardę dla 
pracy należy przypisać źródłu drugiemu, które zawarte jest nie w czym 
innym, jak tylko w rozdziale między pracą umysłową i fizyczną, stop-
niowo rozwijanym i kontynuowanym do dziś. Ten podział odtwarza w no-
wej formie antyczną nierówność i ponownie dzieli świat społeczny na 
dwa obozy: mniejszość, obecnie uprzywilejowaną nie ze względu na 
prawo, ale ze względu na kapitał, i większość zmuszonych do pracy robot-
ników, zmuszanych dziś nie przez moc niesprawiedliwego prawa, a przez 
głód. Rzeczywiście, w naszych czasach godność pracy jest teoretycznie 
uznawana i opinia społeczna uważa, że haniebnie jest żyć bez pracy. Jed-
nakże, o ile praca ludzka, rozpatrywana ogólnie, dzieli się na dwie części, 
z których jedna, całkowicie umysłowa, cieszy się jako jedyna uznaniem, 
zawiera w sobie sztuki, myślenie, koncepcję, wyobraźnię, kalkulację, 
ogólne zarządzanie i szczegółowe kierowanie pracą, druga zaś tylko fi-
zyczne wykonawstwo, które poprzez ekonomiczne i socjalne prawo po-
działu pracy ogranicza się do czysto mechanicznej działalności bez my-
ślenia i idei; w takich warunkach uprzywilejowani właściciele kapitału, 
w tym ludzie, którzy ze względu na swe cechy są jak najmniej do tego 
przygotowani, opanowali pierwszą kategorię pracy, a drugą pozostawili 
ludowi. Stąd wypływa zło w trzech postaciach: jedno dotyka klasy uprzy-
wilejowane, drugie – masy ludowe, trzecie, wypływające z dwóch po-
przednich, dotyka produkcję, dobrobyt, sprawiedliwość oraz intelektual-
ny i moralny rozwój całego społeczeństwa. Zło, od którego cierpią klasy 
uprzywilejowane, polega na tym, że wziąwszy sobie przy podziale spo-
łecznych funkcji najbardziej wygodną ich część, one zaczynają zajmować 
w umysłowym i moralnym świecie coraz mniej znaczące miejsce. Jest 
sprawą bezsporną, że do rozwoju umysłu, nauki i sztuki potrzebny jest 
określony czas wolny; ale na taki czas wolny trzeba zasłużyć, on powi-
nien następować po zdrowym zmęczeniu od całodziennej pracy, jako za-
służony odpoczynek, który powinien zależeć tylko od większego lub 
mniejszego stopnia energii, talentu i dobrej woli poszczególnej osoby 
i być udostępniany przez społeczeństwo wszystkim bez wyjątku i w rów-
nej mierze. Tymczasem każdy czas wolny, udostępniany z przywileju, 
w żadnym przypadku nie wzmacnia umysłu, ale go osłabia, demoralizuje 
i zabija. Cała historia uczy nas, że uprzywilejowane dzięki bogactwu 
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i pozycji klasy – z małymi wyjątkami – zawsze były najmniej produk-
tywne w umysłowym planie, a największe odkrycia w dziedzinie nauki, 
sztuki, przemysłu były w większości przypadków zrobione przez ludzi, 
którzy od lat młodzieńczych byli zmuszeni ciężko pracować na utrzyma-
nie. Ludzka natura tak jest zbudowana, że pojawienie się możliwości dla 
uzewnętrznienia się złych skłonności zawsze te skłonności rodzi i że mo-
ralność poszczególnego człowieka w zdecydowanie większym stopniu 
zależy od warunków jego życia i od środowiska niż od jego własnej woli. 
W tym przypadku, jak zresztą we wszystkich pozostałych, prawo socjal-
nej solidarności jest nieugięte, tak że, jeśli chcesz podnieść moralność 
ludzi, należy nie tyle troszczyć się o ich sumienie, co o socjalne warunki 
ich egzystencji i, tak jak dla poszczególnego człowieka, tak i dla społe-
czeństwa, nie ma lepszego środka dla podniesienia moralnego poziomu 
jak wolność w warunkach jak najpełniejszej równości. Posadźcie najbar-
dziej szczerego demokratę na tron, jeśli on natychmiast z niego nie zej-
dzie, to nieuchronnie stanie się zdeklarowanym niegodziwcem. Człowiek 
urodzony jako arystokrata, jeśli w wyniku szczęśliwego przypadku nie 
znienawidzi swojego statusu i nie będzie się wstydził swego szlacheckie-
go położenia, nieuchronnie będzie człowiekiem próżnym i nikczemnym, 
wzdychającym do przeszłości, bezużytecznym dla współczesności i za-
wziętym przeciwnikiem przyszłości. Tak samo i burżuj, pieszczoch kapi-
