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O SPRAWIEDLIWOŚCI W REWOLUCJI I KOŚCIELE

Studium pierwsze

POSTAWIENIE ZAGADNIENIA SPRAWIEDLIWOŚCI

Do Jego Eminencji  . Kardynała Matthieu Arcybiskupa Besancon
Monseigneur,
Czy Wasza  Eminencja  zna  pewną  małą  książeczkę  formatu  32,  w  żółtej  okładce,  napisaną  przez  Eugeniusza  de 
Mirecourt, która ukazała się przed niespełna dwoma laty pod tytułem Prondhon w wydawnictwie Gustawa Havard przy 
ul. Guenegaud w Paryżu?
— Nie — odpowie Wasza Eminencja — moja pamięć tak daleko nie sięga. Nie znam ani książki, ani jej autora.
— Chwileczkę, Monseigneur, ta mała książeczka, wchodząca w skład serii noszącej ogólny tytuł Współcześni2, wyszła 
pod kolejnym numerem 32. Jest to tak zwana biografia, której autor, stwierdziwszy w pewnym sensie, że moje życie 
prywatne jest nieposzlakowane, dochodzi mimo to do wniosku i daje niedwuznacznie do zrozumienia każdemu, kto ma 
w piersi swej serce chrześcijańskie, że jestem łajdakiem. Charakter informacji, na jakich oparł się autor, duch, w jakim 
książeczka jest napisana, interesy, jakim ma rzekomo służyć — wszystko to, według mnie, wskazuje, że wyszła ona ze 
sfer kościelnych. 
— Doprawdy, mój panie, nic z tego nie rozumiem. Dokąd właściwie pan zmierza?
— Znajdują się tam cytaty z listu adresowanego do ' biografa przez pewnego „świątobliwego arcybiskupa", bliżej przez 
autora nie określonego. Ponieważ list ten zawiera pewne szczegóły dotyczące mojej rodziny, moich lat młodzieńczych, 
spędzonych  całkowicie  w  rodzinnym  mieście,  doszedłem do  wniosku,  że  może  on  pochodzić  jedynie  od  Waszej 
Eminencji. Czy Wasza Eminencja uznaje ten list za swój?
— Mój panie, co znaczy ta indagacja? Pańskie pytania są w najwyższym stopniu natrętne. Nie jestem panu winien 
zgoła żadnych wyjaśnień. — A więc, Monseigneur, widziałem ten list. Zacny pan de Mirecourt był tak uprzejmy, że mi 
go pokazał. Świątobliwy arcybiskup, który dostarczył autorowi Współczesnych tak cennych informacji, to nie kto inny, 
tylko Monseigneur Cezar Matthieu, arcybiskup Besancon, kardynał, senator i, jak niegdyś, książę Świętego Cesarstwa...
A Na  Boga,  jakim  że  to  rzemiosłem  para  się  Wasza  Eminencja?  Współpraca  z  wydawnictwem  broszurowych 
pamfletów! Kumanie się z panem de Mirecourt! Nie znaczy to, uchowaj Boże, żebym się miał aż tak dalece zapominać, 
aby nazywać Waszą Eminencję „kumem Matthieu"!... Czy Monseigneur zna chociaż tego jegomościa, z którym wdaje 
się w tego rodzaju korespondencję? Czy po to, aby uświetnić jego działalność, działalność gorszącą — niektórzy ją 
nazywają szantażem — Wasza Eminencja udziela błogosławieństwa pióru tego „cygana", który nie obawia się wcale 
sądu i kary?
Pan de Mirecourt zaczepia mnie pewnego wieczoru u drzwi mego domu i oznajmia swój zamiar opublikowania mojego 
życiorysu. Jego zwrócenie się do mnie było, jak twierdził, podyktowane li tylko względami kurtuazji: chciał  ocalić  
człowieka.  Chodziło mu jedynie 0 uszeregowanie moich idei w porządku chronologicznym. Wtedy to pokazał mi list 
otrzymany od  Waszej  Eminencji;  wyznać  muszę,  że  mnie  to  mocno dotknęło.  Nie  mówiąc  już  o  miłosierdziu  w 
stosunku  do  mojej  osoby,  zwykłe  poczucie  patriotyzmu,  jakie  ożywia  wszystkich  mieszkańców  Franche-Comte, 
powinno  było  powstrzymać  Waszą  Eminencję  jako  duszpasterza  mego  rodzinnego  miasta  od  wydania  na  pastwę 
złośliwego pamflecisty jednego z członków besancońskiej rodziny.
Ech, proszę nie sądzić, Monseigneur, że ja przejmuję się tą moją biografią i jej autorem! Czyż nie okazałem się jedną z 
najmniej sponiewieranych postaci Współczesnych? W gruncie rzeczy Wasza Eminencja sam oddał mi sprawiedliwość. 
Uraziło mnie tylko, że właśnie na Waszą Eminencję natknąłem się w tej aferze, gdyż dla mnie osoba Waszej Eminencji 
reprezentowała  moje  rodzinne  miasto  i  na  widok  tego  podpisu  pod  listem  poczułem,  że  pęka  jedna  z  tych 
niewidzialnych więzi, jakie łączą człowieka z jego ojczyzną...
Nie okazałem jednakże nic z tych uczuć i powiedziałem panu de Mirecourt, że byłbym mu nader wdzięczny, gdyby 
zechciał w ogóle, ani tak, ani owak, nie informować publiczności o mojej osobie. — To niemożliwe — odpowiedział mi 
— zobowiązałem się.
Nie znałem wówczas wcale pana de Mirecourt. Nie czytałem żadnej z jego publikacji i  do dziś nie znam żadnej z 
wyjątkiem tej, która mnie dotyczy. Liczyłem, że po tym „kurtuazyjnym" początku sam mi przyniesie, jak przystało na 
lojalnego  krytyka,  pierwszy  egzemplarz  swojej  broszury.  Niewątpliwie  dopełnił  tego  obowiązku  wobec  Waszej 
Eminencji, swego korespondenta. Łatwo więc sobie Wasza Eminencja wyobrazi, jak byłem zaskoczony odczytując te 
błazeństwa przyrządzone na sposób pobożny, w których przetrząsa się moje życie prywatne i na dnie których dostrzega 
się lwi pazur arcybiskupa!



Oto dokąd zaszło społeczeństwo francuskie pod przewodnictwem religii i miłosierdzia w ustroju ładu społecznego! Oto 
obyczaje, jakie usiłują nam narzucić zbawcy rodziny, stróże życia prywatnego, przewodnicy życia duchowego. Oto co 
bawi publiczność i na co patrzy spokojnie sprawiedliwość, strażniczka zarówno osób, jak ich mienia; oto co Kościół 
aprobuje i popiera. Rozprze-, dano dwadzieścia tysięcy egzemplarzy tej rzekomej biografii. Zachęcony powodzeniem 
pan de Mirecourt kontynuuje swoją martyrologię; doszedł już do numeru 80.
Z pewnością nie zamierzam przypisywać autorowi Współczesnych więcej znaczenia, niż mu go przypisują jego właśni 
czytelnicy.  Nie  sądzę  nawet,  by w głębi  duszy wyznawał  on  jakiekolwiek  zasady,  przynależał  do  jakiegokolwiek 
kościoła.  Po  prostu  on  nie  myśli.  Proszę  jednak  zważyć,  że  ten  człowiek,  który w przedmowie  umieszczonej  na 
początku swojej książeczki nr 32 chwali się „starannością, z jaką zbiera swoje informacje", i który zresztą za nic ma 
wszelkie sankcje karne, wręcz je nawet prowokuje, musi czuć silne poparcie. Z góry już zajął stanowisko, ułożył sobie 
plan  na  każdą  ewentualność.  Od  czasu,  kiedy  zechciał  łaskawie  zaliczyć  mnie  do  swojej  galerii  karykatur, 
dowiedziałem się o nim niejednego!... Ale, o dobrzy ludzie, których kalumnia gorszy i oburza, milczcie, na miły Bóg. 
Pan de Mirecourt nie jest jeden na świecie; z chwilą kiedy zaczął uprawiać swe rzemiosło, liczył właśnie na to, że 
będziecie krzyczeli; on jest i tak wyższy ponad wszelki afront. Nie chcę nic wiedzieć o jego życiu prywatnym.
Odpowiadać  na  zło,  które  rozgłasza  o  innych,  wyliczaniem  zła,  które  sam  mógł  popełnić,  to  zaiste  zła  metoda 
rozumowania i nie trafiająca w sedno. Zagadnienie sięga wyżej: każdy cios, jaki wymierzycie w pamflecistę, będzie 
chybiony. Trzeba sięgnąć do sedna rzeczy.
Pan de Mirecourt — cóż mnie obchodzi jego przeszłość i jego pseudonim? — to dla mnie jedynie broszurka formatu 
32, licząca 92 strony. Nic poza tym. Czymże, jest ta broszurka? Czego chce ode mnie? Jaką myśl reprezentuje? W imię 
jakich interesów odszukała mnie w mym ustroniu, jęła myszkować po moim życiu, mojej -rodzinie, moich prywatnych 
sprawach, po cóż odziewa A mnie w żółtą koszulę skazanych na stos i usiłuje pogrążyć w opinii świata, który już zaczął 
o mnie zapominać?
Otóż bez trudu przyszło mi znaleźć odpowiedź na te pytania, które naturalnym biegiem rzeczy rodzą się z powyższego 
faktu.
Nie  urażając tych,  którzy są przeciwnego zdania,  stwierdzić muszę,  że autor  Współczesnych  to  nie  tylko literacki 
awanturnik eksploatujący kosztem wybitnych postaci swojej epoki ciekawość publiczności. Pan de Mirecourt to znak 
czasu. To szermierz prawa boskiego, a jego działalność wiąże się z ustrojem reakcyjnym, który w danej chwili panuje w 
całej Europie. Oto jak przemawia do swoich przeciwników:
„Ktoście  wy?  Skąd  pochodzicie?  Adwokaci  niegodnej  sprawy,  przemawiajcie,  ile  chcecie,  w  jej  obronie,  ale  nie 
spodziewajcie się repliki. Możecie do woli bronić pana de Lamennais i  tych wszystkich,  którzy zasłużyli  na nasze 
potępienie. Koniuszek demokratycznego ucha i partyjne pretensje dają się aż nadto dostrzec w waszym gniewie..."
W innym miejscu mówi:
„Dwóch jest ludzi, których w czasie rewolucji winien dyktator za wszelką cenę zmusić do milczenia: to Proudhon i 
Girardin".
W swoim dzienniku — bo pan  de  Mirecourt  wydaje za zgodą rządu  własny dziennik — przemawia jak żołnierz 
ochotnik armii wiary...
Wszyscy wiedzą,  że Wasza Eminencja jest  znakomitym prawnikiem i  że lubi  się  tym chwalić.  Znana jest  Waszej 
Eminencji formuła prawna: Is fecit cui prodest. A stąd płynie wniosek: pan de Mirecourt pełni tu jedynie rolę słomianej 
kukły. Czy jest żołnierzem ochotnikiem, czy najemnym żołdakiem kontrrewolucji — nie wiem tego i mało mnie to 
obchodzi;  ani  nędza,  ani  brak  zasad  moralnych  nie  uzasadniałyby  w  dostatecznym  stopniu  jego  istnienia.  Poza 
środowiskiem, w którym istnienie jego jest  możliwe i  którego jest  on wytworem, nie  miałby racji  bytu.  Bez jego 
stosunków z Waszą Eminencją, a co za tym idzie — z całym duchowieństwem besancońskim, ta moja „biografia" nie 
byłaby dla niego osiągalna. Bez chrześcijańskiego naświetlenia, którego mu Wasza Eminencja dostarczył, nie zdołałby 
on nadać swojej broszurce żadnego znaczenia. Nie mógłby zachować swego tupetu, swej afektowanej bezczelności, 
które służą mu do zdezorientowania przeciwnika, gdyby nie czuł oparcia w reakcyjnej, dewocyjnej opinii publicznej. 
Stary manewr wojenny,  przy pomocy którego ma on nadzieję,  podobnie jak krzyżowcy Piotra  Eremity i  świętego 
Bernarda4, uzyskać — drogą gromadzenia pieniędzy — odpuszczenie grzechów i szacunek „porządnych ludzi". A oto 
teren, który obrał sobie jako pole bitwy i który, przynajmniej jeśli chodzi o moją osobę, został mu podsunięty przez 
Waszą Eminencję; oto temat, który rozwija idąc śladem duchownych pamflecistów ubiegłego stulecia, jak Freron czy 
Desfontaines6: poza Autorytetem Wiary, poza Kościołem i rządami absolutnymi nie istnieje cnota ani uczciwość, ani 
skromność, ani delikatność, ani sumienie; jest tylko zepsucie, lenistwo i pycha, rozwiązłość, okrucieństwo, -obłuda — 
świadczą o tym Lamennais 7, George Sand ,  Emil de Girardin, E. Sue , a zwłaszcza Produhon. 
Jak Wasza Eminencja widzi, uderzam na wroga wprost, z odkrytą przyłbicą. Pan de Mirecourt, bezmózgi pisarzyna, nie 
jest  w moich oczach niczym więcej niż niewypłacalnym dłużnikiem: naprawdę odpowiedzialnym za to jest  Wasza 
Eminencja, książę Kościoła. Nie rzucam żadnych rekryminacji: po prostu w paru linijkach streszczam utwór pana de 
Mirecourt  i  ustalam temat  rozprawy.  Wasza Eminencja może mu nakazać,  żeby dał  już  temu spokój;  czytelnikom 
wystarczy to, czego już się naczytali. A to, co mam do powiedzenia o sobie, posłuży wszystkim innym.
„Kiedy misiarz przychodzi, mówią wieśniacy z Franche-Comte, trzeba kastrować". Ta sielska maksyma mu-  KJ siała 
obić  się  o  uszy  Waszej  Eminencji  w  czasie  objazdów  pasterskich.  W  naszych  stronach  misiarzem  nazywają 
wędrownego specjalistę, który dokonuje tego zabiegu na cielętach, prosiętach, jagniętach, koźlętach i źrebakach. Co 
roku wiosną misiarz odbywa swój obchód. Przechodząc przez wieś czy obok jakiejś fermy gra zawsze tę samą melodię 
na piszczałce. Słysząc ją, chłopi wychodzą przed dom i przyzywają misiarza: Tempus castrandi — jak mówi Eklezjasta.
Usłyszałem piszczałkę Czasu. Ostrzega mnie ona, że nadeszła pora walnej rozprawy. Trzeba, podczas gdy rzesze klęczą 



w  pokorze,  wydrzeć  cnotę  spod  władzy  przestarzałego  mistycyzmu,  wykorzenić  z  serc  ludzkich  dewocję,  która 
podtrzymując w nich zabobony — nisz\j czy Sprawiedliwość i utrwala niemoralność.
Wiek  XVIII  to  była  zaledwie  pierwsza  potyczka.  Jego  krytyka  libertyńska  i  powierzchowna  nie  mogła  odnieść 
zwycięstwa tam, gdzie obok rozumu wysokiej  próby potrzebna była najczystsza moralność.  Jakże Wolter,  z całym 
swoim esprit, zdołałby „zmiażdżyć Nikczemnika", skoro dawał mu do ręki glejt w postaci
-Dziewicy Orleańskiej? Jakże Rewolucja, mimo całej swej potęgi, mogłaby zaprowadzić wolność, jeśli skłaniała głowę 
przed  teologią?  Rewolucja,  filozofująca  z  Baillym  Condorcetem,  Clootsem,  Maratem,  Volneyem  —  w  osobie 
Robespierre'a oddaje się Bogu i oto nazajutrz jest już na nowo opętana. Z chwilą kiedy zaczyna opierać się na wierze, 
cnota rewolucyjna doprowadza do korupcji termidora.
Nawet sam socjalizm, który początkowo zapowiadał ,się jako Rozum Ludzkości, spekulatywny i praktyczny zarazem, i 
z tego tytułu uważany był za dzieło Antychrysta — ów socjalizm, który w dogmatach swych pozostał teologiczny, 
ewangeliczny w swych przemowach, a pontyfikalny w swoich świątyniach — który prawił upadającemu społeczeństwu 
o rozkoszy, o porywach namiętności, o wolnej miłości, emancypacji kobiety i rehabilitacji ciała, kiedy należało raczej 
zastosować mocny lek Sprawiedliwości — socjalizm nie podołał swojej misji i popadł w sprzeczność z samym sobą: 
jego dzieło trzeba rozpocząć od nowa.
Od tej chwili koniec z dwuznacznością, z targami, które wszystkim partiom przynoszą hańbę. Atakuje się Rewolucję w 
dziedzinie jej idei i jej obyczajów; niszczy się ją w zarodku. Istota zagadnienia jest taka: sprawiedliwość jako produkt 

wiary czy sprawiedliwość jako produkt wolności. Chodzi o to, czy człowiek, z chwilą v kiedy nareszcie zaczyna władać 
sobą, może samym tylko wysiłkiem swojej świadomości  czynić postępy w cnocie,  czy też skazany jest  przez swą 
ułomną naturę na pozostanie na wieczne czasy istotą nieczystą, zdolną do sprawiedliwości wtedy jedynie, kiedy oświeci 
go płomyk Ducha Świętego.
Co do mnie, sądzę, że zawsze trzeba szanować godność innych, nawet jeśli moja stawiana jest pod pręgierz. Szanując w 
religii  naiwną wiarę  ludu,  a  w księżach  nauczycieli  i  przewodników tej  wiary,  nie  zamierzam bynajmniej  w tym 
doniosłym momencie afiszować się ze swym niewczesnym bezbożnictwem, drwić z powszechnie czczonych symboli, 
znieważać pomazańców Najwyższego. Kto się spodziewa znaleźć w mojej książce bluźnierczą rozrywkę, niechże ją 
czym prędzej zamknie. Ja bowiem szukam praw rządzących sprawiedliwością, dobrem i prawdą. I tylko z tego tytułu 
pozwałam sobie  niepokoić  religię.   Religia!  Przynależy ona  do  ludzkości,  jest  owocem jej  łona.  Któż  mógłby ją 
lekceważyć? W każdej religii, w każdym Kościele, uznanym czy nie uznanym przez Państwo, nawet w Bogu, którego 
ona wielbi, uszanujmy ludzkie sumienie; żyjmy w pokoju i zgodzie z ludźmi, którym ta religia jest droga. To nasz 
obowiązek, i ja tego obowiązku dopełnię. Ale niezależnie od szacunku dla wiary mam prawo krytykować teologię: 
prawo państwowe mi na to zezwala.
Niechaj książkę tę czyta każdy tak, jak została napisana, ze spokojem, jakiego wymaga prawda. Chodzi tu o nasze życie 
moralne,  o  zbawienie wieczne — jak to nazywa Kościół.  Nigdy wznioślejsze zagadnienie nie  zaprzątało ludzkich 
umysłów.



