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Nota redakcyjna
Po rozwiaz̨aniu Mied̨zynarodowego Aliansu Demokracji Socjalistycznej, pojawił sie ̨pro-

blem konsolidacji działań członków Mied̨zynarodówki o poglad̨ach antyautorytarnych i
anarchistycznych. W 1869 roku Bakunin napisał nowy program Aliansu oraz organizacji
Bracia Mied̨zynarodowi, które to miały stanowić platforme ̨dla działań grup anarchistycz-
nych. Statuty te stanowiły dowódpodczas prac komisjiMied̨zynarodówki, powołanej przez
niechet̨na ̨ anarchizmowi marksowska ̨Rade ̨Generalna,̨ majac̨y udowodnić istnienie tajnej
grupy chcac̨ej przejać̨ ”władze”̨ w Mied̨zynarodówce. Bakunin został usuniet̨y, co dopro-
wadziło do rozłamuw Stowarzyszeniu i praktycznie jego upadkuwdotychczasowej formie.

Tekst za K. Marks, F. Engels Dzieła t. 18. Publikacja w wersji elektronicznej: Anarchi-
styczne Archiwa 2005.

1. Mied̨zynarodowy Alians został założony w tym celu, aby w oparciu o zasady wyrażo-
ne w naszym programie organizować i przyspieszyć rewolucje ̨ światowa.̨

2. Stosownie do tych zasad jedyny cel rewolucji polega na:
a) zniszczeniu wszystkich religijnych, monarchicznych, arystokratycznych i burżu-
azyjnych poteg̨ i władz w Europie. A zatem obaleniu wszystkich istniejac̨ych dziś
państw wraz ze wszystkimi ich instytucjami politycznymi, prawnymi, biurokratycz-
nymi i finansowymi;
b) zbudowaniu nowego społeczeństwa wyłac̨znie na podstawie swobodnie zrzeszo-
nej pracy, której punktem wyjścia jest kolektywna własność, równość i sprawiedli-
wość.

3. Rewolucja, tak jak ja ̨pojmujemy, a raczej jak sie ̨dziś nieuchronnie siła ̨rzeczy kształ-
tuje,maw istocie charaktermied̨zynarodowy, czyli powszechny. Z uwagi na zagraża-
jac̨a ̨ koalicje ̨ wszystkich uprzywilejowanych interesów i wszystkich reakcyjnych sił
w Europie, które rozporzad̨zaja ̨wszystkimi straszliwymi środkami, jakie daje imma-̨
drze zorganizowana organizacja, z uwagi na głeb̨oka ̨ przepaść, istniejac̨a ̨ dziś wsze-̨
dzie mied̨zy burżuazja ̨ i robotnikami - żadna narodowa rewolucja nie może liczyć
na sukces, jeśli nie obejmie jednocześnie wszystkich innych narodów; nigdy nie by-
łaby w stanie przekroczyć granic jakiegoś kraju i nabrać powszechnego charakteru,
gdyby nie zawierała w sobie samej wszystkich elementów tej powszechności, to zna-
czy, gdyby nie była rewolucja ̨ wyraźnie socjalistyczna,̨ burzac̨a ̨ państwo i przyno-
szac̨a ̨wolność przez równość i sprawiedliwość; od dziś bowiem nic innego nie może
zjednoczyć, zelektryzować i podnieść wielkiej, jedynie prawdziwej poteg̨i naszego
stulecia - robotników, jak tylko całkowite wyzwolenie pracy na gruzach wszystkich
instytucji stojac̨ych na straży dziedzicznej własności i kapitału.
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4. Ponieważ nadchodzac̨a rewolucjamoże być tylko rewolucja ̨powszechna,̨ Alians albo,
mówiac̨ wprost, spisek, który ma ja ̨przygotować, zorganizować i przyspieszyć, musi
być także powszechny.

5. Alians bed̨zie daż̨ył do dwojakiego celu:
a) bed̨zie usiłował szerzyć w masach ludowych wszystkich krajów właściwe poglad̨y
na polityke,̨ ekonomie ̨ społeczna ̨ i wszystkie zagadnienia filozoficzne. Bed̨zie pro-
wadził intensywna ̨ propagande ̨ za pomoca ̨ czasopism, broszur i ksiaż̨ek, jak i przez
zakładanie jawnych stowarzyszeń;
b) bed̨zie starał sie ̨ przyciag̨nać̨ do siebie wszystkich inteligentnych, energicznych i
godnych zaufania ludzi, ludzi dobrej woli i szczerze oddanych naszym ideom, aby w
ten sposób stworzyć w całej Europie, a w miare ̨ możności także w Ameryce, niewi-
dzialna ̨sieć ofiarnych rewolucjonistów, którzy właśnie dziek̨i temu zwiaz̨kowi stana ̨
sie ̨ jeszcze silniejsi.
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