tału i uprzywilejowanych wywczasów, czas wolny będzie spędzał na 
próżnych zajęciach, rozpuście i hulankach albo wykorzysta kapitał i czas 
wolny jako straszną broń dla jeszcze większego zniewolenia klasy pracu-
jącej i wyzwie w końcu przeciwko sobie rewolucję, bardziej przerażającą 
niż rewolucja 1793 roku. O wiele łatwiej opisać to zło, od którego cierpi 
lud; on pracuje na innych, a jego praca – bez wolności, czasu wolnego i umy-
słowego zaangażowania – staje się niegodna, poniża, przytłacza i zabija 
go. On zmuszony jest pracować na innych, gdyż, urodzony w nędzy, bez 
wychowania i rozumnego nauczania, moralnie zniewolony przez wpływ 
religii, okazuje się wrzuconym w życie, bezbronnym, pozbawionym auto-
rytetu, bez inicjatywy i własnej woli. Zmuszony przez głód do pracy od 
najmłodszych lat na nędzny kawałek chleba, musi sprzedawać swoją fi-
zyczną siłę, swoją pracę na samych srogich warunkach i nawet nie myśli, 
ba – nie ma takich materialnych możliwości, żeby żądać innych warun-
ków. Pod ciśnieniem nędzy i rozpaczy czasami podejmuje bunt, ale bez 
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jedności i siły, powstającej w świadomości, nieudolnie kierowany przez 
w dużej części sprzedajnych swych przywódców, prawie zawsze w pełnej 
niewiedzy, przeciwko komu swe cierpienia skierować, przeciwko komu 
wymierzać swe ciosy, on, przynajmniej do obecnych czasów, ponosił po-
rażki w swoich buntach, i zmęczony bezowocną walką, znowu wpadał 
w poprzednie niewolnictwo. To niewolnictwo będzie trwać, dopóki kapi-
tał, stojąc na zewnątrz wspólnej działalności roboczej siły, będzie ją eks-
ploatować i pokąd oświata, która w dobrze zorganizowanym społeczeń-
stwie powinna być równomiernie upowszechniona na wszystkich, 
rozwija intelekt tylko uprzywilejowanej klasy i tym samym oddaje w jej 
ręce całą dziedzinę pracy umysłowej, pozostawiając ludowi tylko prymi-
tywne zajęcia stosowanie do jego zniewolonych sił fizycznych, zawsze 
skazanych na realizację idei, które nie należą do niego. Dzięki takiemu 
niesprawiedliwemu i zgubnemu spaczeniu praca ludu staje się czysto me-
chaniczna, przypominająca pracę roboczego bydła, i bezczeszczona, i po-
gardzana, naturalnie pozbawiona zostaje wszelkich praw. Stąd wypływa 
dla społeczeństwa ogromne zło tak w planie politycznym, jak i w planie 
umysłowym i moralnym. Mniejszość, korzystająca z monopolu nauki, 
sama, w rezultacie takiej przewagi, bywa ugodzona na umyśle i w sercu 
do takiego stopnia, że od nadmiaru wiedzy głupieje; nie ma bowiem ni-
czego bardziej szkodliwego i jałowego jak patentowana i uprzywilejowa-
na inteligenckość. Z drugiej strony lud, całkowicie pozbawiony nauki, 
stłamszony codzienną, mechaniczną praca, która częściej go otępia niż 
rozwija jego naturalne intelektualne zdolności, pozbawiony światła, które 
pokazałoby mu drogę ku wyzwoleniu, lud daremnie nadrywa się nad 
swoją przymusową pracą, i tak jak liczebna przewaga jest zawsze po jego 
stronie, to on zawsze jest groźbą dla istnienia samego społeczeństwa. Dla-
tego sprawą konieczną jest, żeby obecnie niesprawiedliwy podział pracy 
na umysłową i fizyczną został inaczej zorganizowany. Z powodu tego 
podziału silnie cierpi sama ekonomiczna produkcyjność społeczeństwa: 
intelekt, oderwany od pracy fizycznej, staje się niemożliwy, zasycha, wy-
radza się, gdy w tym czasie praca fizyczna, oderwana od rozumu, głupie-
je; w takim sztucznym rozdzieleniu ani jedna z obu części nie produkuje 
nawet połowy tego, co będą mogły i powinny wyprodukować, kiedy zjed-
noczone w nowej socjalnej syntezie, staną się obie całościową działalnoś-
cią produkcyjną. Kiedy człowiek nauki będzie pracować, a człowiek 
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pracy będzie myśleć, inteligentna i swobodna praca będzie uważana za 
najlepszą ozdobę i pochwałę człowieka, będzie podstawą jego godności, 
jego praw, przejawem jego człowieczej myśli na ziemi – i wtedy ludzkość 
znajdzie swoje właściwe urządzenie.