Rozdział  pierwszy 

DEFINICJE,  METODA,  AKSJOMATY

Podejmując  tę  dysputę,  w  której  trwać  mamy  na  stanowiskach  nieustającego  antagonizmu,  czy  zechce  Wasza 
Eminencja uczynić mi jedno przynajmniej ustępstwo — pozwolić na postawienie zasadniczych problemów?
Wszystko, co się wiąże z moralnością, wydaje się otoczone jakąś tajemnicą i to właśnie w niemałej mierze przyczyniło 
się  do  zdyskredytowania  badań  w  tej  dziedzinie.  Zwłaszcza  od  czasu  Wyznania  wiary  wikariusza  sabaudzkiego 
moraliści jakby się umówili, by nadawać prawom rządzącym sumieniem charakter na poły objawienia, równie mało 
sprzyjający wymogom rozumu, jak i szczerej wiary. Spróbujmy na początek ustalić pewne pojęcia zgodne ze zdrowym 
rozsądkiem.
I. Definicje. 1. Wyraz obyczaje [fr.  moeurs] pochodzi od łacińskiego rzeczownika mos, drugi przypadek moris, liczba 
mnoga mores, oznaczającego zwyczaj, sposób, przyzwyczajenie, instytucję, a w liczbie mnogiej obyczaje. Źródłosłów 
ten sam co w wyrazie modus — sposób, maniera; modius — miara, korzec; modestia — cecha duchowa polegająca na 
przestrzeganiu umiaru i przyjętych obyczajów. Vir modestus to mąż obyczajny, powściągliwy w mowie i uczuciach.
Z tego samego źródła wywodzi się meta — granica; metrum — metr; mensura — miara itd.
Grecki wyraz efłoc lub r$oc, z którego wzięliśmy etyką, jeśli go sprowadzić do źródłosłowu eo — iść, przyjść — ma 
sens  analogiczny.  Oznacza  chód,  postawę,  przyjście.  Łacina,  bardziej  abstrakcyjna,  znamionuje geniusz  prawniczy 
władczego narodu; język grecki, bardziej obrazowy, lepiej służy poezji.
Grecy na określenie obyczajów posługiwali się słowem rcojtoi, co znaczy „sposoby", „formy", „maniery", „zwyczaje". 
Według Diona cesarz August, który zwykł krasić swoje rozmowy wyrażeniami greckimi, przyjął tytuł  TQOJIĆOV, który 
Swetoniusz tłumaczy: Recipit morum legumąue regimen — ujął kierownictwo obyczajów i praw.
Zgodnie  z  etymologią  wyraz  „obyczaje"  oznaczałby więc  „sposoby",  „ruchy"  i  „kształty"  istot  żyjących,  zarówno 
jednostek jak gatunków, w dziedzinie myśli, mowy, wzajemnych stosunków, miłości — jednym słowem wszelakich 
aktów życiowych.
Przez obyczaje rozumiem więc formalne warunki życia we wszystkich stanach i stosunkach. Podobnie jak nie może być 
istoty bez  cech,  duszy bez  uzdolnień,  substancji  bez  stanów,  nauki  bez  metody,  tak  też  nie  do  pojęcia  jest  życie 
przejawiające się w jednostce czy grupie bez warunków; każda więc żywa istota, człowiek czy zwierzę, przez to samo, 
że żyje, musi mieć jakieś obyczaje.
2.  Ponieważ sposoby postępowania podmiotu,  bądź jednostkowego,  bądź  zbiorowego,  zależą od jego wewnętrznej 
konstytucji, a zarazem od środowiska, w którym dane mu jest żyć, wynika stąd, że u osobników tego samego gatunku 
obyczaje mogą w pewnej mierze różnić się między sobą. Tak więc istnieją obyczaje ludów północnych i obyczaje 
ludów  południowych,  obyczaje  monarchiczne  i  republikańskie,  robotnicze  i  burżuazyjne,  obyczaje  chłopskie, 
żołnierskie, obyczaje mówców czy kapłanów.
Ale bez względu na tę różnorodność obyczajów istnieje u wszystkich istot moralnych pewna cecha dominująca,  w 
której przejawia się to, co zwykło się nazywać charakterem, i która polega na tym, że dany podmiot, szacujący siebie 
wyżej od jakiegokolwiek innego, z mniejszą lub większą siłą przekonania głosi własną nietykalność i niezależność od 
innych, sobie podobnych, swoją zgodę z samym sobą i supremację nad całą resztą. Tę właśnie cechę nazywać będziemy 
godnością. Bez godności nie ma obyczajności.
3.  Maksymą  przewodnią  czy  regułą  postępowania  "A godności  jest  szczęśliwość.  Tak  więc  trzy  te  terminy  — 
szczęśliwość,    obyczajność,    godność  — są  adekwatne  i  solidarne  i  logicznie biorąc,  nie  mogą się  znaleźć na 
pozycjach przeciwstawnych.
Stąd też pojęcia dobra i zła moralnego, synonim pojęcia szczęścia i cierpienia.
Zależnie od stałości lub nieładu obyczajów, poszanowania lub też nieposzanowania bliźniego, podmiot doznaje uczucia 
zadowolenia  lub  niezadowolenia  z  siebie,  i  to  tak  dalece,  że  świadomość  ocalonej  godności  może  go  uczynić 
szczęśliwym, a godności zranionej — dać mu poczucie własnej nędzy.
Stosunki te powiązane są między sobą tak ściśle jak skutek z przyczyną, jak forma z istotą rzeczy. Przyjemność lub 
przykrość jest nieuchronną konsekwencją moralnego zdrowia lub moralnej deprawacji.
A zatem godność stanowi dla danego podmiotu pozytywne prawo, którego sankcją jest uczucie szczęścia, o ile godność 
jest zachowana, a cierpienia w razie jej pogwałcenia.
4. Każda istota — czy to będzie jednostka, czy społeczeństwo — dąży poprzez spontaniczność swego życia
do wysuwania swojej godności na plan pierwszy we wszelkich okolicznościach, a w konsekwencji — do zachowania 
swoich obyczajów w ich jednolitej całości. Pojęcie istoty walczącej z własnymi podstawowymi cechami, istoty z gruntu 
złej, zawiera samo w sobie sprzeczność. Ktoś zły dla siebie samego! Toż to absurd! Niewątpliwie koleje życia i jego 
powikłane  przypadki  mogą  zahamować,  opóźnić  i  utrudnić  wytworzenie  właściwych  obyczajów:  wynika  to  ze 



zmienności środowiska, w którym żyjemy, a także z naszych cech organicznych. Możliwe jest także, że w pewnych 
duszach, tak jak w pewnych ciałach, następuje nieodwracalny rozkład. Ale/^ zawsze osobnik, choćby nie wiem jak 
zdeprawowany,  walczyć  będzie  z  własnym  upodleniem,  gdyż  ono  jest  jego  nieszczęściem:  demoralizacja,  nawet 
nieuleczalna,  nie może, podobnie jak choroba, stać się naszą drugą naturą.
„Cnotą" nazywam, ogólnie biorąc, bardziej lub mniej aktywną energię, z jaką podmiot — człowiek lub naród — dąży 
do ustalenia swoich dobrych obyczajów, do umocnienia swej godności, względnie do jej odzyskania, jeśli ucierpiała.
Ale ta cnota, jak wszystko, co wiąże się z ruchem i z życiem, ulega wahaniom i osłabieniom; miewa chwile upadku, 
chwile przerw, podlega chorobom i zaćmieniom: są to nałogi, grzechy, zbrodnie.
5. Zło moralne może być wynikiem ciemnoty i nadmiernego ucisku, ale może też wypływać z nikczemności danego 
podmiotu; stąd też cierpienia, jakie ono powoduje, przybierają w świadomości bardzo różny charakter zależnie od tego, 
czy źródłem ich jest ta pierwsza, czy ta druga przyczyna. Grzech pochodzący z niewiedzy nie pozostawia w duszy 
żywych i trwałych śladów: nie kazi on woli i pamięć rychło go odrzuca. Natomiast  zło popełnione przez nikczemność 
rodzi gorycz, która zatruwa duszę, wyniszcza sprawcę w najgłębszej jego istocie, podgryza korzenie życia i często 
prowadzi nawet do samobójstwa: to wyrzuty sumienia.
6.  Zresztą,  jak każde skrzywienie nasuwa myśl  o wyprostowaniu,  jak choroba wiąże się  z  pragnieniem i  nadzieją 
uleczenia,  tak  też  zło  moralne,  nawet  najcięższe,  zawiera  możliwość naprawy.  To właśnie  nazywa się  pozy,  kutą, 
zadośćuczynieniem, ekspiacją. Jeśli pokuta czy ekspiacja jest dobrowolna, zwie się ją skruchą; jeżeli jest narzucona 
cudzą  wolą  i  siłą,  nazywa  się  karą,  zemstą,  kaźnią.  Prawdę  mówiąc,  skrucha  jest  jedynym  prawdziwym 
zadośćuczynieniem za grzech, jedynym, które rehabilituje sprawcę, gdyż ona tylko uwalnia go od wyrzutów sumienia, 
ona jedynie przywraca mu szacunek. Tam, gdzie skrucha nie występuje, można widzieć wroga, dziką bestię, potwora: z 
trudem jednak dałoby się tam dostrzec winowajcę.
W książkach traktujących o moralności powracają raz po raz inne jeszcze pojęcia, jak religia, sprawiedliwość, wolność  
itp. Już sama definicja tych pojęć stanowi nie lada problem, jeden z najtrudniejszych, jakie praca niniejsza stawia sobie 
do rozwiązania.
II.  N a u k a  i  m e t o d a .  Ponieważ obyczaje są formami czy też zjawiskami, w których przejawia się na zewnątrz 
niewidzialna, niezmienna, istotna część podmiotu, wynika stąd, po pierwsze, że moralność, tak samo jak wrażliwość, 
inteligencja, miłość i wszelkie afekty, stanowi w nim element realny, istotny, i nie jest tylko wytworem fantazji; a zatem 
podlega ona pewnym prawom i może stać się przedmiotem badań naukowych.
Ponieważ, jak to już wyżej powiedziano, na dany podmiot oddziaływa otoczenie, w jakim on żyje, obyczaje jego mogą 
zależeć od dwojakich przyczyn: stałych, wypływających z natury rzeczy, oraz zmiennych, działających z zewnątrz.
A zatem procedura  naukowa,  czyli  metoda,  polegać  będzie  najpierw na  klasyfikacji  faktów  w zależności  od  ich 
pochodzenia, a następnie na porównaniu między sobą faktów tej samej kategorii; wreszcie na wydobyciu cechy czy 
tendencji wspólnej im wszystkim i będącej ich prawem.
Etyką lub moralnością nazywamy naukę o obyczajach, czyli o warunkach formalnych ludzkiego życia i szczęścia, i to 
zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i społeczeństwa.
Jest to owa „wiedza złego i dobrego", którą w Księdze Rodzaju symbolizuje owoc z zakazanego drzewa.
III. A k s j o m a t y .  Obok definicji nauka o oby-  A czajach zakłada a priori prawdziwość pewnej ilości zasad, których 
dowieść się nie da, czyli zasad pierwszych; wymienię spośród nich tylko niektóre, a mianowicie:
1. Coś, co jest konieczne, nie może być niczym — zasada k o n i e c z n o ś c i .
2. Coś nie może zostać dobyte z niczego ani też w nic się obrócić — zasada r e a l n o ś c i .
3. Coś nie może się wytwarzać dla niczego — zasada p r z y c z y n o w o ś c i .
4. Coś nie dzieje się nigdy w celu niczego — zasada c e l o w o ś c i  albo s z c z ę ś l i w o ś c i .
5. Coś nie może być zrównoważone przez nic — zasada r ó w n o ś c i  i  s t a ł o ś c i .
6. Coś nie może być wyrazem niczego — zasada z n a c z e n i a  albo z j a w i s k o w o ś c i .
7. Nic się nie zaczyna ani nie przestaje istnieć bez-czasowo — zasada e w o l u c j i  albo t r w a n i a .
8. Coś nie może być zestawem samych tylko części — zasada s e r i i  albo s y n t e z y .
Wszystkie te twierdzenia wypływają logicznie z koncepcji życia i jego sposobów. Zgodne są z każdym systemem i nie 
da się ich kwestionować: zobaczymy niebawem, gdzie zaczynają się trudności.
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O TYM JAK SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW DAŁA NAM IDEĘ 
ZASADY RÓWNOWAGI. — ROZMAITE HIPOTEZY. PIERWSZY 
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IV.  Jeżeli  rozpatrujemy  dany  podmiot  pojedynczo,  badanie  obyczajów,  bez  względu  na  różnorodność  wpływów 
zewnętrznych, zdaje się nie przedstawiać poważnych trudności. Skoro człowiek podporządkowuje się naturze i służy 
tylko  sobie  samemu,  własną  godność ceniąc  ponad wszystko,  a  szczęście  uznając za jedyne prawo — znikąd nie 
wyłaniają się sprzeczności.
Inaczej  ma się  rzecz,  jeśli  osobnika  rozpatrujemy w aspekcie  jego  stosunków z  innymi,  jako  jednostkę  żyjącą  w 
społeczeństwie.  Nasuwa  się  pytanie,  czy  w  zbiorowości  złożonej  z  osobników  rozumnych  i  wolnych  badanie 
obyczajów jest w ogóle możliwe. Rozmaitość obyczajów u różnych narodów jest wręcz nieskończona. Czy istnieje, czy 
może istnieć jakiś społeczny czynnik stały?
I tutaj otwiera się szereg problemów, które doprowadzają do rozpaczy filozofów, a tryumfem napawają teologów.
Powiedziano  wyżej,  że  dla  każdego  podmiotu,  czy to  będzie  jednostka  czy grupa,  abstrahując  od  wszelkich  jego 
stosunków z innymi jednostkami czy grupami tego samego gatunku, regułą obyczajów jest największe dobro, to, co się 
zwykło nazywać „maksymalną szczęśliwością".  Otóż zdarzyć  się  może,  a  jak doświadczenie wykazuje,  zdarza się 
nawet często, że interesy zarówno jednostkowe, jak grupowe, mimo sympatii łączącej osobniki tego samego gatunku, są 
diametralnie sprzeczne między sobą. Jak pogodzić te sprzeczne interesy, jeżeli dla wszystkich reguła obyczajów jest ta 
sama: maksymalna szczęśliwość? Jak zaspokoić równocześnie żądania antagonistyczne, z których każde domaga się 
czegoś innego, sprzecznego z tym, czego domagają się inne?
V. Aby uzyskać równowagę stałą, uciekano się do rozmaitych hipotez.
Jedni, uważając, że człowiek posiada wartość tylko A dzięki społeczeństwu, a poza społeczeństwem popada w stan 
zdziczenia, dążą wszelkimi siłami, w imię wszelkich interesów jednostkowych i społecznych do wchłonięcia jednostki 
przez zbiorowość. A zatem, uznają za słuszne tylko interesy grupy społecznej, uwzględniają godność i nietykalność 
wyłącznie grupową — tak aby jedynie w łonie grupy jednostki uzyskiwały to, co zwykło się, nader nieściśle, nazywać 
prawami. W takim systemie jednostka wobec prawa nie istnieje; sama przez się jest niczym; nie może żądać praw, ma 
tylko obowiązki.  Jednostka jest wytworem społeczeństwa,
które specjalizuje ją w jakimś kierunku, powierza jej jakąś   funkcję,   przydziela   pewną   cząstkę   szczęścia chwały:  
jednostka zawdzięcza społeczeństwu wszystko,społeczeństwo jednostce nic.
Taki jest, w skrócie, ustrój komunistyczny głoszony przez Likurga, Platona, założycieli zakonów oraz przez większość 
współczesnych  socjalistów.  Ustrój  ten,  który  można  by  określić  jako  upadek  osobowości  w  imię  społeczeństwa,  
odnajdujemy  z  niewielkimi  zmianami  w  absolutyzmie  wschodnim,  w  autokracji  cezarów  i  absolutyzmie  prawa 
boskiego. Jest to podstawa wszystkich religii. Teoria tego systemu da się sprowadzić do tej sprzeczność zawierającej 
maksymy: „Ujarzmić jednostkę, aby masy uczynić wolnymi". To, oczywiście, nie jest rozwiązanie trudności, lecz jej 
przecięcie. Oznacza to tyranię, tyranię mistyczną i anonimową, bynajmniej  zaś nie zrzeszenie. Toteż i rezultaty były 
takie, jakie można było z góry przewidzieć: po wyzuciu osobowości ludzkiej z jej praw społeczeństwo utraciło główny 
bodziec życiowy; nie dałoby się przytoczyć ani jednego przykładu wspólnoty, która, choć założona z powszechnym 
entuzjazmem, nie popadłaby w końcu w zidiocenie.
VI. Myśl wpada z jednej krańcowości w drugą. Po przestrodze, jaką było niepowodzenie komunizmu, przerzucono się 
na hipotezę nieograniczonej wolności. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że w gruncie rzeczy sprzeczność interesów nie 
istnieje: ponieważ natura ludzka jest wszystkim wspólna i jedni potrzebują drugich, interes wszystkich jest identyczny, 
a tym samym łatwy do zaspokojenia; jedynie ignorancja, nieznajomość praw ekonomii wywołała ów antagonizm, który 
musi zniknąć z chwilą kiedy, lepiej oświeceni, powrócimy do swobody i do natury. Krótko mówiąc, dochodzi się do 
wniosku, że istniejące między ludźmi rozdźwięki płyną głównie z wtrącania się władz w sprawy, które do nich nie 
należą, z manii ujmowania wszystkiego w przepisy prawne i z praworządności. Trzeba tylko pozwolić działać wolności 
oświeconej  przez  naukę,  a  niewątpliwie  zapanuje  ład.  Taką  teorię  wyznają  nowocześni  ekonomiści,  zwolennicy 
wolnego handlu, zwolennicy zasady laissez faire, laissez passer — „każdy u siebie i każdy dla siebie" itp.
Jak  widzimy,  i  to  także  nie  jest  rozwiązaniem trudności,  a  tylko  negowaniem jej  istnienia.  „Nic  nam po  waszej 
sprawiedliwości  —  powiadają  zwolennicy  wolności  absolutnej  —  ponieważ  nie  uznajemy  realnego  istnienia 
antagonizmów. Sprawiedliwość i użyteczność to dla nas pojęcia jednoznaczne. Wystarczy, żeby tak zwane sprzeczne 
interesy  zrozumiały  się  wzajemnie,  a  będą  się  szanować.  Zarówno  u  człowieka  żyjącego  społecznie,  A  jak  i  u 
samotnika, cnota to tylko dobrze zrozumiany egoizm". 