j. Inteligentna i swobodna praca będzie z konieczności pracą zespolo-
ną. Każdy będzie miał wolny wybór połączyć się w pracy z innym albo 
nie; ale nie ma wątpliwości, że za wyjątkiem prac związanych z wyob-
raźnią, której natura wymaga koncentracji intelektu poszczególnej osoby, 
we wszystkich przemysłowych i nawet naukowych i artystycznych przed-
siębiorstwach, dopuszczających współpracę, wszyscy będą przedkładać 
wspólną pracę z tej prostej przyczyny, że ta ostatnia dziwnym sposobem 
zwiększa produkcyjność pracy każdego poszczególnego człowieka i że 
każdy członek i współpracownik produkcyjnego zjednoczenia o wiele 
więcej może zarobić przy o wiele mniejszym nakładzie sił i czasu. Kie-
dy te swobodne produkcyjne zespoły nie będą już zespołami niewolni-
ków, a staną się gospodarzami i właścicielami kapitału, będą potrzebo-
wać w swoim środowisku, jako współpracowników, obok siły roboczej, 
wyzwolonej dzięki powszechnemu wykształceniu, wszystkie specjalne 
siły intelektu, potrzebne każdemu przedsiębiorstwu; kiedy zjednoczone 
między sobą, zawsze wolno, w zgodzie ze swoimi potrzebami i w sposób 
najbardziej im odpowiadający, przekraczając prędzej czy później naro-
dowe granice, stworzą ogromną ekonomiczną federację; kiedy stojący na 
jej czele parlament, dysponujący nie tylko ogólnymi, ale także szczegó-
łowymi i dokładnymi statystycznymi danymi, jakich w naszych czasach 
nie ma, będzie kombinować popyt z podażą, będzie kierować, ustanawiać 
i rozdzielać między poszczególnymi krajami produkcję światowego prze-
mysłu, tak żeby nie było albo prawie nie było światowych handlowych 
i przemysłowych kryzysów, wymuszonego wstrzymywania produkcji, 
katastrof, biedy i utraty kapitału – wtedy ludzka praca, źródło wolności 
wszystkich i każdego, odrodzi świat ku nowemu życiu. 

k. Ziemia wraz ze wszystkimi znajdującymi się w niej bogactwami jest 
własnością wszystkich; posiadać ją będą ci, którzy na niej pracują. 

l. Kobieta, ze swej natury, różni się od mężczyzny, ale nie ustępuje mu 
w niczym, pracowita i wolna jak mężczyzna będzie ogłoszona równą we 
wszystkich politycznych i socjalnych prawach, a także we wszystkich po-
litycznych i społecznych funkcjach i obowiązkach.
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m. Zniesienie nie rodziny naturalnej, a rodziny jurydycznej, opartej na 
prawie cywilnym i prawie własności. Kościelne i cywilne małżeństwo 
zostanie zamienione wolnym małżeństwem. Dwie dorosłe osoby róż-
nej płci mają prawo zgodnie ze swym życzeniem, w zgodzie ze swym 
interesem i potrzebą serca, łączyć się i rozłączać, bez tego, żeby społe-
czeństwo miało prawo przeszkadzać ich związkowi albo na przekór ich 
woli podtrzymywać go. W związku ze zniesieniem prawa dziedziczenia 
i zapewnieniem przez społeczeństwo wychowania dzieci znikną wszyst-
kie przesłanki, które do tej pory zwykle są przywoływane na korzyść 
politycznego i obywatelskiego uświęcenia nierozłączności małżeństwa, 
i związek płci powinien być pozostawiony pełnej wolności, która w tym 
przypadku, jak i we wszystkich innych, jest koniecznym warunkiem 
szczerej moralności. W wolnym małżeństwie mąż i żona powinni w rów-
nej mierze korzystać z bezwarunkowej wolności. Ani siła namiętności, 
ani wcześniej dobrowolnie przyjęte zobowiązania nie mogą służyć wy-
tłumaczeniem dla napaści jednej strony na wolność drugiej – wszelka 
przemoc w tym przypadku powinna być rozpatrywana jak przestępstwo.

n. W całym okresie brzemienności aż do urodzenia dziecka kobieta ma pra-
wo do pomocy ze strony społeczeństwa, którą wypłaca się nie z rachunku 
matki, lecz z rachunku dziecka; matka karmiąca i wychowująca swoje 
dzieci ma również prawo do otrzymywania od społeczeństwa zwrotu wy-
datków na ich utrzymanie i zapłaty za wysiłek, który im poświęca. 

o.  Rodzice będą mieli prawo zostawić dzieci u siebie i zajmować się ich wy-
chowaniem pod opieką i nadzorem społeczeństwa, które zawsze będzie 
miało prawo i obowiązek odebrać dzieci rodzicom, jeśli tylko ci ostatni 
złym przykładem, nieprawidłowym nauczaniem albo surowym, nieludz-
kim do nich stosunkiem mogą demoralizować dzieci albo przeszkadzać 
ich rozwojowi. 

p. Dzieci nie należą ani do rodziców, ani do społeczeństwa, one są same dla 
siebie i dla swojej przyszłej wolności. Jako dzieci, do chwili osiągnięcia 
wieku wolności, znajdują się tylko w stanie potencjalnej wolności i dlatego 
powinny zostać podporządkowane reżimowi autorytetu. Rodzice są ich 
naturalnymi opiekunami, to prawda; jednakże prawnym i nadrzędnym 
ich opiekunem jest społeczeństwo, którego prawem i obowiązkiem jest 
zajmowanie się nimi, gdyż jego własna przyszłość zależy od intelektual-
nego i moralnego ukierunkowania, jakie dzieci otrzymają; pełnoletnim 
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społeczeństwo może dać wolność tylko wtedy, jeśli będzie obserwować, 
jak przebiega wychowanie osób niepełnoletnich. 