Ta teoria, według której organizacja społeczna miałaby polegać wyłącznie na rozwoju wolności indywidualnej, byłaby 
może słuszna i można by powiedzieć, że nauka o prawach i nauka o korzyściach jest jedną i tą samą nauką, gdyby 
nauka o korzyściach, czyli ekonomia, już istniejąca, nie napotykała w zastosowaniu praktycznym trudności. Teoria ta 
byłaby słuszna, gdyby interesy dało się ustalić raz na zawsze i ściśle sprecyzować; gdyby od początku były sobie równe 
i w dalszym swym rozwoju posuwały się równym krokiem, posłuszne tym samym prawom; gdyby w ich wzrastającej 
nierówności  nie  trzeba  było  tak  wiele  kłaść  na  karb  przypadku i  samowoli;  gdyby mimo tylu  i  tak uderzających 
anomalii najbłahszy nawet projekt uregulowania nie wzbudzał ze strony jednostek o zabezpieczonym bycie tak żywych 
protestów; gdyby dało się już teraz, z góry, przewidzieć kres nierówności, a co za tym idzie — antagonizmu; gdyby 
interesy, z natury rzeczy ruchome i podatne na rozwój, nie stawiały wciąż nowych przeszkód, nie żłobiły wciąż nowych 
przepaści; gdyby nie dążyły, na przekór wszystkiemu, do pochłaniania siebie nawzajem i wdzierania się na miejsce 
innych; gdyby, na koniec, misja prawodawcy nie polegała właśnie na sankcjonowaniu swymi prawami, w miarę jej 
krystalizowania się, nauki o interesach, o ich wzajemnych powiązaniach, ich równowadze i solidarności; nauki, która 
byłaby najwyższym wyrazem prawa, gdyby można było kiedykolwiek uznać ją za ostatecznie ukształtowaną; nauki 
wreszcie, która jako że przychodzi zawsze post factum, nie uprzedza trudności i zmuszona jest narzucać swoje decyzje 
w oparciu o władze państwowe i która może świetnie służyć za narzędzie i czynnik pomocniczy ładu, ale nie może stać 
się owego ładu maksymą przewodnią.
Z  tych  wszystkich  względów  teoria  wolności  absolutnej,  czyli  dobrze  zrozumianego  egoizmu,  bez  zarzutu,  jeśli 
przyjmiemy hipotezę skrystalizowanej nauki ekonomicznej oraz identyczności interesów, sprowadza się do zwykłego 
postulatu. Przyjmuje ona jako zrealizowane rzeczy, które nigdy całkowicie zrealizować się nie dadzą. Rzeczy, których 
realizacja nieustająca, przybliżona, częściowa i zmienna stanowi wieczne dążenie rodzaju ludzkiego. Toteż o ile utopia 
komunistyczna  ma wyznawców usiłujących  wprowadzić ją  w czyn,  utopia anarchistów nie  osiągnęła nigdy nawet 
wstępnego stadium realizacji.
VII.  Skoro  tedy odrzucamy zarówno hipotezę komunistyczną,  jak i  hipotezę indywidualistyczną — pierwszą jako 
destruktywną w stosunku do osobowości, drugą jako chimerę — pozostaje nam tylko jedno wyjście, co do którego 
zresztą większość ludów i większość prawodawców jest zgodna: wyjściem tym jest Sprawiedliwość.
Godność człowieka jest właściwością wyniosłą, absolutną, nie znoszącą jakiejkolwiek zależności i żadnego prawa nad 
sobą, dążącą do panowania nad innymi i do owładnięcia światem.
Zakłada się a priori, że wszyscy ludzie — będący cząstkami społeczeństwa — rozpatrywani po prostu jako jednostki 
moralne, przy czym abstrahuje się od ich uzdolnień, oddanych przez nich usług oraz upadków, na jakie byli narażeni, 
obdarzeni są godnością w jednakim stopniu. Że więc domagać się mogą dla siebie tego samego szacunku i z tego 
samego tytułu uczestniczyć mogą w rządzeniu społeczeństwem, ustanawianiu praw i pełnieniu funkcji publicznych.
Szacunek dla ludzi,  jednakowy i  wzajemny bez względu na możliwą antypatię,  zazdrość,  rywalizację,  sprzeczność 
poglądów i interesów — oto zasada pierwsza.
Druga jest właściwie zastosowaniem pierwszej.
Tendencja  człowieka  do  posiadania  na  własność  jest,  podobnie  jak  godność,  z  której  emanuje,  absolutna  i 
nieograniczona. Przyznaje się też prawo do tej tendencji wszystkim osobnikom, ale tylko pod pewnymi warunkami, 
niezbędnymi do stwierdzania własności każdego z nich i do rozróżnienia własności jednego od własności innych. Tak 
więc własność jest uprawniona, a co za tym idzie — nienaruszalna i zagwarantowana przez władze, jeżeli przedmiot jej 
jest  ściśle  określony;  jeżeli  władanie jest  rzeczywiste;  jeżeli  obiekt  został  nabyty przez zasiedzenie,  pracę,  kupno, 
dziedzictwo itd. Warunki te podlegają zresztą rewizji; mogą, w miarę rozrostu i powikłania interesów, powiększyć się o 
nowe punkty; takie, jakie aktualnie istnieją, winny być gorliwie przestrzegane.
Poszanowanie  własności  i  dochodów,  równe  i  wzajemne,  w  warunkach  prawnie  ustalonych  na  przekór  zawiści, 
skąpstwu, lenistwu czy nieudolności — oto zasada druga.
Jednym słowem: wzajemne uznawanie godności i korzyści, takich jak zostały określone i uwarunkowane przez umowę 
społeczną  — oto,  w  największym skrócie,  istota  systemu sądowniczego,  Sprawiedliwości.  Szacunek  za  szacunek, 
gwarancja za gwarancję, usługa za usługę, na zasadzie równości — oto cały system. Ukażmy teraz jego korzyści.
VIII. —  W odniesieniu do człowieka:
Jak widzieliśmy, komunizm wyszedł z założenia,  że człowiek jest istotą z gruntu niespołeczną i złą,  homo homini  
lupus;  że nie ma on w stosunku do podobnych sobie żadnych praw i żadnych obowiązków; że tylko społeczeństwo 
działa poprzez niego, ono jedno daje mu godność, czyni zeń istotę moralną. Jest to, ni mniej ni więcej, tylko upadek 
człowieka postawiony jako zasada; a to jest nie do przyjęcia z punktu widzenia znajomości bytu i zawiera w sobie 
sprzeczności.
W ustroju wolności  absolutnej  godność jednostki,  którą ta  druga  krańcowość miała rzekomo ocalić,  zostaje  mimo 
wszystko złożona w ofierze. Tutaj człowiek nie ma już ani cnoty, ani sprawiedliwości, ani moralności, ani instynktu 
społecznego — wszystko  dokonuje się w nim w imię korzyści; jest to czymś odpychającym dla świadomości, która 
buntuje się przeciwko temu, by ją sprowadzać li tylko do egoizmu.
Idea prawa zdaje się pod tym względem czynić zadość najszlachetniejszym aspiracjom naszej natury: przyznaje nam 
godność, instynkt społeczny, moralność, zdolność kochania, poświęcenia, cnoty; nienawiść zna tylko poprzez miłość, 
chciwość — poprzez przywiązanie, zdradę — poprzez heroizm; oczekuje od naszego sumienia tego, co gdzie indziej 
narzuca się naszej uległości lub do czego się zachęca w celu osiągnięcia korzyści.
20 — W odniesieniu do społeczeństwa wysunąć można analogiczne różnice:
W komunizmie  społeczeństwo,  państwo,  w  stosunku.  do  jednostki  zewnętrzne  i  nadrzędne,  ma  wyłączne  prawo 
inicjatywy; poza nim żadna wolność działania nie istnieje. Wszystko wchłania władza bezimienna, autokratyczna, nie 



podlegająca dyskusji, która niby jakaś opatrzność łaskawa lub mściwa zsyła z wysokości na kornie pochylone głowy 
nagrody lub kary. To nie jest IS społeczeństwo, to nie jest państwo, ale stado rządzone przez władcę, który z prawa 
dzierży w swym ręku cały zasób rozumu, wolności i godności człowieka.
W ustroju wolności absolutnej, gdyby w ogóle dało się choć na chwilę uznać jego realizację za możliwą, byłoby jeszcze 
mniej elementu społecznego niż w komunizmie. Ponieważ, z jednej strony nie uznaje się życia w kolektywie, z drugiej 
zaś uważa się, że dla utrzymania pokoju niepotrzebne są żadne wzajemne ustępstwa i że wszystko sprowadza się do 
kalkulacji korzyści — wszelka działalność polityczna i społeczna staje się zbędna: w rzeczy samej społeczeństwo nie 
istnieje. Jest tylko nagromadzenie jednostek kroczących równolegle, ale bez żadnej więzi organicznej, bez siły, jaką 
daje wspólnota; władza państwowa nie ma tu nic do roboty, wspólnota ogranicza się do sprawdzania rachunków i jeśli 
nawet w pewnym sensie istnieje, to jest, rzec można, nielegalna.
Warunkiem istnienia społeczeństwa istot rozumnych jest pewne ograniczenie wolności, pewna dobrowolna wymiana 
usług i wzajemnych zobowiązań. Ale do tego konieczne jest zastosowanie drugiej zasady — prawnej zasady wzajemnej 
pomocy. Sprawiedliwość z zasady jest pod względem formy komutatywna; a społeczeństwo nie tylko nie może zrodzić 
się ponad i poza jednostkami, tak jak to ma miejsce w teorii komunizmu, ale wręcz istnieje tylko poprzez jednostki; jest 
wynikiem ich wzajemnego oddziaływania i ich wspólnej energii; jest tej energii wyrazem i syntezą. Dzięki organizacji 
społecznej  jednostki,  z  racji  swego pochodzenia jednakowe,  specjalizują się  zależnie od swoich uzdolnień,  swojej 
pracy, swoich funkcji; rozwijają i pomnażają własną działalność i własną wolność. Dochodzimy więc do decydującego 
wniosku: chcąc postępować w myśl wolności i tylko wolności — wolność tę umniejszamy; zmuszając ją do pewnego 
przystosowania — pomnażamy ją. 3° — W odniesieniu do postępu:
Komuna, raz ustanowiona, ma trwać wiecznie. Żadnych rewolucji, żadnych przekształceń: absolut jest nienaruszalny. 
Nie znosi żadnych zmian. I po cóż miałby się zmieniać? Czyż nie polega na wchłanianiu, w coraz większym stopniu, 
przez  bezimienną  władzę  wszelkich  przejawów  życia,  wszelkiej  myśli  i  działania?  Na  zamykaniu  dróg  wyjścia, 
uniemożliwianiu swobodnej pracy, swobodnej wymiany i oceny? Postęp byłby tu nonsensem.
Przy wolności nieograniczonej można sobie z trudem wyobrazić jakiś postęp w przemyśle, ale nie w życiu publicznym, 
nie w instytucjach, skoro w myśl odnośnej hipotezy „słuszne" i „użyteczne" są jednym i tym samym, podobnie jak 
„moralność" i „korzyść"; nie istnieje solidarność społeczna, wspólność interesów, nie istnieją instytucje.
Jedynie Sprawiedliwość nazwać można postępową, gdyż ona tylko jedna zakłada stałe ulepszanie prawodawstwa w 
oparciu o doświadczenie powszednich stosunków, wytwarzając system coraz bardziej niezawodny
Zresztą wyższość idei prawa nad obiema hipotetycznymi formami: komunizmu i indywidualizmu, polega na tym, że 
podczas gdy prawo jest samowystarczalne, komunizm i indywidualizm, niezdolne zrealizować się o własnych siłach, 
nie mogą obejść się bez pomocy przepisów prawnych. Zmuszone wzywać Sprawiedliwość na pomoc, same wydają na 
siebie  wyrok,  ujawniając  swą  niekonsekwencję  i  sprzeczności.  Komunizm,  zmuszony  rewoltą  uciskanych 
indywidualności  do  pewnych  ustępstw  i  rozluźnienia  zasad,  ginie  prędzej  czy  później:  najpierw  pod  wpływem 
fermentu, który sam w swym łonie zaszczepił, a następnie przez wprowadzone przez siebie sądownictwo, strzegące 
zobowiązań.  Indywidualizm,  nie  umiejąc  rozwiązać  a priori  swego sławetnego problemu — zgodności  interesów, 
zmuszony więc do ustanawiania praw przynajmniej tymczasowych, również z kolei abdykuje wobec tej nowej potęgi, 
która wyklucza wolność absolutną. 
IX. Z trzech tedy hipotez, które miały zatryumfować nad sprzecznością interesów, zaprowadzić ład w łonie ludzkości i 
obrócić mnogość jednostek w zbiorowość, ostała się realnie tylko jedna — Sprawiedliwość. Sprawiedliwość, z natury 
swej mutualistyczna i komutatywna, zapewnia wolność i wzmaga jej moc, tworzy społeczeństwo i daje mu, wraz z 
nieodpartą siłą, nieśmiertelność. I podobnie jak sądownictwo, gdzie wolność wznosząc się na wyższy stopień zmieniła 
jednocześnie charakter, tak też państwo, z chwilą kiedy uzyskało tę niezmierną siłę, nie jest już tym samym państwem, 
jakie przewidywała hipoteza komunistyczna: jest wypadkową, a nie dominantą interesów.
W konsekwencji wynika stąd radykalna różnica między rewolucją a ancien regime'em: jakkolwiek państwo, pojęte jako 
jednostka wyższa, jako osobowość kolektywna, może mieć własną swą godność, własne interesy, własną działalność, 
własne prawa wreszcie, jego najważniejszym zadaniem jest czuwać nad tym, by każdy szanował osobę, własność i 
interes każdego, jednym słowem — by wszyscy wiernie przestrzegali paktu społecznego. Na tym zasadza się główna 
prerogatywa  państwa;  wszystkie  jego  atrybucje  stąd  właśnie  płyną.  Znaczy  to,  że  państwo  nie  rządzi  interesem 
społecznym, lecz  \j  istnieje po to, by mu służyć. Ponieważ jednostka obowiązana jest respektować pakt pod groźbą 
utraty opieki  państwa i  narażenia  się  na  prześladowanie,  wydaje  się,  że  jest  ona  podporządkowana państwu.  Ale 
ponieważ ten sam osobnik ma prawo wzywać innych do respektowania paktu i domagać się ochrony od państwa, tym 
samym stoi od niego wyżej, sam jest władcą. W ustroju prawnym czy demokratycznym władza, którą dziś tak lubimy 
się szczycić, innego znaczenia "nie posiada.
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TRUDNOŚCI WYWOŁANE IDEĄ PAŃSTWA OPARTEGO NA 
PRAWIE. — NIEMOŻLIWOŚĆ  ZMIANY KIERUNKU. POD JAKIM 
WARUNKIEM  SPRAWIEDLIWOŚĆ  MOŻE STAC SIĘ PRAWDĄ?

X. Jeśli rozważać sprawy wyłącznie z czysto spekulatywnego punktu widzenia, przed jakąkolwiek próbą zastosowania 
praktycznego, nie ulega wątpliwości, że Sprawiedliwość, czyli ustrój społeczny oparty na systemie wolnej wymiany i 
wzajemnych gwarancji, mający jako wykładnik — arbitraż gminy, jako sankcję — jej władzę, nie ulega wątpliwości, 
powtarzam, że ta hipoteza jest nieskończenie bardziej racjonalna, praktyczna, bardziej płodna aniżeli obie pozostałe, 
jedyne zresztą, jakie w ogóle można jej przeciwstawić.
Ale wykazać wyższość jakiejś teorii to nie wszystko.   Trzeba się jeszcze upewnić,  że ta teoria odpowiada swemu 
przedmiotowi, że w obliczu trudności realizacji czy złej woli ludzi nie zginie marnie, zmieniając nadzieje prawodawcy 
w rozczarowanie.
Tutaj nasuwają się najdrastyczniejsze zagadnienia.
Człowiek jest  wolny,  z  natury swej  jest  egoistą,  można nawet  rzec — usprawiedliwionym egoistą;  jest  zdolny do 
poświęceń pod wpływem miłości  czy przyjaźni,  ale  buntuje się  przeciwko wszelkiemu przymusowi,  jak  przystało 
rozumnej i obdarzonej godnością istocie. Choć szuka towarzystwa, jest pełen nieufności względem swoich współbraci, 
których tym trafniej umie osądzać, im lepiej zna samego siebie; łatwo odrzeka się swych zobowiązań, zrywa je albo 
odsuwa, jeśli poweźmie wątpliwość co do ich zasadności, szczerości czy pożytku.
Rzecz więc w tym, czy człowiek da swoją zgodę na ów system wymiany, który mu się zachwala pod nazwą Umowy 
społecznej czy też Prawa; a tam gdzie nie ma zgody, nie ma, rzecz jasna, Sprawiedliwości. I czy w ogóle ma możność 
wyboru, zważywszy z jednej strony konieczność przyjęcia jakiegoś ustroju, z drugiej — nierealność tamtych dwóch 
systemów, z  których jeden pozbawia go wolności,  drugi zaś wydaje na pastwę antagonizmów. W tych warunkach 
niemożliwa jest odmowa, przynajmniej formalna. Ale czy akceptacji nie będą towarzyszyć utajone zastrzeżenia i opory, 
które  w  praktyce  pakt  unicestwią?  Czy  człowiek  niezbyt  pochwalając  prawa,  będzie  bardziej  zadowolony  z  ich 
wykonawców? A Czy zatem owo państwo prawnicze, po którym oczekiwało się cudów, nie sprowadzi się do systemu 
obłudy, z którego człowiek przezorny weźmie to, co mu się wyda korzystne, a odrzuci całą resztę?
Któż będzie formułował prawa? Kto będzie głosicielem słuszności i obowiązku? W czyim i w czego imię występować 
będzie  ta  Sprawiedliwość,  zawsze  ślepa,  zawsze  niespieszna,  nigdy  nie  dająca  pełnego  zadośćuczynienia?  Kto 
zagwarantuje mądrość jej przepisów? Przypuśćmy, że prawo będzie słuszne: kto zagwarantuje każdemu uczciwość jego 
sąsiada, prawość sędziego, bezinteresowność ministra, rozwagę i lojalność urzędnika? W tym tak pięknym na pozór 
ustroju,  gdzie wszystko ma zależeć od człowieka i obywatela,  gdzie wszystko ma być wyrazem jego woli — ileż 
gwałtów i samowoli! Ile kradzieży!...
Jeśli  teraz,  kiedy  przez  chwilę  oglądaliśmy w  pełnym  blasku  wzniosłą  ideę  prawa,  mielibyśmy przyznać  śladem 
teologii, że Sprawiedliwość integralna nie jest z tego świata, że możemy co najwyżej zdobyć jej pojęcie i zawładnąć jej 
cieniem, to jakże moglibyśmy żądać, by pełen nieufności umysł ludzki uznał coś, co byłoby prawdopodobieństwem 
zaledwie w przybliżeniu? Jakże tu pętać sumienia? Kto może czuć się powołanym do oskarżania tych, którzy prawo 
łamią? Jak karać ludzi, którzy, żeby nie paść ofiarą,  zmuszeni są obchodzić prawo? Czym w takim razie staje się 
występek i cnota? Co się dzieje z moralnością? Czyż nie lepsza byłaby dla nieszczęsnych ludzi otwarta wojna, walka 
zaciekła,  bez wytchnienia i  pardonu,  niż  ten haniebny pokój pełen nędz,  perfidii,  zdrad i  mordów pod rzekomym 
panowaniem prawa? Jakże to? Mieliśmy się uchronić od tyranii i od anarchii przy pomocy Sprawiedliwości i oto pod 
płaszczykiem  Sprawiedliwości  mamy absolutną  władzę  państwa,  sprzeczność  interesów  i  na  domiar  wszystkiego 
zdradę!...
Od czasu kiedy człowiek stowarzyszył się z innymi w celu wspólnej obrony i zdobywania pożywienia, ten ogromny 
problem istnieje, a jego rozwiązanie nie wydaje się ani o krok bliższe niż pierwszego dnia. Rewolucje następują jedna 
po drugiej; zmieniają się religie, rządy, prawa, a Sprawiedliwość jest wciąż równie dwuznaczna, równie bezsilna. Co 
mówię?  Właśnie  ta  porażka  Sprawiedliwości  stanowi  powszechne  nieszczęście.  Jak  za  czasów  pierwszego 
wtajemniczenia duch marzy o prawie, o równości, wolności i pokoju. Ale to wciąż tylko marzenie; wiara wygasła, a 
prawda się nie objawiła; rządzi światem zasada własnej korzyści, zaledwie złagodzona bojaźnią bożą i strachem przed 
karą;  i  jeżeli  obyczaje  ludzkie  różnią  się  czymś od  zwierzęcych,  to  tylko  ową komedią  prawa,  na  którą  właśnie 
„zwierzęcość" czyni zwierzęta mniej podatnymi.
Tak więc mimo nienagannej racjonalności systemu Sprawiedliwość w praktyce nie mogła się urzeczywistnić. Nieład 
panuje w ciele społecznym, prawo jest słabe i niejasne; w rezultacie państwo waha się między absolutyzmem i anarchią, 



sądownictwo jest sceptyczne, masy rozproszone i nieszczęśliwe.
XI. Taka sytuacja jest równie sprzeczna z naturalnym stanem rzeczy jak z rozumem ludzkim i dlatego właśnie nie 
możemy się  z  nią  pogodzić.  Zgodnie  z  prawem  natury  istota  rozumna  i  wolna  sama  wytwarza  swoje  obyczaje; 
przyłącza się do jakiejś grupy zgodnie z prawami rozumu i wolności; i w jakiejkolwiek znajduje się sytuacji, samotna 
czy w gromadzie, dąży do szczęścia poprzez własną moralność.
Oto co mówi rozum i czego żąda natura; w pewnej mierze potwierdza to przykład zwierząt. Tego też szuka człowiek 
pod  wpływem  dwojakiego  nieodpartego  impulsu:  swojej  wrażliwości  i  swego  sumienia.  Trwać  w  tym  stanie 
połowicznej  sprawiedliwości  jest  niemożliwe:  trzeba  iść  naprzód,  tym  bardziej  że  i  tak  nie  moglibyśmy zmienić 
systemu;  wciągnęliśmy  się  w  służbę  Sprawiedliwości  przez  nasze  własne  wysiłki  dążące  do  jej  zrealizowania. 
Wystarczy się trochę zastanowić, aby nabrać o tym przekonania.
Przede wszystkim stwierdzam, że mniej niż kiedykolwiek gotowi jesteśmy poddać się jarzmu komunizmu.
Podporządkowanie jednostki grupie, która jest podstawą tego ustroju, daje się zaobserwować u wszystkich zwierząt 
stadnych. Jest ono konsekwencją zasady fizjologicznej, która w każdym organizmie podporządkowuje poszczególne 
funkcje ogólnemu przeznaczeniu. U pszczół, na przykład, wspólnota wynika z organicznych właściwości jednostek, a 
raczej  należałoby powiedzieć,  że  te  właściwości  są  rezultatem potrzeb  życia  kolektywnego.  Duża  ilość  samiczek 
pociągałaby za sobą dużą ilość rodzin, co znów z kolei spowodowałoby rozbicie wspólnoty. Więc też cała wspólnota 
ma tylko jedną samiczkę, królową, która reprezentuje jedność społeczną i której płodność wystarcza do utrzymania 
roju. Królową obsługuje siedmiu czy ośmiu królów, których zabija się po złożeniu jajeczek, czyli  kiedy nie są już 
potrzebni. Robotnice nie mają płci, nic ich więc nie skłania do odstępstw i podziałów. Cała ich miłość, ich dusza, ich 
szczęście skupiają się na ulu, na dobrobycie wspólnoty,  poza którą giną jako istoty pozbawione racji  bytu,  cząstki 
odcięte od źródła życia.
Oto wspólnota zgodna z logiką, wspólnota, jaką realizuje przyroda.
Otóż skoro przyroda sama uczyniła ludzi podobnymi, jeśli nie zupełnie jednakowymi, to w każdym razie mniej więcej 
równowartościowymi; skoro obdarzyła ich wysokim stopniem poczucia własnej godności; skoro stworzyła jednakową 
ilość osobników obu płci; skoro łącząc ich w pary sama sugerowała wyodrębnienie rodziny — najwidoczniej nie żąda 
od  ludzi  aż  tak  zabójczego  podporządkowania.  Przyroda  pozostawia  człowiekowi  jego  osobowość.  Chce,  aby 
zrzeszając się  pozostał  jednak wolny.  Jaka istnieje  możliwa forma społeczeństwa ludzkiego,  jeśli  nie  ma być  ono 
komunistyczne?  W imię  czego,  na  mocy jakiego  prawa  człowiek,  pomnażając  swoją  siłę  przez  zrzeszenie,  może 
równocześnie  zachować  działalność  osobistą  i  wolną  wolę?  Oto  pytanie,  na  które  już  od  stuleci  ludzkość  szuka 
odpowiedzi. Dlatego obalała kolejno tyle rozmaitych rządów, których absolutystyczne tendencje i tyrania chciały ją 
zepchnąć  do  stanu  zwierzęcej  wspólnoty.  Dlatego  też  dzisiaj,  głośniej  niż  kiedykolwiek  opowiadając  się  za 
uspołecznieniem, jako pierwszy warunek stawia zawsze wolność.
XII. Ale jeśli wspólnota absolutna jest dla nas organicznie odpychająca, to znów wolność, nawet podsycana motywami 
korzyści, nie wystarczy sama jedna do stworzenia ustroju. Pojęcie użyteczności, które w społeczeństwie odgrywa tak 
wielką rolę, jest bezsilne bez pomocy tego, co cały świat zwykł określać mianem Prawa i Obowiązku.
Bliżej to wyjaśni porównanie.
Kiedy fizjolog, rozważając prawa rządzące życiem, wyprowadza z nich reguły dotyczące sposobu odżywiania, ubioru, 
mieszkania, pracy, stosunków płciowych, wychowania dzieci itp., to tworzy on kodeks higieny; nikt nie powie, że pisze 
on traktat o obowiązkach i że kładzie podwaliny pod ustrój społeczny.
Prawa higieny mogą dostarczyć motywu i okazji do korzystania z pewnych praw i wypełniania pewnych obowiązków; 
ale same przez się nie obowiązują nikogo i próżno chciałoby się na tej drodze rozwiązywać problem społeczeństwa. 
Szkodliwość  pewnych  zawodów  dla  zdrowia  to  jedna  sprawa,  a  interes  przedsiębiorcy  to  sprawa  inna.  Jeśli 
przedsiębiorca uzna za korzystne poświęcić zdrowie setek robotników, aby szybciej dorobić się fortuny; jeśli robotnicy, 
znęceni wysoką płacą, uznają za korzystne ryzykowanie zdrowia dla chwilowego dobrobytu,  nie powstrzymują ich 
zalecenia higieny. Ale — powie mi ktoś — w interesie państwa leży oszczędzanie zdrowia i życia obywateli i ten 
interes góruje nad innymi. Odpowiem na to, że jakkolwiek interes państwa góruje nad dobrze czy źle pojętym interesem 
przedsiębiorcy i robotników, nie znaczy to bynajmniej, żeby interesy te były identyczne, tak jak być powinny w ustroju, 
w którym „użyteczne" uważa się za wyraz „słusznego", a wolność jest równoznaczna ze sprawiedliwością; po drugie, 
że  nie  ma co  się  powoływać na  pożytek  społeczny,  jeżeli  wychodzi  się  z  założenia  wolności  absolutnej.  Jedynie 
komunizm i Sprawiedliwość mogą mówić o interesie publicznym.
Otóż to samo, co powiedzieliśmy o higienie, stosuje się w sensie ogólnym również do ekonomii.
Niechaj utylitarysta, za przykładem Benthama, szuka w naturalnych stosunkach, jakie wytwarza między ludźmi praca, 
własność,  handel  czy  kredyt,  reguł  i  gwarancji  dotyczących  operacji  handlowych,  przewidywania  ryzyka, 
bezpieczeństwa i dobrobytu; niechaj posunie się aż do dowodzenia, że w wielu wypadkach ten, kto naprawdę rozumie 
swój interes, woli raczej poświęcić coś z tego, co posiada, niż angażować się w walkę ze współobywatelem czy ze 
społeczeństwem:  taki  filozof  może  być  wielkim  ekonomistą,  ale  nie  będzie  miał  nic  wspólnego  z  głosicielem 
Sprawiedliwości i Prawa.
Ekonomia  polityczna  i  gospodarcza,  nauka  wybitna,  ustępująca  pierwszego  miejsca  chyba  tylko  nauce  prawa, 
dostarczyć może, podobnie jak higiena społeczna i prywatna, obszernego pola działania zarówno prawodawstwu, jak 
instytucjom upowszechniającym moralność.  Nie jest  ona bynajmniej  Sprawiedliwością;  to nie  tylko utarte  pojęcie, 
wynika to z samej natury rzeczy.
W każdym przypadku prawa ekonomii czy higieny mogą być sugerowane jedynie w postaci rady, nie zaś nakazu, z 
perspektywą korzyści, jeśli dany osobnik się do niej zastosuje, lub szkody, jeśli ją odrzuci. Sprawiedliwość natomiast, 



zaważywszy zasadę wzajemności, na której się opiera i która nas wiąże, narzuca się w sposób imperatywny i nieraz 
uciążliwy, nie troszcząc-się o korzyści, mając na uwadze jedynie prawa i obowiązki, choćby te pierwsze były w danych 
okolicznościach mało korzystne, a drugie — nawet zgubne.
A więc ani wspólnoty, gdyż zbyt wiele mamy nawyków niezależności, osobowości, odpowiedzialności, rodzinności, 
krytyki, rewolty.
Ani wolności nieograniczonej,  gdyż mamy, z jednej  strony, zbyt dużo interesów wspólnych — z drugiej  zaś, zbyt 
potrzebujemy jedni przeciwko drugim interwencji państwa.
Jedynie Sprawiedliwość, coraz jaśniej formułowana, coraz rozumniej sza i coraz surowsza — tego wymaga sytuacja, 
tego domagają się wszystkie głosy Ludzkości.
XIII. Czyżby wynikało stąd, że społeczność ludzka w ścisłym sensie jest czymś nieosiągalnym? Że nasz gatunek jest 
jakiś dwuznaczny, ni to samotniczy, ni to stadny; że jego trwaniu nie sprzyja ani ustrój prawny, ani wspólnota, ani 
egoizm i że cała moralność człowieka ogranicza się do ochraniania własnych prywatnych korzyści przeciwko zakusom 
pobratymców przy jednoczesnym płaceniu haraczu pewnej fikcji, która jeśli nie spełnia całkowicie jego oczekiwania, to 
przynajmniej zmniejsza jego ryzyko mówiąc bandycie: „posuniesz się dotąd, ale dalej już nie".
Rzecz  to  warta  bliższego  rozpatrzenia.  Bo  gdyby  było  tak,  jak  utrzymują  niektórzy,  że  mianowicie  nasza 
Sprawiedliwość i jej formułki są tylko maskowaniem naszych antagonizmów, to, szczerze mówiąc, trzeba by
bardzo spuścić z tonu, a wszystko, co miałaby do powiedzenia nauka, to uznać, że dziwne z nas stworzenia. Idźmy 
dalej:  człowiek  nie  odważający się  przyznać,  że  prawem jego  natury jest  egoizm;  nie  mogący pełnić  swojej  roli 
społecznej,  która  wymaga  poświęcenia;  miotający  się  między  pokojem  a  wojną,  spekulujący  jednocześnie  na 
hipotetycznym prawie i realnym bandytyzmie — człowiek jest istotą doprawdy nieobyczajną, z natury i przeznaczenia 
niemoralną.
Czyż nie to właśnie miał na myśli ten ktoś w starożytności, kto porównywał prawa z pajęczyną? Muchy się w nią łapią, 
mówił on, trzmiele przechodzą wolno, Prawo obowiązuje szare masy, obowiązuje tym bardziej, im są one nędzniejsze, 
natomiast ten, komu się powiodło, w miarę jak wzrasta w siły i bogactwa, zrzuca maskę, wyzwala się z przesądów, 
umacnia się w swej pysze, afiszuje swój egoizm, zdaje mu się, że w ten sposób odzyskuje godność. Talent, władza, 
majątek zawsze były w oczach ludu czymś, co uwalnia od obowiązków narzuconych masom. Najpodrzędniejsi literaci, 
nikomu nie znana  boheme'a,  jeśli tylko wyobraża sobie, że ma talent, stawia się ponad prawem. Czymże się różnią 
„książęta"  literatury i  sztuki  od książąt  Kościoła  i  dostojników państwowych?  Podobnie  jak religię  — moralność 
pozostawia się plebsowi.  Dopóki plebs z kolei nie zacznie przybierać tonów wielkopańskich i burżuazyjnych! Kto 
jeszcze jest dość naiwny, by się na to nabrać? Czyż na przestrzeni ostatnich lat siedemdziesięciu nie zmieniliśmy haseł 
ze dwadzieścia razy? Czyż nie podziwiamy sukcesu ponad wszystko? I choć prześcigamy się w hipokryzji, czyż nie 
myślimy i nie rozpowiadamy każdemu, kto tylko chce słuchać, że zbrodnia i cnota to tylko słowa, że wyrzuty sumienia 
są słabością, Sprawiedliwość — straszakiem, a moralność — pustym dźwiękiem?
Sprawiedliwość,  moralność!  Można o  nich powiedzieć  to  samo,  co  Anglicy mówią  dziś  o  protekcjonizmie,  że  to 
wynalazek przestarzały, recepta na nic już nie przydatna. Niestety! Cały świat zna już ten fatalny sekret i zgodnie z tym 
postępuje.  Nie  ma  sprawiedliwości  —  mówią  wam  te  biedne  głuptasy.  Przyrodzonym  stanem  człowieka  jest 
niesprawiedliwość, ale niesprawiedliwość ograniczona, podobnie jak wojnę ograniczają zawieszenia broni, wymiany 
jeńców,  prowizoryczne  traktaty  pokojowe,  klecone  z  konieczności  lub  podstępem,  a  zrywane  przez  nienawiść  i 
mściwość.
Pewien publicysta, pan de Girardin, z właściwą sobie jasnością sformułował tę sytuację. „Przeczę istnieniu moralności 
— napisał w broszurce opublikowanej wkrótce po zamachu stanu — przeczę istnieniu sprawiedliwości, prawa, wstydu, 
dobrej wiary, cnoty. Wszystko jest zbrodnicze, z natury swej zbrodnicze, tylko i wyłącznie zbrodnicze". Przeciwko tej 
zbrodni proponuje — proszę zgadnąć co, Monseigneur, może religię? O, nie, pan de Girardin jest dziecięciem swego 
stulecia, niezbyt mistycznego i zgoła nie teologicznego; proponuje — system ubezpieczeń...
XIV. Streśćmy pokrótce te trzy pierwsze rozdziały i z tego, co wolno nam z całą pewnością stwierdzić, że mianowicie 
każda  istota  ma jakieś  obyczaje,  wyciągnijmy wnioski  co do tego,  jakie  powinny być  obyczaje w społeczeństwie 
ludzkim, jakie być muszą pod groźbą śmierci jednostki i całego gatunku.
Zgodnie z naszymi definicjami każdy podmiot musi mieć jakieś obyczaje, podobnie jak ma uzdolnienia i namiętności.
Obyczaje te tworzą samą istotę podmiotu; one stanowią jego godność, gwarancję i prawo jego dobrego samopoczucia. 
Obyczaje są więc w danym podmiocie zarazem rzeczywistością i ideą; rzeczywistością, ponieważ nie są niczym innym 
jak sam ów podmiot rozpatrywany pod kątem warunków jego życia i rozwoju jego właściwości; ideą — ponieważ 
wynikają z obcowania podmiotu z przyrodą i z innymi istotami.
Z  tych  samych  powodów  obyczaje  tłumaczą  podmiot:  świadczą  o  jego  organizmie,  jego  zdolnościach,  jego 
namiętnościach,  jego  zaletach  i  wadach,  radościach  i  smutkach,  występkach  i  poprawach.  Mówią  o  danej  istocie 
najwięcej.  Kto  nie  zna  obyczajów  człowieka,  to  choćby  posiadał  najdoskonalszą  znajomość  jego  organizmu,  o 
człowieku nie umiałby nic powiedzieć.
To jeszcze nie wszystko. Podmiot, istota moralna, zna siebie i czuje siebie. Ma instynkt, intuicję, znajomość praw, które 
nim rządzą. Prawa te uznaje, pragnie ich, chętnie się im poddaje; ma wewnętrzną pewność, że tylko przez nie może być 
szczęśliwy i całą potęgą swej woli dąży do ich realizacji, podporządkowując temu celowi wszystko, co go otacza.
Stosując te zasady do człowieka żyjącego w społeczeństwie, twierdzę:
Kondycja  społeczna  nie  może  ujmować  człowiekowi  godności,  może  mu  jej  tylko  przydawać.  Trzeba  więc,  aby 
S p r a w i e d l i w o ś ć  — którym to mianem określamy zwłaszcza część moralności charakteryzującą jednostkę w 
społeczeństwie  —  była  skuteczna;  a  w  tym  celu  musi  być  ona  czymś  więcej  niż  ideą:  musi  być  za  razem 