q. Szkoła powinna zamienić kościół, z tą ogromną różnicą, że w tym 
czasie, gdy kościół w swej religijno-wychowawczej działalności ma na 
uwadze tylko jeden cel – uwiecznić reżim ludzkiej niedojrzałości i tak 
zwanego boskiego autorytetu, wychowanie i wykształcenie prowadzone 
przez szkołę ma, przeciwnie, tylko ten cel, żeby dać dzieciom, po osiąg-
nięciu przez nich pełnoletności, rzeczywiste wyzwolenie; wychowanie 
i wykształcenie nie będą więc niczym innym, jak stopniowym, konse-
kwentnym oświecaniem ku wolności poprzez trojaki rozwój: sił fizycz-
nych, rozumu i woli dzieci. Rozum, prawda, sprawiedliwość, szacunek 
dla człowieka, świadomość własnej godności, solidarnie i nierozerwalnie 
związanej z ludzką godnością innych, miłość do wolności własnej i do 
wolności wszystkich innych ludzi, kult pracy jako podstawy i warun-
ku wszelkich praw, pogarda dla głupoty, kłamstwa, niesprawiedliwości, 
tchórzostwa, niewolnictwa i próżniactwa – oto zasady, które powinny zo-
stać położone u podstaw społecznego wychowania. Ono powinno prze-
de wszystkim kształtować ludzi, dopiero potem robotników-specjalistów 
i obywateli. W miarę zbliżania się dzieci do wieku dojrzałego zasada au-
torytetu powinna, naturalnie i stopniowo, ustępować miejsca wychowa-
niu w oparciu o zasadę wolności, tak żeby młodzieńcy, kiedy już zbliżą 
się do pełnoletności, w której prawo czyni ich swobodnymi, zdążyli za-
pomnieć, jak w dzieciństwie nimi kierowano i panowano nad nimi. Sza-
cunek do człowieka, który jest zalążkiem wolności, powinien być obecny 
nawet przy samych surowych i bezwarunkowych przejawach autorytetu. 
Istota moralnego wychowania polega na następującym: wpajajcie dzie-
ciom ten szacunek i zrobicie z nich ludzi. Po zakończeniu podstawowej 
i średniej szkoły, dzieci, odpowiednio do swych zdolności i skłonności, 
będą wybierać, korzystając z rad i objaśnień osób starszych, ale nie z ich 
rozkazu, wyższe albo specjalistyczne szkoły. Jednocześnie każdy powi-
nien zgłębiać teoretycznie i praktycznie najbardziej zajmującą go dzie-
dzinę przemysłu, a pieniądze zapracowane w czasie nauki otrzyma po 
osiągnięciu pełnoletności.

r. Młodzieniec, który osiągnął pełnoletność, zostaje ogłoszony wolnym 
i staje się bezwarunkowym włodarzem swoich postępków. Jako rekom-
pensatę za opiekę w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym społeczeństwo 
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zażąda od niego trzech rzeczy: żeby czuł się człowiekiem wolnym, żeby 
żył z pracy swych rąk i żeby szanował wolność innych. W związku zaś 
z tym, że przestępstwa i występki, które przysparzają cierpień współczes-
nemu społeczeństwu, są wyłącznie produktem złej socjalnej organizacji, 
to możemy być pewni, że przy systemie wychowania opartego na rozu-
mie, sprawiedliwości, wolności, szacunku do człowieka i pełnej równo-
ści, dobro stanie się prawidłem, a zło będzie chorobliwym wyjątkiem, 
który pod wszechmocnym wpływem nasyconej moralnie opinii publicz-
nej będzie spotykać się coraz rzadziej i rzadziej.

s. Starcy, którzy stracili zdolność do pracy, i chorzy będą okrążeni troską 
i szacunkiem, zachowując wszystkie swoje polityczne prawa, będą otrzy-
mywać obfite utrzymanie i pełne doglądanie na koszt społeczeństwa.