rzeczywistością.  Trzeba,  żeby  pełniła  funkcję  nie  tylko  terminu,  za  pomocą  którego  możemy się  porozumiewać, 
formuły  określającej  pewien  stosunek  ekonomiczny,  ale  żeby  działała  jako  siła  duchowa,  forma  woli,  energia 
wewnętrzna,  instynkt  społeczny,  odpowiadający  u  człowieka  owemu  instynktowi  wspólnoty,  jaki  obserwujemy u 
pszczoły.  Przypuszczać bowiem można, że jeśli  Sprawiedliwość pozostała po dziś dzień bezsilna,  to dzieje się tak 
dlatego, że jako siłę pędną całkowicie ją zapoznaliśmy, zlekceważyliśmy jej rozwój, który nie poszedł bynajmniej tak, 
jak poszedł naprzód rozwój inteligencji, że, na koniec, traktowaliśmy ją jak wytwór naszej wyobraźni czy też mistyczne 
odbicie woli obcej. Trzeba więc, powtarzam, żebyśmy tę Sprawiedliwość czuli w sobie jak miłość, jak rozkosz, jak 
radość, jak gniew; żebyśmy byli pewni jej doskonałości zarówno z punktu widzenia naszego osobistego szczęścia, jak z 
punktu widzenia dobra społecznego; żeby tym żarliwym kultem Sprawiedliwości czy też uchybieniami wobec tego 
kultu dały się  tłumaczyć  wszelkie fakty naszego życia zbiorowego,  jego instytucje,  jego utopie,  jego zaburzenia i 
objawy korupcji; żeby jawiła nam się jako początek, środek i cel, jako uzasadnienie i usankcjonowanie naszych losów.
Jednym słowem: siła Sprawiedliwości, a nie tylko pojęcie Sprawiedliwości; siła, która wpływając na wzrost godności, 
bezpieczeństwa i szczęścia jednostki, chroniłaby jednocześnie ład społeczny przed zakusami egoizmu. Oto czego szuka 
filozofia, oto bez czego społeczeństwo nie może istnieć.
Czy ta siła Sprawiedliwości istnieje? Czy tkwi wewnątrz człowieka, czy poza nim? Tutaj znowu następuje równica 
poglądów.



Studium drugie 

OSOBY

Rozdział pierwszy 

ZASADA GODNOŚCI   OSOBISTEJ

Monseigneur,
Ponieważ pomysł tej mojej książki powziąłem w związku z pewnym faktem natury osobistej, proszę mi wybaczyć, że 
powrócę jeszcze do tego faktu, który Waszej Eminencji nie jest obcy, i pozwolę sobie postawić pewne pytanie. To, co 
szczególne, mówi logika, stanowi odbicie ogólnego; fakt musi być wyrazem idei. Wychodząc z faktu łatwo dojdziemy 
do prawa, podczas gdy kierunek odwrotny jest tu niemożliwy. Nie jest to, przyznaję, metoda odkrywców; ale dyktuje ją 
zdrowy rozsądek, a ja przecież nie piszę teologicznego traktatu.
I. Zapytuję tedy Waszą Eminencję, tak biegłą w prawie pisanym i nie pisanym, boskim i ludzkim — na jakiej zasadzie, 
jakim prawem człowiek, którego nigdy w życiu nie widziałem, pozwala sobie ogłaszać za mego życia moją biografię, 
bez mojej zgody, a nawet wbrew mojej wyraźnie wypowiedzianej woli?
Kiedy pan de Mirecourt przysłał do mnie swego sekretarza, aby wypytał mnie o rozmaite szczegóły mego prywatnego 
życia,  odesłałem go do ksiąg stanu cywilnego,  do „Journal  de la Librairie  i  do czasopism.  Kiedy następnie p.  de 
Mirecourt, zbrojny w list Waszej Eminencji, zaszczycił mnie odwiedzinami, zażądałem, aby mnie zostawił w spokoju i 
radziłem nawet,  żeby porzucił  swoje rzemiosło biografa.  Cóż więcej  mogłem uczynić nie mając żadnych środków 
działania przeciwko niemu?
Ale moralność, obowiązująca chrześcijanina na równi z socjalistą, moralność, jak Waszej Eminencji wiadomo, sięga 
dalej  niż  gwarancje  kodeksu.  A więc  raz  jeszcze  muszę  zapytać,  jak  to  się  dzieje,  że,  abstrahując  nawet  od 
zniesławienia, jakiś biograf może bezkarnie wtrącać się do mnie? Wywoła to zapewne uśmiech Waszej Eminencji, jako 
że do obowiązków biskupa należy czuwanie, nadzorowanie, ostrzeganie, cenzurowanie bliźnich. Chwilkę cierpliwości, 
a Wasza Eminencja przestanie się śmiać.
Własność jest nienaruszalna. Pod żadnym pozorem nie wolno dotknąć czegoś, co stanowi własność cudzą, nie wolno 
się tym do czegokolwiek posługiwać, nie wolno w niczym tego zmienić, umniejszyć, a tym bardziej — przywłaszczyć 
sobie bez  zezwolenia właściciela.  Artykuły 675 do 680 Kodeksu Cywilnego wzbraniają  nawet  patrzenia  na cudzą 
własność  inaczej  niż  z  zachowaniem  surowych  warunków,  które  czynią  to  patrzenie  całkowicie  nieszkodliwym. 
Uchybienie temu poszanowaniu własności  pociąga za sobą skutki  zależne od wagi  danego przypadku: od zwykłej 
grzywny aż po kary dotkliwe i hańbiące, nawet aż po śmierć.
Oto jak prawodawca cywilny chroni własność, rzecz należącą do człowieka. Prawodawca boski poszedł jeszcze dalej: 
zabronił jej pragnąć; uznał to pragnienie za grzech, który może stać się śmiertelny: Non concupisces.
Ale co się tyczy ja człowieka, to nie zatroszczono się o nie wcale; może w nim szperać pierwszy lepszy, wydane jest na 
pastwę niedyskrecji biografów, eksploatowane przez pamflecistów, znieważane przez gorliwców zbrojnych w miecz 
słowa i sztylet pisma gwoli obrony religii i ładu. Wolno im bez zastrzeżeń wyciągać po owo ja rękę, wolno im z nim 
robić, co tylko zechcą, zaglądać weń aż do dna, sadowić się w nim, torturować je, szydzić z niego, oczerniać, byleby to 
nie przekraczało pewnych granic, o tym zaś, czy przekracza, w wypadku skargi poszkodowanego decyduje sąd.
Skądże, Eminencjo, bierze się ta różnica?
Życie człowieka w społeczeństwie dzieli się na dwie części ściśle ze sobą, co prawda, związane: życie publiczne i życie 
prywatne.
Pierwsze,  jak  wynika  z  definicji,  jest  domeną publiczną;  atakujcie  działalność  publiczną,  byleby istniała  możność 
obrony;  nie  mam co  do  tego  zastrzeżeń.  Ale  życie  prywatne?  Do  kogóż  ono  należy?  Jakże  sekrety  mego  życia 
wewnętrznego, moich zwyczajów, pod pewnymi względami na pewno śmieszne czy niskie, mogą być rozgłaszane? 
Jakże to rozgłaszanie może się stać przedmiotem spekulacji? Miałażby moja dusza iść na pastwę fabrykanta broszurek, 
być sprzedana z licytacji  jak niewolnik na targu?  Gdyby nawet  te biografie  nie  zawierały notorycznych  kalumnii, 
byłyby i tak czymś nieprzyzwoitym; nie wychodzi na dobre wolności i honorowi narodu, jeśli obywatele wystawiają na 



widok publiczny swoje intymne życie, jeśli traktują jedni drugich niby lokajów komediowych i kuglarzy. Chcecie
przygotowywać kraj do niewoli? Sprawcie, by ludzie pogardzali sobą nawzajem, zniszczcie szacunek...  Któż może 
usprawiedliwić  podobną samowolę?  Wasza Eminencja  powinien  to  wiedzieć,  skoro  nieraz  przykłada  ręki  do tego 
rodzaju akcji.
Że oficer  policji  może w każdej  chwili,  dniem czy nocą,  aresztować mnie w moim własnym domu na podstawie 
potajemnego  donosu,  podejrzenia,  nie  stawiając  mnie  w  stan  oskarżenia;  że  mogę  być  wtrącony  do  Mazas  i 
przetrzymany prewencyjnie przez  tygodnie czy nawet  miesiące w celi,  która zgodnie z  przepisami prawa karnego 
mogłaby służyć co najwyżej skazańcowi; że mogą mnie następnie sądzić na zasadzie raportów nie ujawnionego agenta 
bez skonfrontowania mnie z nim; że w końcu, gwoli pośpiechu, wyśle się mnie bez wyroku, po cichu, do Cayenne czy 
Lambese: wszystkie te gwałty krzywdzą jedynie ciało i dostatecznym ich wytłumaczeniem jest stan wojny socjalnej, w 
jakim żyjemy, oraz dyktatorski reżym, będący tej wojny konsekwencją.
Ale życie prywatne,  ale sumienie w jego najintymniejszych, niezgłębionych przejawach — jakaż racja stanu może 
usprawiedliwić ich pogwałcenie? Ach, skoro odebraliście nam  habeas corpus,  zostawcie nam przynajmniej  habeas 
animam. Ostatecznie, ta przemoc dokonywana na naszym ciele świadczy o potędze pewnej zasady i w pewnym sensie 
przynosi nam zaszczyt. Ale kto was upoważnia, by do tego dorzucać niesławę?
II.  Zacznę  więc  od  postawienia  zasady,  którą  nazwałbym  zasadą  godności  osobistej,  podstawową  dla  nauki  i 
obyczajów: s z a n u j  s i e b i e .
Ustaliwszy tę zasadę dodam, że w konsekwencji wynika z niej, iż powinniśmy szanować godność innych tak samo jak 
naszą własną. Miłosierdzie idzie dopiero później, i to o wiele później, gdyż nie zawsze możemy kochać, a szanować 
możemy zawsze; a godność, jak to w dalszym ciągu zobaczymy, jest Sprawiedliwością.
Otóż  jeśli  wziąć  pod  uwagę  naszą  samowolę,  nasze  upodobanie  do  kalumnii,  nasz  ustrój  policyjny,  nasz  brak 
solidarności,  naszą  niedbałość  o  dobro  publiczne,  nasze  niewolnicze,  lokajskie  cechy  —  oczywiste  jest,  że 
poszanowanie godności indywidualnej bardzo w duszach naszych osłabło. Ten jeden fakt wystarczy do stwierdzenia, że 
nasze społeczeństwo nie ma dobrych obyczajów.
Uogólniam tedy zagadnienie i nie zajmując się więcej tym, co mnie osobiście dotyczy, zapytuję: jak to się dzieje, że 
poszanowanie godności indywidualnej, które zgodnie z naszą definicją obyczajów i wobec uprzedzeń, jakie żywimy w 
stosunku do sprawiedliwości, powinno być kamieniem węgielnym społeczeństwa, tak dalece w świadomości naszego 
narodu zanika?
Bo  tu  nie  chodzi  już  o  jakąś  wyjątkową  ofiarę  nakazaną  względami  dobra  publicznego:  jest  to  wręcz  system 
powszechnego  poniewierania,  który  zaprzepaszczając  godność  wszystkich  obywateli  zaprzepaszcza  tym  samym 
godność całego narodu.
Mamże wypowiedzieć moją myśl do końca, Monseigneur? Otóż tej odpowiedzi, jakiej się domagam, Wasza Eminencja 
udzielić mi nie może dlatego, że widnieje ona na czole Waszej Eminencji: właściwie ja raczej mogę ją wyczytać. Proszę 
zaprzeczyć, jeśli tak nie jest, w grę wchodzi tu nader cenny Waszej Eminencji interes. Gdyż, jeśli wolno mi się posłużyć 
metaforą, która zgoła nie odnosi się do osoby Waszej Eminencji — uderzę pasterza, jak mówi Pismo święte, i biada 
wówczas trzodzie jego!
Fakt,  o  którym  mówię,  wywodzi  się  z  pojęcia  owego  Niewidzialnego,  który,  według  mistyków,  stoi  za  naszym 
sumieniem, podszeptując mu jego prawa i  obowiązki, i  którego wyobraźnia ludów pierwotnych przedstawiała jako 
istotę  zewnętrzną  —  zwierzę,  słońce  czy  niebiosa  —  twórcę  i  stróża  prawa  wielbionego  pod  imieniem  Boga. 
Chrystianizm, który zrodził się w czasach nieszczęśliwych, wyciągnął z tego pojęcia wszelkie możliwe konsekwencje; 
jego to wpływom zawdzięcza się ów zanik godności, jaki od lat dziesięciu cechuje społeczeństwo francuskie.
In medias res, jak mówił Horacy. Zagadnienie oparłem na poszczególnym fakcie: dowiodę go teraz historycznie.
XXVIII. Bez religii nie ma moralności — głosiła mądrość ludów w religijnym okresie dziejów; a oto widzimy jak 
religia, czyniąc z Boga istotę moralności, doszła do negowania ludzkości jako takiej.
Otóż — bez ludzkości nie ma moralności; pozostaje tylko symbolizm kultu, arbitralność Kościoła i jego upokarzająca 
dyscyplina.  Stąd łatwo zrozumieć,  że - okres religijny musiał być okresem niemoralności.
W  czasach  pogańskich  religia   ograniczała  się  do  stwierdzania  istnienia  jakiejś  moralności,  nigdzie  jasno  nie 
sformułowanej. I społeczeństwo starożytne upadło z braku wiedzy o obyczajach.
Od początków chrystianizmu religia usiłowała zastąpić tę wciąż jeszcze nie znaną wiedzę — instytucją pokuty; i znowu 
jesteśmy świadkami stopniowego upadku cywilizacji.
Na próżno dążą do jej odnowy prawnicy i filozofowie, uczeni i pisarze, mistycy i utylitaryści, składając jej daninę 
swego  trudu;  na  próżno,  chcąc  przynęcić  umysły  pierwiastkiem racjonalnym,  upraszczają  teodyceę  albo  zgoła  ją 
pomijają. Ponieważ nie wychodzą poza granice systemu opartego na prawie boskim czy też prawie państwowym, nikt 
ich nie słucha: nudzą.
Czy zatem nie  byłby to  właściwy moment,  aby odmienić  hipotezę,  poszukać  reguł  i  gwarancji  obyczajów nie  w 
transcendentnym objawieniu, ale w znajomości nas samych, a po znalezieniu ich — zdecydować się na uczciwość bez 
motywów religijnych, dla samej przyjemności życia uczciwie?
Moja  wiara  w Rewolucję  płynie  stąd,  że  uważam ją za logiczną,  tak  jak  logiczny był  w swej  początkowej  fazie 
chrystianizm, a  2000 lat  przed nim — politeizm.  Rewolucja jest  nie  tylko logiczna — jest  prawdziwa.  Oparta  na 
doświadczeniu  dziejowym,  wolna  od  wszelkiego  iluminizmu,  posiada  ona  wszystkie  cechy  pewności,  realności, 
uniwersalności i wykonalności. "
Zastanówcie się nad jej pochodem i sposobem, w jaki pojawiła się na świecie.
XXIX. Po osiemnaście  wieków trwającej  kuracji  chrystianizm pozostawił  społeczeństwo w stanie równie  godnym 



pożałowania jak ten, w którym je był zastał. Można nawet rzec, że sytuacja pogorszyła się o całą uporczywość, jakiej 
religia  w swej  bezsile  użyczała panującemu nieładowi.  Na to,  czego nie zdołał  dokonać Chrystus,  jakże człowiek 
mógłby się ważyć? Si Per-gama dextra defendi possent, etiam hac defensa fuissent.
Przyznajcie,  bardzo odporna musi  być ludzka świadomość,  skoro wytrwała mimo tak długotrwałych rozczarowań. 
Osiemnaście  stuleci  po  dwudziestu  wiekach  politeizmu  grecko-łacińskiego  i  pięćdziesięciu  czy  sześćdziesięciu 
Egipcjan i Magów medejskich i perskich!
„Nie  ludzkości  zabrakło  wierze,  mówi  sobie  Rewolucja,  ale  wiary  zabrakło  ludzkości.  Skończmy  wreszcie  z 
przypisywaniem jakiejś wewnętrznej przyczynie owej niemoralności, która nas zabija: ta przyczyna nie jest w nas, jest 
przypadkowa i zewnętrzna. Przestańmy też wyczekiwać, aż mądrość nadludzka ześle nam światło, które będzie nas 
wiodło: człowiek i społeczeństwo nie są trudniejsze do przeniknięcia niż przyroda".
I oto Rewolucja kładzie występek i zbrodnię na karb ciemnoty,  przesądów, nędzy, złej gospodarki, złych rządów i 
zamiast do objawienia — zwraca się do rozumu.
„Biorąc  pod  uwagę  — głosi  deklaracja  z  3  września  1791 — że  nieznajomość,  zapomnienie  lub pogarda  p r a w 
człowieka są jedynymi przyczynami nieszczęść publicznych i korupcji rządów, itd".
Deklaracje z 24 czerwca 1793 i z roku 1848 powtarzają to samo. Te z lipca—sierpnia 1789, z 15 i 16 lutego 1793, z 5 
fructidora roku III (25 sierpnia 1795) zawierają tę samą myśl. Co się tyczy konstytucji Konsulatu i Cesarstwa, a także 
konstytucji z lat 1814 i 1830, jeśli tych myśli nie powtarzają, to dlatego, że nie przystało im krytykować rządów.
Co do mnie, wyznaję, że ten sposób postępowania wydaje mi się tyleż decydujący, ile racjonalny. A priori, jak wynika z 
pojęcia bytu i jego modi, zawiera on sprzeczność: człowiek i społeczeństwo nie mają w samych sobie praw rządzących 
ich obyczajami;  a posteriori  hipoteza,  która zepsucie istoty ludzkiej  przypisuje jej  samej  i  która,  według obliczeń 
Egipcjan i innych ludów Wschodu, panuje od lat z górą 8000, przyniosła jedynie zepsucie i obłudę. A zatem conclusum 
est ad-versus theologos — trzeba zmienić system.
Przeniósłszy źródło zła z wnętrza na zewnątrz, trzeba z kolei znaleźć na nie lekarstwo. Do kogo zwraca się z tym 
Rewolucja?
Kler  oskarżał  rewolucjonistów  o  ateizm.  Było  to  wyciąganie  zagadnienia  niebezpiecznego,  niemożliwego  do 
rozwiązania i  odwracającego wzrok od problemu istotnego. Jakże zgromadzenie prawodawców, ukształtowanych w 
szkole nauki  i  filozofii  eksperymentalnej,  mogłoby dać się  wciągnąć w dysputę teologiczną, wypowiadać się,  czy 
istnieje, czy nie istnieje Najwyższa Istota, jaka ta Istota jest i jakie są między nią a ludzkością stosunki? Rewolucja 
odsunęła tedy kwestię  teologiczną na bok, nie rozstrzygając jej  ani  tak,  ani  owak,  zostawiając ją do późniejszego 
rozważenia, jeśli zajdzie tego potrzeba, i to wraz z dobrodziejstwem inwentarza.
A oto jak się przedstawia pod tym względem całokształt deklaracji. Te z 3 września 91, z 24 czerwca 93 i 22 sierpnia 95 
odwołują się do Najwyższej Istoty; natomiast w deklaracjach z lipca — sierpnia 89, z 13 grudnia 99 nie ma o tym ani 
słowa. Co się tyczy konstytucji z lat 1804, 1814, 1815 i 1830, ograniczają się one, godząc się zresztą na finansowanie 
potrzeb kultu, do wyrażania zasady wolności religijnej bez najmniejszej nawet wzmianki o Bóstwie.
Już  to  samo,  powiecie,  jest  ateizmem.  Porozumiejmy  się.  Rewolucja,  odsuwając  na  bok  wraz  z  grzechem 
pierworodnym hipotezę istnienia Boga, sama jej nie neguje. Będąc rzeczniczką prawa społecznego i prawd naukowych, 
nie uważa się za powołaną do negowania czy też afirmowania tego, co wykracza poza granice rozumu i doświadczenia. 
Pozostając w sferze przejawów ludzkich ogranicza się do twierdzenia, że idea Boga jest moralności ludzkiej obca, a 
nawet dla niej szkodliwa. Nie dlatego, aby Bóg jako taki był zły, bo i cóż jest złe samo w sobie? — ale dlatego, że jego 
interwencja w ludzkie sprawy wywołuje li tylko zło, a to z racji konsekwencji, jakie pociąga — nadużyć, zabobonów i 
rozprzężenia duchowego.
Rewolucja była zbyt mądra, by tykać tego rodzaju idei. Wiedziała, że przed nią wszyscy założyciele i reformatorzy 
społeczeństw usiłowali dla dobra moralności oczyścić ideę Boga. Jaki jest Bóg, mówiono, takie będzie społeczeństwo. 
Czyż nie to samo czynią do dziś dysydenci, którzy uważając, że Bóg-Chrystus nie jest na poziomie obecnej epoki, 
szukają rozwiązań teologicznych bardziej zgodnych z dzisiejszą skłonnością umysłów i zasięgiem wiedzy? Rewolucja 
stwierdziła, przeciwnie, że rodzaj i. stopień doskonałości istoty boskiej są właściwie bez znaczenia; że może być ona 
równie dobrze aniołem, człowiekiem, gwiazdą czy fallusem, byleby budziła respekt; gdyż właśnie poprzez ten respekt, 
czyli  religię,  wywiera  ona  wpływ  na  moralność.  I  Rewolucja  wypowiadała  się  przeciwko  religii  właśnie  jako 
elementowi oddziaływania moralnego.
Krótko mówiąc, Rewolucja postawiła sobie zadanie uwolnienia moralności od wszelkich przymieszek mistycznych. I 
przez to odcięła się radykalnie nie tylko od chrystianizmu, ale od każdej religii — dawnej, obecnej czy przyszłej. Jak 
niezmożona musi być namiętność do teologizowania, skoro gorliwi wyznawcy Rewolucji zdołali odkryć, że wywodzi 
się ona w prostej linii z chrześcijańskiego dogmatu!
XXX. Pozostaje więc człowiek: jego jest rzeczą znalezienie istoty Sprawiedliwości, jej założeń, reguł i sankcji.
Stojąc twarzą w twarz z przyrodą, człowiek, dzięki swej wyższości moralnej i rozwojowi swoich zdolności, sam tworzy 
swoją władzę nad rzeczami. Aktywnością swą stwarza sobie prawo do eksploatacji ziemi, z której czyni swój warsztat 
pracy, pracą zaś — prawo do objęcia jej na własność.
Rozum daje mu prawo do nauki i do objawiania myśli.
Uczucia — prawo do rodziny i serdecznych przywiązań, jakie stąd płyną.
Ale w stosunku do innego człowieka, jakież człowiek może mieć prawo? Na czym może ono polegać? Nie będzie to 
działanie takie, jakie człowiek wywiera na przedmioty i zwierzęta: tego rodzaju działanie wywołałoby natychmiastowy 
konflikt, ukazałoby nicość tego prawa.
 Prawo człowieka w stosunku do człowieka może być tylko jedno: prawo do szacunku.



Ale co wytworzy w duszy człowieka ów szacunek?
Bojaźń boża — odpowiada prawodawca starożytny.
Interes społeczny — odpowiadają dzisiejsi nowatorzy, ateiści i nie ateiści.
Tak czy tak, przyczynę szacunku, pierwszą zasadę prawa i sprawiedliwości umieszcza się poza człowiekiem, co w 
konsekwencji  równa  się  negacji  samej  zasady,  zniszczeniu  jej  warunku  sine  qua  non,  jakim  jest  wrodzoność, 
immanencja. Sprawiedliwość, która sprowadza się do posłuszeństwa i użyteczności, wykracza poza prawdę: jest fikcją.
Cóż więc zostaje,  jeśli  bez Sprawiedliwości  nie możemy się obejść,  jeśli  ta Sprawiedliwość ma być w nas  czymś 
immanentnym i realnym — a świadomość powszechna i aksjomaty naukowe (Aks. 2, 3, 6) mówią, że Sprawiedliwość 
czymś takim być nie może?
Pozostaje  to,  że  Sprawiedliwość  jest  pierwszą  i  najbardziej  istotną  z  naszych  możności;  możnością  górującą  nad 
wszystkimi innymi, tym samym jednak najpowolniej  się kształtującą i najtrudniejszą do poznania. Jest to zdolność 
odczuwania i afirmowania naszej godności — a więc i chcenia jej, i stawania w jej obronie, i to zarówno jeśli chodzi o 
godność własną, jak i godność innych.
Pozostaje  to,  że  człowiek  tak  już  jest  ukształtowany,  iż  niezależnie  od  namiętności,  jakie  nim miotają  i  którymi 
zawładnąć  nakazuje  mu  jego  przeznaczenie,  niezależnie  od  względów  sympatii,  wspólnych  korzyści,  miłości, 
rywalizacji,  nienawiści,  zemsty nawet,  jakimi  może się  kierować w stosunku do tej  czy innej  jednostki  — w jej 
obecności odczuwa człowiek, czy chce, czy nie chce, pewną jak gdyby wdzięczność za własną ludzkość, a także pewien 
szacunek, którego nawet pycha nie zdoła przezwyciężyć.
Czuć i afirmować godność ludzką przede wszystkim w tym, co nas samych dotyczy, ale także w osobie bliźniego, bez 
nawrotów egoizmu, bez udziału bojaźni bożej i względów wspólnoty: oto istota prawa.
Być gotowym w każdych okolicznościach do stanięcia w obronie tej godności, i to ze wszystkich sił, a w razie potrzeby 
nawet przeciwko sobie: oto S p r a w i e d l i w o ś ć.
Znaczy to,  że  poprzez  Sprawiedliwość  każdy z  nas  czuje  się  zarazem osobą  i  zbiorowością,  jednostką  i  rodziną, 
obywatelem  i  narodem,  człowiekiem  i  ludzkością.  Uczucie  to  łatwo  można  stwierdzić,  świadczy  o  nim  przede 
wszystkim wewnętrzny protest, jaki się w nas budzi na widok zniewagi wyrządzonej przez jednego człowieka innemu 
człowiekowi;  następnie  —  wyrzuty  sumienia,  jakich  doznajemy,  jeśli  my  sami  wyrządziliśmy  komuś  zniewagę; 
wreszcie wstyd, jaki nas ogarnia w obecności winnego, jak gdybyśmy to my sami zawinili.
XXXI. Czuć własne istnienie w innych tak dalece, by temu uczuciu złożyć w ofierze własne korzyści, żądać dla innych 
tego samego stosunku co dla siebie, oburzać się na tych, którzy pozwalają sobie ubliżać, jak gdyby troska o ich godność 
nie była ich własną sprawą — taka właściwość wydaje się na pierwszy rzut oka dziwna.
Ale kiedy się nad tym zastanowimy, zrozumiemy, że tak właśnie być powinno, a gdyby było inaczej, znaczyłoby to, że 
nie jesteśmy istotami moralnymi, nawet jeśli pojmować moralność z punktu widzenia indywidualizmu; zadawalibyśmy 
kłam własnej godności — a to jest sprzeczność sama w sobie.
Jednym z  praw stworzenia i  praw rozumu jest  to,  że poszczególne istoty charakteryzują zachodzące między nimi 
różnice,  i  na  odwrót  — identyczność  cech  suponuje  identyczność  natury.  A ponieważ  natura  objawia  się  przede 
wszystkim  w  zbiorowości,  zachowuje  się  w  zbiorowości  i  tym  wyraźniej  się  zarysowuje,  im  większą  ilość 
poszczególnych  wypadków  zbiorowość  ta  obejmuje  — jednostki  podzielone  indywidualnymi  różnicami  mogą  się 
uważać nawzajem za kopie samych siebie, kopie żyjące w sposób identyczny z racji wspólnej im wszystkim natury.
Każdy człowiek dąży do zdeterminowania i wysunięcia na czoło własnej natury, która stanowi jego godność (Def. 5).
Wynika  stąd,  że  skoro  natura  jest  u  wszystkich  ludzi  identyczna,  każdy  z  nas  czuje  się  zarazem  jednostką  A  i 
przedstawicielem  gatunku;  zniewagę  wyrządzoną  odczuwa  i  ten,  kto  ją  wyrządził,  i  ten,  kto  jej  doznał,  a  także 
odczuwają ją inni; w rezultacie więc protest V jest powszechny; i to właśnie jest Sprawiedliwość.
Posługując się językiem teologicznym, który ukazuje rzeczywistość nadprzyrodzoną tam, gdzie nauka poprzestaje na 
abstrakcjach, powiedzieć można, że kiedy w naszych duszach daje się słyszeć władczy głos Sprawiedliwości — jest to 
S ł o w o ,  Logos, wspólna dusza ludzkości wcielona w każdego z nas, która wzywa nas ku swej obronie.
Analiza psychologiczna i metafizyczna daje nam więc tutaj swe świadectwo. Dowodzi  a priori,  że Sprawiedliwość, 
czyli zdolność odczuwania godności zarówno w innych, jak w sobie samych, a co za tym idzie, wola bronienia jej, jest 
w nas elementem zasadniczym; rzeczą doświadczenia jest wykazać, że jest ona czymś rzeczywistym.
Spróbujemy na innym miejscu ustalić bezpośrednio realność naszego instynktu prawa; na razie niech nam wystarczy 
przypomnienie podstawowych faktów, które go czynią możliwym do przyjęcia.
XXXII.  1.  Faktem jest,  że  pomimo krzywd  przynoszących  hańbę  społeczeństwu,  trwa  ono  jednak  właśnie  dzięki 
Sprawiedliwości; że rozwój cywilizacji na niej się opiera i że z niej bierze początek cały dobrobyt, jakim cieszy się 
rodzaj ludzki.
Ludzkość ma zatem w sobie pewien element, pewną siłę, która ją podtrzymuje i wlewa w nią życie. Czymkolwiek 
byłaby ta siła, nie jest na pewno nicością (Aks. 3).
2. Element ten nie wypływa, i wypływać nie może, jako czynnik dodatkowy z jakichś źródeł ponadludzkich, jak to 
głoszą mity religijne. Z jednej  strony, religia jest negacją godności ludzkiej jako podstawy i celu Sprawiedliwości: 
została ustanowiona, żeby nam Sprawiedliwość zastąpić,  nie żeby nam ją dać.  Z drugiej strony,  ruch religijny jest 
odwrotnością ruchu prawnego: podczas gdy wiara słabnie stopniowo i traci swoje wpływy, zrozumienie prawa i jego 
stosowanie wzrasta, opanowując stopniowo wszystkie dziedziny. Z jakiegokolwiek punktu na nie spojrzeć, religia i 
Sprawiedliwość okazują się sprzeczne. Stosunek, jaki je łączy — określimy go bliżej w dalszym ciągu — nie jest na 
pewno stosunkiem przyczynowym.
3. Sprawiedliwość nie wywodzi się również ze społeczeństwa: jakże gatunek mógłby być obdarzony właściwością, 