11. Streszczenie podstawowych zasad tego Katechizmu 
a. Negacja Boga.
b. Cześć dla ludzkości powinna zamienić kult Boga. Ludzki rozum zosta-

je uznany za jedyne kryterium prawdy, ludzkie sumienie – za podstawę 
sprawiedliwości, indywidualna i kolektywna wolność – za źródło i jedy-
ny fundament ładu społecznego.

c. Wolność jednostki może być urzeczywistniona tylko w warunkach rów-
ności wszystkich. Urzeczywistnienie wolności w równości jest sprawied-
liwością. 

d. Bezwarunkowe wykluczenie zasady autorytetu i konieczności istnie-
nia państwa. Wolność powinna stać się jedyną zasadą konstytuującą 
wszystkie przejawy socjalnej organizacji, tak politycznej, jak i eko-
nomicznej. Społeczny ład powinien wynikać z całokształtu rozwoju 
lokalnych, kolektywnych i indywidualnych swobód. A zatem, cała 
polityczna i ekonomiczna organizacja jako taka nie powinna, jak jest 
w naszych czasach, zmierzać z góry na dół, od centrum do peryferii na 
zasadzie jedności. Lecz z dołu do góry, od peryferii do centrum, na zasa-
dzie swobodnego łączenia się i federacji.

e. Polityczna organizacja. Likwidacja każdego oficjalnego – ochraniane-
go i opłacanego przez państwo – kościoła. Absolutna wolność sumienia 
i kultów wraz z nieograniczonym prawem każdego do budowania świą-
tyń swoim bogom i opłacania swoich duchownych. Absolutna wolność 
religijnych stowarzyszeń, które jednakże nie powinny posiadać żadnych 
politycznych i cywilnych praw i nie mogą zajmować się wychowaniem 
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dzieci. Ogłoszenie upadłości i zlikwidowanie centralistycznego i opie-
kuńczego państwa. Absolutna swoboda każdej jednostki, przyznanie po-
litycznych praw tylko tym, którzy żyją z własnej pracy, z zachowaniem 
warunku, że szanują oni wolność innych. Powszechne prawo głosu, bez-
graniczna wolność druku, propagandy, słowa i zgromadzeń (tak dla 
prywatnych, jak i społecznych zebrań). Absolutna wolność zakładania 
stowarzyszeń, sankcję prawną otrzymają tylko te z nich, których cele 
i wewnętrzna organizacja nie stoją w sprzeczności z podstawowymi za-
sadami obowiązującymi w społeczeństwie. Absolutna autonomia gmin 
z prawem do ich samorządności i nawet do wydawania własnych praw, 
jeśli będą zgodne z zasadami leżącymi u podstaw ustroju prowincji, 
jeśli taka gmina wyrazi chęć wejścia w skład federacji i zechce ko-
rzystać z gwarancji przedkładanych przez prowincję. Prowincja nie 
powinna być niczym innym jak federacją gmin. Autonomia prowincji 
w stosunku do narodu z prawem samorządu i wydawania praw, o ile takie 
prawa będą zgodne z zasadami leżącymi u podstaw ustroju narodu, jeśli 
prowincja wyrazi chęć wejścia w skład federacji i korzystania z gwarancji 
przedkładanych przez naród. Naród nie powinien być niczym innym 
jak federacją prowincji, które chcą dobrowolnie do niego należeć. 
Naród powinien szanować autonomię każdej prowincji, z drugiej strony 
ma on prawo wymagać, żeby ustrój i wewnętrzne prawa obowiązujące 
w prowincji, która należy do federacji i która chce korzystać z gwa-
rancji przedkładanych przez naród, odpowiadały w istotnych punktach 
ustrojowi narodowemu i jego systemowi prawnemu, żeby w sprawach do-
tyczących stosunków między prowincjami a ogólnymi interesami narodu 
każda prowincja wypełniała dekrety przyjęte przez narodowy parlament 
i przekazane jej przez rząd narodowy, i żeby każda prowincja podpo-
rządkowała się wyrokom narodowego sądu, z zastrzeżeniem jej prawa 
do wniesienia skargi apelacyjnej do sądu międzynarodowego, jeśli taki 
powstanie. W wypadku odmowy podporządkowania się jednemu z trzech 
wyżej wymienionych przypadków prowincja znajdzie się poza prawem 
i poza narodową solidarnością, a w razie jej napaści na jedną ze sfedero-
wanych prowincji armia narodowa przywoła ją do porządku. Zniesienie 
tak zwanego historycznego prawa, prawa podboju i wszelkiej poli-
tyki mającej na celu zaokrąglanie, poszerzanie, sławę i zewnętrzną 
potęgę państwa. Dobrobyt i wolność narodów są solidarne i każdy 
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naród powinien szukać swojej siły w wolności. Narodowa niezawi-
słość jest prawem narodowym i nieodłącznym, tak samo niezawisłość 
poszczególnej jednostki jest takim prawem jednostki. Ona powinna 
być świętą na podstawie tego faktu, a nie na podstawie praw historycz-
nych. Z faktu, że jakiś kraj był zjednoczony z jakimś innym krajem 
przez kilka stuleci, nawet jeśli to było dobrowolne zjednoczenie, nie 
wynika, że on powinien także w przyszłości znosić to zjednoczenie, 
jeśli tego nie chce. Przeszłe pokolenia nie mają żadnego prawa pozba-
wiać wolności dzisiejsze i przyszłe pokolenia. Tak więc każdy naród, 
prowincja i gmina będzie mieć bezwarunkowe prawo dysponowa-
nia sobą. Będą mogły wstępować w związki z innymi, zrywać przeszłe 
i obecne związki i wstępować w nowe i nikt nie będzie miał prawa ani 
interesu przeszkadzać im w tym. Każdy przejaw przemocy w tej dzie-
dzinie powinien spotkać się z należytą odprawą ze strony narodowej fe-
deracji jako całości, gdyż każdy zamach na wolność oddzielnego kraju 
jest obrazą, groźbą, pośrednim targnięciem się na wolność wszystkich 
innych narodów. Na koniec – międzynarodowa federacja i rewolucyj-
na solidarność wolnych narodów przeciwko reakcyjnej koalicji jeszcze 
zniewolonych krajów.