której  brak poszczególnym jednostkom? Nie jest to ani sympatia,  ani instynkt towarzyski, ani dobroć, ani instynkt 
opiekuńczy.
A Po pierwsze, z owym socjalizmem jest tak jak z religią: dla chwały Ludzkości połknąłby człowieka, zabiłby w nim 
poczucie moralne i unicestwił Sprawiedliwość.
Następnie, jak świadczy o tym historia, a jest to fakt równie pewny jak ten, o którym mówiliśmy w związku (z religią 
— postęp Sprawiedliwości jest proporcjonalny do postępu wolności; jest przeciwieństwem zarówno komunizmu, jak i 
religii, w ogóle wszelkiej formuły dążącej do wchłonięcia osobowości przez społeczeństwo czy państwo.
Na koniec, jest rzeczą oczywistą, że Sprawiedliwość nie da się sprowadzić do sympatii czy towarzyskości, właściwości 
czysto instynktownych, których pielęgnowanie jest chwalebne i pożyteczne, ale z których nie wypływa bynajmniej 
poszanowanie  godności  wroga,  lecz  które,  przeciwnie,  poszanowanie  to  wykluczają.  Niektóre  spośród  gatunków 
zwierzęcych żyjących na ziemi wyróżniają się rozwiniętym instynktem społecznym. Czy człowiek zalicza się do nich? I 
tak, i nie. Można go określić równie dobrze jako zwierzę samotnicze, jak i jako zwierzę towarzyskie. Jedno jest pewne: 
że odpychająca jest dlań taka forma zrzeszenia, jaką uprawiają zwierzęta, a która jest właśnie czystą formą komunizmu. 
Człowiek,  istota  wolna,  akceptuje  społeczeństwo tylko  pod  warunkiem,  że  pozostanie  w  jego  łonie  wolny;  a  ten 
warunek  da  się  osiągnąć  jedynie przy pomocy specyficznego poczucia,  odmiennego od instynktu towarzyskiego  i 
wyższego odeń: poczucia Sprawiedliwości.
Co  się  tyczy  instynktu  pomocy,  który  —  dawniejszy  niż  jakiekolwiek  prawo  —  stanowi,  zdaniem  p.  Oudot, 
Sprawiedliwość, to jest to cnota zalecana, a nie obowiązująca — jak mówią kazuiści. Nader chwalebny sam w sobie, 
podobnie jak cnota miłosierdzia, z której się wywodzi, instynkt ten jest tak od Sprawiedliwości odległy, że wręcz dąży 
ona  do  jego  wyeliminowania  przez  uczynienie  go  niepotrzebnym.  Sprawiedliwość  —  nigdy nie  za  wiele  o  tym 
przypominać — jest właśnie poczuciem ludzkiej godności. Otóż podobnie jak godność nakazuje nam obywać się bez 
cudzej opieki i  pomocy, tak też chcemy, żeby nasi bliźni obywali  się bez naszej. Chrześcijaństwo, które stworzyło 
pojęcie  „miłości  z  litości",  debiutum  conjugale,  nie  omieszkało  też uczynić  ze  Sprawiedliwości  dodatku  do 
miłosierdzia. Pod tym względem chrześcijaństwo wierne pozostało swoim założeniom i swojej roli. Ale któż by się 
spodziewał, że tę teorię, przeciwko której buntuje się nasza duma, podejmą filozofowie zrodzeni z Rewolucji i że staną 
się jej rzecznikami? Nie jest że to dziwne, że ci sami pisarze, którzy chcąc uświęcić Sprawiedliwość w naszych oczach 
przypisują jej niebiańskie pochodzenie i wynoszą ponad ludzkość — strącają ją następnie poniżej człowieka, wywodząc 
ją z ciemnych, na wskroś cielesnych zwierzęcych afektów?
4. Skoro już krytyka przywiodła nas do wzmianki o zwierzęciu, porównajmy to, co się dzieje w sercu człowieka, kiedy 
ma do czynienia ze swymi współbraćmi — z uczuciem, jakiego doznaje w stosunku do zwierząt.
Człowiek poluje na zwierzęta — jest to jeden z jego przywilejów. Nastawia sidła na te istoty niższego rzędu, posługuje 
się przeciwko nim przemocą i podstępem; odnosi się do nich jak despota, rządzi się wobec nich kaprysem; obrabowuje 
je, wyzyskuje, sprzedaje, zjada; wszystko to legalnie i bez wyrzutów sumienia. Sumienie siedzi cicho, nie cierpi serce 
ani umysł. Człowiek nie dostrzega w tym niesprawiedliwości.
A jakaż tego przyczyna, jeśli wolno spytać? Otóż przyczyna jest ta, że człowiek nie przyznaje zwierzętom godności, a 
raczej, mówiąc ściślej, nie czuje swojej godności w ich osobie.
A jednak  istnieje  między  człowiekiem  a  zwierzęciem  pewnego  rodzaju  sympatia  oparta  na  niejasnym  poczuciu 
wspólnoty życia, w której uczestniczą wszystkie żywe istoty. Od niepamiętnych czasów uczucie to było przedmiotem 
spekulacji  teologicznych  i  filozoficznych.  I  w  każdej  epoce  marzyciele  starali  się  wysnuć  stąd  ideę  jakiegoś 
pokrewieństwa  pomiędzy  człowiekiem  a  światem  zwierzęcym.  Znane  są  teorie  Pitagorasa  i  braminów  oparte  na 
dogmacie metempsychozy. Obecnie, kiedy pojęcie prawa wśród nas, ludzi, uległo zaciemnieniu, niektórzy moraliści 
uznali  za właściwe pouczać nas  o naszych obowiązkach wobec zwierząt;  w „Revue de Paris" z  15 czerwca 1856 
natrafiłem na  artykuł,  w którym nawrót  do „wielkiego  przymierza",  „antycznego przymierza",  do  „powszechnego 
miłosierdzia" głoszony jest jako jedno ze znamion nowej ery.
Chylę czoło przed „prawem Grammonta" i przed orientalną gościnnością w stosunku do koni i osłów; ale w całej tej 
pisaninie nie mogę się dopatrzeć niczego poza panteistyczną frazeologią i  wydaje mi się ona jedną z pożałowania 
godnych oznak naszego upadku moralnego i intelektualnego. „Antyczne przymierze", jakie przetrwało w Singapurze, u 
Arabów i u Turków, to po prostu pierwotny, zwierzęcy etap ludzkości. W miarę wznoszenia się wzwyż człowiek oddala 
się  od  zwierząt;  zatraca  swoje  skłonności  myśliwca  i  kata,  przybiera  natomiast  w stosunku do  zwierząt  postawę 
zatwardziałego wyzyskiwacza.
Jakże pogodzić, pozwolę sobie zapytać, ów „nawrót do antycznego przymierza", odnowę pitagorejskich sentymentów, z 
gigantycznym  zużyciem  wełny,  skór,  rogu,  błękitu  pruskiego,  masła,  serów,  mięsa  świeżego  i  konserw?  Nasza 
„filozoja" będzie się  zawsze w praktyce sprowadzała do zasady angielskiej:  dobrze karmić zwierzęta,  dbać o nie, 
korzystnie krzyżować, aby otrzymać jak najwięcej mleka, tłuszczu, sierści, mięsa, a mniej kości — a wszystko po to, 
żeby je zjeść.  A jeśliś  obchodzimy się ze zwierzętami łagodnie,  to nie  przez wzgląd na nie  same,  trzeba to sobie 
powiedzieć, ale na naszą własną wrażliwość.
Zupełnie inaczej rzecz się ma w stosunku do człowieka, białego, żółtego, czerwonego czy czarnego. Jeżeli postępuję z 
nim w sposób,  na  jaki sobie pozwalam w stosunku do zwierząt, obrażam go, a tym samym obrażam samego siebie.
Jeżeli przemawiam do mego bliźniego fałszywie, uchybiam jego godności, oszukuję go; prócz tego uchybiam także 
mojej  godności,  kłamię.  Podwójny  występek:  z  samej  natury  Sprawiedliwości  wynika,  że  występek  jest  zawsze 
podwójny.
Jeśli  uczynię  go  niewolnikiem,  jeżeli  odbiorę  mu  żonę,  dziecko  lub  mienie,  jeżeli  go  zabiję  —  będę  tyranem, 
złodziejem, mordercą, uwodzicielem. Będę czuł, że postawiłem się poniżej ludzkości, która jest w nim i we mnie, a to 



znaczy, że w swoim mniemaniu zasługuję na śmierć. Jeżeli go zjem, zamienię się w zwierzę.
Cóż znaczy to wszystko, jeśli nie to, że między człowiekiem  a  człowiekiem  oprócz  uczucia  życzliwości i braterstwa 
istnieje coś więcej — poważanie i respekt, wykraczające poza krąg naturalnej życzliwości, jaka łączy wszystkie żywe 
istoty,  a  której  brak  pomiędzy  człowiekiem  a  zwierzętami.  Innymi  słowy,  jeśli  nawet  między  człowiekiem  a 
zwierzęciem istnieje przywiązanie, to jednak nie ma ono nic wspólnego z tym, co nazywamy Sprawiedliwością; i to 
właśnie stanowi jedną z cech wyróżniających nasz rodzaj, podobnie jak słowo, jak poezja, jak dialektyka, jak sztuka?
XXXIII. Po wyjaśnieniu istoty Sprawiedliwości, odseparowaniu jej od religii, wyodrębnieniu od sympatii trzeba się z 
kolei zastanowić, jaki jest jej udział w kształtowaniu się społeczeństwa.
Dopiero Rewolucja przemyślała i zdefiniowała umowę społeczną.
Mówicie, że zrzeszanie się jest spontaniczne, że żadna umowa społeczna nigdy nie istniała. Niewątpliwie; tak samo jak 
nie istniała żadna „umowa gramatyczna". Co nie przeszkadza, że gramatyka została nam dana a priori jako podstawowa 
reguła języka, wynikająca z samej natury umysłu ludzkiego.
Istnieje  więc  umowa czy też  konstytucja  społeczna,  dana  a priori  przez  pewne formy świadomości,  jak wolność, 
godność,  rozum,  Sprawiedliwość  oraz  przez  stosunki,  sąsiedztwa  i  wymiany,  jakie  muszą  nieuchronnie  istnieć 
pomiędzy ludźmi. Jest to akt, przez który ludzie, łącząc się w grupę, deklarują  ipso facto  identyczność i solidarność 
swoich  indywidualnych  godności,  uznają  się  nawzajem  i  z  tegoż  samego  tytułu  za  istoty  pełnoprawne  i  biorą 
odpowiedzialność jedni za drugich.
Tak więc Sprawiedliwość, ten wysoki przywilej człowieka, który Rzym pogański oddał pod straż swoim bogom, a 
Rzym  chrześcijański  zatopił  w  świętości  swojej  Trójcy  —  Sprawiedliwość  ma  jako  gwarancję  i  sankcję 
Sprawiedliwość. A zatem członkowie nowego społeczeństwa, przyjmując odpowiedzialność jedni za drugich, spełniają 
wobec siebie wzajem rolę opiekuńczych bóstw i Opatrzności: jest to koncepcja zaćmiewająca wszystko, co do tamtej 
pory rozum ludów wyprodukował najgłębszego. Nigdy nasza natura nie zaznała większej gloryfikacji, nigdy też teorie 
transcendencji nie znalazły się tak blisko swego końca.
Według transcendentalistów człowiek niezdolny jest do samorzutnego posłuszeństwa wobec prawa i do poświęcenia 
własnego interesu na rzecz Sprawiedliwości; toteż wkracza religia, by go do tego zmusić w imię boskiego majestatu. W 
tym  systemie  obowiązek  istnieje  więc  dłużej  niż  prawo;  a  właściwie,  ponieważ  obowiązek  jest  podstawowym 
warunkiem człowieczeństwa, nie ma tu już miejsca na prawo.
Umowa  społeczna  całą  tę  teologię  unicestwia.  Zgodnie  z  zasadą  rewolucyjną  człowiek,  ukonstytuowany  w 
społeczeństwie dzięki Sprawiedliwości, która w nim immanentnie istnieje, nie może być taki, jaki byłby, gdyby żył w 
odosobnieniu. Inna jest jego świadomość, jego ja uległo przemianie. Nie rezygnując z dobrobytu, podporządkowuje to 
swoje ja Sprawiedliwości, tym bardziej że w poszanowaniu umowy społecznej dostrzega szczęście wyższego gatunku; 
a z upływem czasu poszanowanie stało się w nim przyzwyczajeniem, potrzebą, drugą naturą. Sprawiedliwość staje się 
nowym egoizmem, i ten właśnie egoizm, będący przeciwieństwem tamtego, jest jednoznaczny z uczciwością.
Przyjaciel powierza mi w depozyt poważną sumę, po czym umiera. Nikt o tym depozycie nie wie, właściciel nie wziął 
nań nawet pokwitowania. Czy zwrócę tę sumę?
Tylko ktoś, kto nie zna ludzkiego serca, mógłby zaprzeczyć, że pierwszym odruchem jest w tym wypadku tajemna chęć 
zachowania pieniędzy dla siebie. Zmarły pozostawił tylko dalekich krewnych, bogatych i tak, których nie lubił. Mam 
podstawy  do  przypuszczenia,  że  gdyby  przewidział  swą  rychłą  śmierć,  mnie  ustanowiłby  swoim  spadkobiercą: 
świadczy o tym już chociażby jego zaufanie do mnie. Kogóż, zresztą, obrabowałbym z pieniędzy? Obcych, którym ta 
przypadkowa i niespodziewana fortuna spadnie jak z nieba. Czemuż nie miałaby przypaść raczej mnie? Kto zażąda ode 
mnie rachunku? Kto będzie o tym wiedział?
Nachodzą  mnie,  co  prawda,  refleksje,  że  zamierzenie  moje  nie  jest  w  zgodzie  z  istniejącym  prawem,  że  jakaś 
nieprzewidziana okoliczność może ujawnić mój sekret, a wówczas byłbym zhańbiony; że niemało miałbym kłopotu z 
wyjaśnieniem mego nagłego bogactwa itd.
Wszystko to wprawia mnie w wielką rozterkę. Na koniec moje sumienie buntuje się: mówię sobie, że już podobne 
rozważanie jest  hańbą;  że chociaż  prawo jest  niedoskonałe,  ludzkie przewidywania — zawodne,  przypadek,  który 
jednych wzbogaca zubożając drugich, jest absurdalny, a zbieg okoliczności — niemoralny, niemniej przeto ja nie mam 
do tych pieniędzy prawa, a bogactwo nieuczciwie zdobyte nie jest warte mego szacunku dla samego siebie.
Jednym słowem, zwracam pieniądze.
A więc — wykrzyknąłby La Rochefoucauld — sam pan widzi, że postąpił pan uczciwie przez egoizm!...
Porozumiejmy się: owszem, przez egoizm Sprawiedliwości, co stanowi sprzeczność terminologiczną i całkowicie obala 
oskarżenie.
Jak  można  nie  widzieć,  że  mamy  tu  do  czynienia  z  człowiekiem,  którego  poszanowanie  Sprawiedliwości  oraz 
odczuwanie własnej godności w innych tak dalece wynaturzyło, że staje po stronie innych przeciwko sobie samemu; że 
obsesja prawa wytworzyła w nim oprócz woli pierwotnej inną wolę, „prawną", którą nazwałbym „nadprzyrodzoną" nie 
dlatego, iżbym ją wywodził z przyczyny transcendentnej czy boskiej, ale dlatego, że jest ona wyrazem stanu nowego, 
wyższego aniżeli „stan naturalny", do którego wyeliminowania stopniowo zdąża.
Niechajże więc egoizm rozwija się w tej sferze do woli. Daleki od tego, by go sobie wyrzucać jako zbrodnię, skłonny 
jestem uczynić zeń sobie tytuł do świętości. Tak, cofnę się przed publiczną degradacją, ludzki respekt skłoni mnie do 
spełnienia dobrego uczynku; posunę swą obłudę do powtarzania tej roli od nowa, jeśli się zdarzy okazja, choćby co 
dzień; egoizm mój będzie się silił, by znajdować coraz to nowe prawa do szacunku ze strony moich braci; folgując temu 
egoistycznemu przyzwyczajeniu stworzę sobie z niego drugą naturę; będę się lubował moją uczciwością; i w końcu 
zacznę  okazywać  tyleż  radości  idąc  za podszeptami  mojej  społecznej  miłości  własnej,  ile  zapału kładłem ongi  w 



zaspokajanie moich osobistych namiętności. I właśnie na tym, na tym jedynie polegać będzie moja C n o t a .
Powiecie teraz może, że moje motywy nie są czyste,  skoro kryje się w nich interes; ale to mizerny wykręt, niegodny 
rozsądnego człowieka.  Dobry uczynek,  który w systemie transcendentnym miał  zyskać nagrodę od Boga,  a zatem 
dyktowany był egoizmem, zmuszeni jesteśmy teraz odnieść do czystej Sprawiedliwości, immanentnie we wszystkich 
ludziach istniejącej. Zapewne, dzieło Sprawiedliwości mieści w sobie swoistą delektację, podobnie jak zadowolenie 
zmysłów mieści w sobie rozkosz. Nie byłbym bardziej moralny, gdybym tej radości nie odczuwał. Teologowie uczą, że 
ukochanie  Boga  jest  w  niebiesiech  nieodłącznie  związane  z  uczuciem  szczęśliwości,  że  sama  ta  miłość  jest 
szczęśliwością.  I  to  właśnie głosi  teoria  immanencji.  Ofiara na rzecz Sprawiedliwości  jest  nieodłączna od uczucia 
szczęścia;  ona  sama  jest  szczęściem,  nie  tym  szczęściem  egoistycznym,  którego  poświęcenia  domaga  się 
Sprawiedliwość,  ale  szczęściem  wyższego  rzędu,  takim,  jakie  suponuje  wzniesienie  się  osobnika  do  godności 
społecznej. Czegóż więcej mogliby żądać La Rochefoucauld, Pascal, La Bruyere, PortRoyal i cały Kościół?



Rozdział siódmy 

DEFINICJA SPRAWIEDLIWOŚCI

XXXIV. Możemy teraz podać definicję Sprawiedliwości, później stwierdzimy jej r e a l n o ś ć .
1. Dzięki rozumowi, jakim jest obdarzony, człowiek posiada zdolność odczuwania swojej godności w osobie bliźniego, 
w równej mierze, jak u samego siebie, oraz bycia równocześnie jednostką i przedstawicielem gatunku.
2. S p r a w i e d l i w o ś ć  jest wytworem tej zdolności: jest ona spontanicznie odczuwanym i wzajemnie A 
gwarantowanym poszanowaniem godności ludzkiej bez względu na osoby i okoliczności, w jakich godność ta jest  
narażona, i bez względu na ryzyko występowania w jej obronie.
3. Poszanowanie to pozostaje na bardzo niskim poziomie u barbarzyńcy, który je zastępuje religią; umacnia się ono i 
rozwija u człowieka cywilizowanego, który uprawia Sprawiedliwość dla niej samej i stopniowo wyzwala się zarówno 
od interesu osobistego, jak względów religijnych.
4. Tak pojęta Sprawiedliwość, wytwarzająca warunki równoważne i solidarne, identyfikująca człowieka z ludzkością, 
jest w istocie swej jednoznaczna ze szczęściem, które jest zasadą i celem ludzkiego bytowania.
5. Z definicji Sprawiedliwości wynika definicja  prawa i obowiązku.
Prawo dla każdego człowieka jest to możność wymagania od innych poszanowania w jego osobie godności ludzkiej; 
obowiązek — to powinność respektowania tej godności w innych.
W gruncie rzeczy prawo i obowiązek to pojęcia identyczne, gdyż oba są zawsze wyrazem wymaganego i należnego 
poszanowania: wymaganego, ponieważ jest należne, należnego, ponieważ jest wymagane. Różnią się tylko podmiotem: 
ja czy ty.
6. Z identyczności rozumu u wszystkich ludzi i z poczucia respektu, które skłania ich do podtrzymywania za wszelką 
cenę wzajemnej godności, wynika równość wobec prawa.
Skromność jest pewną formą Sprawiedliwości; jest grzecznym sposobem stwierdzenia, że mimo iż zachowujemy 
wszelkie prawa przynależne naszej godności, nie zamierzamy wynosić się ponad naszych bliźnich i urażać w 
jakikolwiek sposób ich miłości własnej. Starożytni posiadali tę cnotę w wysokim stopniu; w ich życiorysach, zarówno 
jak w ich mowach, znajdujemy piękne jej przykłady. U chrześcijan wyrodziła się ona w afektowaną pokorę, stała się 
fałszywa.
Pycha, ambicja, zarozumiałość jawnie gwałcą Sprawiedliwość. Wywołują nieufność, nienawiść, zemstę: jest to 
rzeczywista i bezpośrednia obraza godności innych.
Zarozumiałość to instynkt nadymania się, ośmieszony w bajce o żabie i wole. Duma, mówi Pismo święte, przystoi 
jedynie Bogu, gdyż on tylko jeden nie może się okazywać większym, niż jest, jest bowiem niezmierzony: D i g n u s 
e s t  a  c  c i p  e r  e ... g l o r i a m .  W człowieku natomiast, podobnie jak w narodzie, samochwalstwo jest nieznośne.
7. Z rozróżnienia, jakie uczyniliśmy między Godnością a Sprawiedliwością, z których pierwsza jest indywidualna i 
jednostronna, druga zaś — dwustronna, wskazująca na ścisły związek i solidarność, wynika dla prawodawcy 
konieczność rozróżnienia aktów życia prywatnego od aktów życia publicznego, a w konsekwencji — cała teoria prawa 
o zniesławieniu.
Akty życia prywatnego to te, które człowiek lub rodzina spełniają zgodnie ze swoją indywidualnością osobistą lub 
rodzinną i które nie wiążą się bezpośrednio z żadnym interesem zewnętrznym, nie są w zależności od żadnego prawa, 
nie zagrażają niczyjej godności. Takich aktów nie wolno wyciągać na forum publiczne ani wyszydzać, choćby były 
niegodne czy śmieszne; byłoby to nielitościwe, sprzeczne ze sprawiedliwością i przyczyniłoby społeczeństwu więcej 
zła niż korzyści.
Akty życia publicznego to te, w których zaangażowana jest godność społeczna czy społeczny interes: takie akty ma się 
pełne prawo ujawniać i wytykać, chyba że ciąży już na nich wyrok skazujący i kara; w tym bowiem wypadku 
wytknięcie staje się obelgą, jest więc niedopuszczalne.
Wychodząc z tego założenia powiedzieć można, że francuska ustawa o zniesławieniu jest sama przez się zniewagą 
wyrządzoną moralności publicznej. Głosi ona, nie czyniąc żadnego rozróżnienia między życiem publicznym a 
prywatnym:
„Każdy zarzut lub przypisanie komuś czynu, który godzi w honor lub w godność osoby lub ciała zbiorowego, któremu 
ów fakt jest przypisywany, stanowi zniesławienie" (Ust. z 17 maja 1819, art. 13).
„W żadnym przypadku nie będzie dopuszczony dowód ze świadków w celu ustalenia prawdziwości faktów 
obraźliwych lub zniesławiających" (Ust. z 17 lutego 1852, art. 28).
„Zabrania się ogłaszania sprawozdań z procesów o zniesławienie" (Ust. z 11 sierpnia 1848).
Wszystkie te reakcyjne ustawy wydane zostały w interesie wysoko postawionych osobistości, które każdy nowy rząd 
poczytuje sobie za obowiązek ochraniać przed jakimkolwiek zarzutem ze strony obywateli. W małym stopniu dotyczą 