f. Socjalna organizacja. Równość polityczna jest nie do pomyślenia bez 
równości ekonomicznej. Równość ekonomiczna i sprawiedliwość spo-
łeczna są nie do pomyślenia do tych czasów, póki w społeczeństwie nie 
ustanowi się pełnej równości punktu wyjściowego dla każdej ludzkiej 
istoty wstępującej w życie, równości zawierającej w sobie równość środ-
ków potrzebnych do utrzymania, wychowania i wykształcenia, a póź-
niej także do zastosowania tych różnorodnych umiejętności i sił, jakie 
przyroda włożyła w każdą poszczególną jednostkę. Zniesienie prawa 
dziedziczenia. Fundusz społecznego wychowania jako jedyny będzie 
miał prawo dziedziczenia, gdyż na nim będzie spoczywał obowiązek 
utrzymania, opieki, wychowania i wyuczenia dzieci, od ich narodzin aż 
do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Jako że tylko praca tworzy to-
wary, to każdy powinien pracować, żeby żyć, w przeciwnym przypadku 
będą na niego patrzeć jak na złodzieja. Inteligentna i swobodna praca 
jest podstawą ludzkiej godności i wszystkich politycznych praw. Praca 
pojedynczych ludzi z każdym dniem będzie łączyć się we współpracy. 
Powierzchnia i bogactwa naturalne ziemi są własnością wszystkich, będą 
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we władaniu tych, którzy ją uprawiają i eksploatują. Równość mężczyzn 
i kobiet we wszystkich politycznych i socjalnych prawach. Zniesienie 
prawnej rodziny, opartej na kodeksie cywilnym i własności. Swobodne 
małżeństwo. Dzieci nie należą ani do rodziców, ani do społeczeństwa. 
Zwierzchnią opiekę nad dziećmi, nad ich wychowaniem i wykształce-
niem sprawuje społeczeństwo. Szkoła zamieni kościół. Jej zadaniem bę-
dzie sformowanie wolnego człowieka. Zlikwidowane zostaną więzienia, 
znikną kaci. Starcy, niezdolni do pracy i chorzy będą cieszyć się szacun-
kiem i zostaną otoczeni troską. 

12. Rewolucyjna polityka. Nasze podstawowe przekonanie brzmi następująco: 
tak jak wolność wszystkich narodów jest solidarna, tak i oddzielne rewolucje 
w oddzielnych krajach także powinny być solidarne; odtąd w Europie i w ca-
łym cywilizowanym świecie nie ma już izolowanych rewolucji, gdyż istnieje 
tylko jedna powszechna rewolucja, dokładnie tak samo istnieje tylko jedna 
europejska i światowa reakcja. W związku z tym wszystkie partykularne 
interesy, nacjonalne ambicje, pretensje, drobne zawiści i wrogości powinny 
teraz zespolić się w jednym, ogólnym, uniwersalnym interesie rewolucji, 
która zapewni wolność i niezawisłość każdemu narodowi poprzez soli-
darność wszystkich narodów. Święte przymierze światowej reakcji i spi-
sek królów, duchowieństwa, szlachty i burżuazyjnych feudałów, opierające 
się na ogromnych budżetach, na stałych armiach, na ogromnej biurokracji, 
dysponującej wszystkimi tymi strasznymi środkami, które daje im współ-
czesna centralizacja z jej rutynowym, można powiedzieć, zwyczajem do za-
wiązywania konspiracji i opierania swych działań na prawie, wszystko to 
jest potwornym, groźnym i szkodliwym faktem, któremu, aby z nim wal-
czyć, trzeba przeciwstawić tak samo mocny fakt. Żeby zwyciężyć ten spisek, 
potrzebny jest co najmniej taki sam spisek sił rewolucyjnych i powstanie 
wszystkich narodów cywilizowanego świata. Przeciwko tej światowej re-
akcji izolowana rewolucja oddzielnego narodu nie odniesie sukcesu; była-
by szaleństwem, czyli błędem tego narodu wobec samego siebie, jak również 
zdradą i przestępstwem w stosunku do wszystkich innych narodów. Odtąd 
powstanie każdego narodu powinno mieć na celu nie interesy tego narodu, 
a interesy całego świata. Żeby jeden naród mógł powstać w imię całego świa-
ta, powinien mieć światowy program, wystarczająco szeroki, głęboki i praw-
dziwy – słowem program ogólnoludzki, obejmujący interesy wszystkich 
i rozbudzający namiętności wszystkich mas ludowych Europy, bez podziału 
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na narodowości; takim programem może być tylko program demokra-
tycznej i socjalnej rewolucji. 
a. Cel demokratycznej i socjalnej rewolucji może zostać sformułowany 

w dwóch słowach: polityczny – to zniesienie praw historycznych, praw 
zaborczych i dyplomatycznych. To pełne wyzwolenie osób i stowarzyszeń 
od jarzma boskiego i ludzkiego autorytetu, całkowita likwidacja przymu-
sowych związków i połączeń gmin w prowincje, prowincji w kraje i pań-
stwa. Na koniec – to całkowite i gruntowne zniesienie centralistycznego, 
opiekuńczego, autorytarnego państwa ze wszystkimi jego wojskowymi, 
sądowymi i obywatelskimi instytucjami. Jednym słowem – to powrót 
wszystkich w stan wolności: osób, kolektywów, stowarzyszeń, gmin, 
prowincji, regionów, narodów i wzajemna gwarancja tej wolności po-
przez federacje; socjalny - to wzmocnienie politycznej równości przy 
pomocy równości ekonomicznej. Na początku drogi życiowej każdego 
człowieka leży równość punktu wyjścia, nie przez naturę dana, a przez 
socjalną równość każdego, to jest równość środków utrzymania, wycho-
wania i wykształcenia dla każdego dziecka obu płci do osiągnięcia przez 
nie pełnoletności. 

Z języka francuskiego przełożył 
ANTONI A. KAMIŃSKI  