one szerokich mas, a swoboda interpretacji, jaką pozostawiają, odstręcza od korzystania z nich każdego, kto nie czuje 
się zwolennikiem władzy. Taki sposób osłaniania życia prywatnego, powściągania kalumnii i tłumienia nienawiści jest 
niczym innym jak rezerwą bezkarności na użytek chwilowych potentatów.
XXXIII. Teraz parę uwag na temat tej definicji. ' Jest ona konieczna, a zaprzeczenie jej implikuje sprzeczność: jeżeli 
Sprawiedliwość nie jest ludzkości wrodzona, to społeczność ludzka nie posiada obyczajów, życie społeczne jest 
przeciwne naturze, cywilizacja jest deprawacją, mowa, nauka i sztuka to efekty głupoty i niemoralności; wszystkim tym 
twierdzeniom przeczy zdrowy rozsądek.
Wynika z tej definicji jeden fakt niewątpliwy: że jakkolwiek interesy ludzi bywają równie często sprzeczne, jak 
solidarne, to jednak istnieje wśród nich zawsze pewna wspólnota godności, górująca nad rozbieżnymi interesami.
Definicja ta jest wolna od wszelkich elementów mistycznych czy fizjologicznych. Zamiast oddawania czci bóstwom, 
żywimy szacunek dla samych siebie. Zamiast afektów niemal zwierzęcych, będących rodzajem organicznego 
magnetyzmu, mamy wzniosłe, bezosobowe poczucie godności naszego gatunku, którego to poczucia nie oddzielamy od 
poczucia wolności.
Jest wyższa ponad interes. Muszę szanować bliźniego i żądać dla niego szacunku na równi z sobą: takie jest prawo 
mego sumienia. W imię czego winien mu jestem ten szacunek? Czy przez wzgląd na jego siłę, jego talent, jego 
bogactwo? Nie, to, co jest dziełem przypadku, nie czyni człowieka godnym szacunku. A więc przez wzgląd na 
szacunek, którym on mnie się odwzajemnia? Nie, Sprawiedliwość suponuje wzajemność szacunku, ale nie uzależnia się 
od niej. Żąda poszanowania ludzkiej godności nawet u wroga: stąd istnienie prawa wzajemnego; nawet u mordercy, 
którego zabijamy jako tego, kto utracił kwalifikację na człowieka: stąd prawo karne.
Przyczyną, dla której szanuję mego bliźniego, nie są dary natury ani łaski losu: ani jego wół, ani osioł, ani służebnica, 
jak mówi Dziesięcioro przykazań, ani nawet bezpieczeństwo, które mi zawdzięcza, tak jak ja jemu zawdzięczam swoje, 
ale po prostu to, że jest człowiekiem.
Sprawiedliwość jest więc zdolnością duchową, najpierwszą ze wszystkich, tą, która stwarza istotę społeczną. Ale jest 
też czymś więcej: ideą, wskaźnikiem pewnego stosunku, równaniem. Jako zdolność podlega ona rozwojowi; ten 
właśnie rozwój stanowi o wychowaniu ludzkości. Jako równanie Sprawiedliwość nie zawiera żadnej antynomii: jest 
absolutna i nienaruszalna jak wszelkie prawo i jak wszelkie prawo zrozumiała. Dzięki niej fakty życia społecznego, z 
natury swojej nieokreślone lub sprzeczne, stają się podatne do zdefiniowania i uporządkowania.
Wynika stąd, że Sprawiedliwość, pojęta jako stosunek równości i jako siła ducha zarazem, nie może drogą dedukcji 
dojść do obalenia samej siebie, tak jak to się działo z moralnością, ilekroć próbowano opierać ją na religii, i co 
nastąpiłoby znowu, gdyby prawdą było to, co się zarzuca Rewolucji, że wprowadzenie Praw człowieka na miejsce bo 
jaźni bożej doprowadziło do oddawania przez człowieka czci samemu sobie, czyli do czynienia siebie Bogiem.
Sprawiedliwość zakłada przynajmniej dwa człony równania, dwie osoby zjednoczone wspólnym szacunkiem dla swej 
natury, a różniące się i rywalizujące z sobą na wszystkich innych polach. Jeżeli najdzie mnie fantazja oddawania czci 
samemu sobie — Sprawiedliwość nakazuje mi oddawać taką samą cześć wszystkim ludziom. Będzie więc tylu bogów, 
ilu czcicieli, co jest unicestwieniem religii, gdyż jeśli dług równa się wierzytelności, rezultatem jest zero. Ale nie dość 
tego: człowiek jest istotą podatną na doskonalenie, a więc — niedoskonałą. Wynika stąd, że mój szacunek nie może 
nigdy posuwać się do adoracji. Nieuchronnie powstrzymuje nas od tego Sprawiedliwość, której ścisła definicja i 
skrupulatne przestrzeganie wykopują przepaść między dawną kondycją ludzkości a nową.
XXXV. Naszą definicję Sprawiedliwości potwierdzają wszystkie definicje dawniejsze, niekompletne i częściowe, jeśli 
się rozpatruje każdą z osobna, ale w całokształcie swym obejmujące wszystkie cechy definicji przez nas proponowanej.
M o j ż e s z  streszcza swoje prawo w przykazaniu: Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całe]  
duszy i wszystkich sił twoich, a  b l i ź n i e g o  s w e g o  j a k  s i e b i e  s a m e g o .  W księdze Tobiasza czytamy 
słynne zalecenie: Nie czyń innym tego, czego nie chcesz zaznać od nich; można stąd wnosić, że zalecenie to stanowiło 
część prawa i było wyrazem jego ducha.
Ja i bliźni — oto dwie strony równania; kochać — oto duchowa rzeczywistość. Ale miłości nie można nakazać. Cóż 
więc czynić? Miłość bliźniego Mojżesz motywuje miłością Pana; tym samym obala realność prawa i opiera 
Sprawiedliwość na próżni. A C h r y s t u s  poszedł śladami Mojżesza: jak tamten, stawia na pierwszym miejscu nakaz 
miłości Boga, z której wyprowadza miłość bliźniego. Ale podczas gdy Mojżesz, prawodawca i sędzia, wychodzi od 
miłości, by dojść do Sprawiedliwości, i nakazuje więcej, aby zapewnić sobie to, co uważa za minimum, Jezus, po
słannik miłości, dążący do zastąpienia prawodawstwa uczuciem, na miłości poprzestaje, pozostawiając Sprawiedliwość 
Synagodze i Cesarzowi. I to właśnie będzie śmiercią jego Kościoła. W duchu Ewangelii miłosierdzie, braterstwo, 
wspólnota stanowią ideał, Sprawiedliwość zaś oznacza stan niedoskonały. 
Według P i t a g o r e j c z y k ó w  zasadą Sprawiedliwości jest odwzajemnienie, czyli talion. Arystoteles czyni w 
związku z tym uwagę, że w praktyce odwzajemnienie nie zawsze jest Sprawiedliwością; i jest to prawdą na przykład w 
wypadkach zemsty, kiedy za zniewagę płaci się zniewagą, oculum pro oculo, dentem pro dente. Innym defektem 
definicji pitagorejskiej jest to, że zatrzymuje się przy idei nie dochodząc do siły wykonawczej, co czynił Mojżesz.
A r y s t o t e l e s  z kolei mówi: Sprawiedliwość jest tą właściwością moralną, która skłania ludzi do czynów 
sprawiedliwych... Sprawiedliwe jest to, co jest zgodne z prawem i równością.
W definicji Arystotelesa powraca czynnik psychologiczny, pominięty przez szkołę Pitagorasa. Ale Perypatetyk wpada z 
jednej tautologii w drugą, kiedy po stwierdzeniu, że Sprawiedliwość jest dyspozycją woli do czynienia tego, co 
sprawiedliwe, definiuje sprawiedliwe jako to, co jest zgodne z prawem i równością. Na domiar niejasności zauważa on, 
że równość w praktyce też nie zawsze jest sprawiedliwa, podobnie jak odwzajemnienie tym samym. Ściślejsze byłoby 
określenie proporcjonalność. Jak z tego widać, Arystoteles nie doszedł do tej wyższej koncepcji prawa, w której 



równość, wzajemność i proporcjonalność osiągają sens identyczny. Co się tyczy skuteczności wymiaru 
sprawiedliwości, nie liczy na nią w najmniejszym stopniu. Mówi wyraźnie, że jedynie strach może powstrzymać masy 
od zła; nauka nic tu nie może i ostatecznie wszystko zawisło od „wpływu boskiego", bez którego wychowanie i rozum 
są bezsilne.
Definicja rzymska, według U1 p i a n a, brzmi: Ju-stitia est constans ac perpetua voluntas suum cuiąue tribuere.
Ujmuje ona w dwóch słowach — suum cuiąue — to, co definicja Arystotelesa pozostawiła niesprecyzowane, jeśli 
chodzi o wymiar sprawiedliwości, raz oparty na zasadzie równości i wzajemności, to znów na zasadzie 
proporcjonalności. Uzupełniając definicję Ulpiana definicją Cycerona — Justitia est animi habitus, communi utilitate  
comparata, suam cuiąue tribuens dignitatem, widzimy, że przez formułę suum cuiąue rozumieć należy osobistą 
godność, jus lub dignitas.
Ale skąd się ta wola bierze? Czy jest istotną treścią duszy zdeterminowaną a priori albo powstałą z zewnętrznych 
rozważań? Cycero mówi, że Sprawiedliwość, uznając godność każdego, uwzględnia wspólny pożytek. Z czego wynika, 
że obowiązek obywatela dzieli się na dwoje — troskę o godność innych i troskę o dobro publiczne. Która stać ma na 
pierwszym miejscu? Tego Cycero nie wyjaśnia. Ale religia rzymska, a także duch patrycjatu świadczą, że poczucie 
godności u Rzymian nie sięgało dalej niż własna osoba; że Sprawiedliwość była, ośmielę się powiedzieć, włączona 
niejako w egoizm, a bliźniego dotyczyła tylko o tyle, o ile wymagały tego interes i względy religijne, które w gruncie 
rzeczy nie miały charakteru imperatywnego i czyniły Sprawiedliwość chromą i nietrwałą.
Bardziej naiwny od Rzymian B a r b a r z y ń c a  definiuje prawo jako racją silniejszego. Przyjrzyjmy się temu 
uważniej: ta brutalna definicja, którą wyśmiewać uczył nas od dziecka Lafontaine, w gruncie rzeczy nie różni się od 
definicji pretora: suum cuiąue. Jest to stwierdzenie przywileju osobistego, jus, którego przejawem jest siła.
Racji silniejszego przeciwstawia się racja sprytniejszego: Ulisses nie ustępuje Ajaksowi. Fortisąue vir tulit arma 
disertus. Jest to zawsze afirmacja godności osobistej, której przejawem jest pewna zdolność — inteligencja. Definicje te 
są o tyle prawdziwe, że mocno podkreślają, iż siedliskiem Sprawiedliwości i prawa jest człowiek; wyznaczają one 
punkt wyjścia nauce, robią pierwszy krok — po czym natychmiast się zatrzymują.
S p i n o z a :  Prawo jest władzą, jaką sprawujemy nadnaturą i którą państwo arbitralnie ogranicza. Definicja ta stoi 
znacznie niżej od definicji barbarzyńców: prawo to siła.
H o b b e s  i  B e n t h a m :  Prawo jest naszym zainteresowaniem w stosunku do danej rzeczy. Doskonale;i,, ale kto 
nam zaręczy, że to nasze zainteresowanie zostanie zaspokojone? Zainteresowani jesteśmy w wielu rzeczach, co do 
których powszechne mniemanie nie przyznaje nam żadnych praw; skąd się to bierze? Czy nie znaczy to, że prawo 
implikuje coś innego jeszcze, coś, co nie mieści się w pojęciu interesu? Definicja ta, która w Anglii zrobiła karierę, 
niszczy Sprawiedliwość stawiając na jej miejsce tylko kalkulację i samowolę.
G r o t i u s :  Prawo  jest możnością robienia tego wszystkiego, co nie czyni stanu społecznego niemożliwym. 
Rzeczywiście podstawowa zasada prawodawstwa brzmi, że wszystko, czego prawo nie zabrania, jest dozwolone. Inna 
zasada mówi, że choć bywa, iż Sprawiedliwość przynosi szkodę interesom indywidualnym, to jednak zawsze służy 
interesowi powszechnemu, communi utilitate comparata, jak mówi Cycero. Nigdy jednak żaden prawodawca nie 
twierdził, że cała Sprawiedliwość do tego się sprowadza. Definicja Grotiusa, na wskroś negatywna, zbliża się do 
definicji Spinozy; nie osiąga nawet poziomu definicji barbarzyńców.
' B a y 1 e 25, za przykładem Ulpiana, uważa Sprawiedliwość za poczucie właściwe człowiekowi i konsekwentnie 
twierdzi, że społeczeństwo ateistów może być równie
's/dobre jak społeczeństwo fanatyków, a nawet lepsze. W ten sposób Bayle oddziela element moralny od religijnego; ale 
nie pogłębia tej swojej myśli i szerzej nie wyjaśnia.
Filozofia o s i e m n a s t o w i e c z n a  idzie w ślady Bayle'a: szuka ona początków moralności, zasad prawa i 
obowiązku w naturze ludzkiej, niezależnie od sankcji boskiej. Jest ona na drodze do prawdy, której ostateczne 
zrozumienie przynieść mógł dopiero czas.
G a s s e n d i 2 6 ,  podobnie jak Epikur, Hobbes, Bentham i inni, sprowadza Sprawiedliwość do egoizmu; Mandeville, 
Helvetius, Saint-Lambert, cała szkoła sensualistyczna idzie tą drogą. Oto konsekwencja, do której nieuchronnie 
doprowadzić musiała indywidualistyczna definicja pretora: suum cuiąue.
W o l f 2 7 ,  cytowany przez Renouviera: Postępuj zawsze tak, aby twoje działanie można było uznać za cząstkę 
naturalnego biegu rzeczy, nakazanego przez Boga, i pracuj nad tym, by siebie samego i innych włączyć w ten ład. 
Maksyma ta jest ważna, gdyż z jednej strony wskazuje, że Sprawiedliwość winna mieć charakter nie egoistyczny, lecz 
społeczny; z drugiej — że stawia zasadę spontanicznego usprawiedliwienia i postępu. Grzeszy natomiast tym, że na 
nowo wiąże pojęcie Sprawiedliwości z pojęciem Boga, ze szkodą dla realności tego pierwszego.
B e r g i e r .  Jego definicja to definicja Kościoła, z religijnego punktu widzenia nienaganna: Prawem [droit] jest to, co 
każdy człowiek może uczynić lub wymagać od innych na mocy przepisu czy nakazu [loi]. Gdyby nie było przepisów 
[loi], nie byłoby prawa [droit]. Otóż nakazy prawa boskiego [loi divine] są podstawą, regułą i miarą moich praw.
Definicja B l o t - L e q u e s n e ' a  pokrywa się z poprzednią: Sprawiedliwość jest starsza niż rodzaj ludzki i stoi ponad 
nim; jest nią mądrość Boga.
K a n t  usiłuje zbudować moralność, jak geometrię i logikę, na koncepcji a priori, poza jakimkolwiek empiryzmem: nie 
udaje mu się to. Jego podstawowa zasada: nakaz absolutny, czyli imperatyw kategoryczny Sprawiedliwości, jest faktem 
doświadczalnym, którego metafizyka zinterpretować nie potrafi. Prawo — mówi Kant — to zgodność mojej wolności z 
wolnością wszystkich. Stąd maksyma zapożyczona od Wolfa: Postępuj w każdym przypadku tak, by twój postępek 
można było uznać za powszechną regułę. Najmniejszym defektem tych maksym jest to, że zamiast zdefiniować 
Sprawiedliwość, stawiają jej problem. Jak osiągnąć tę zgodność wolności? W imię jakiej zasady? Skąd mam wiedzieć, 



czy moje postępowanie może, czy nie może służyć jako reguła ogólna? I co mnie to obchodzi, czy będzie, czy nie 
będzie służyć jako taka? Toteż cóż mi po tej abstrakcji? Kant, czyniąc z Boga podporę Sprawiedliwości, tym samym 
Sprawiedliwość unicestwia. wszystkiego, co jest konieczne do wypełnienia się mego losu. Wspaniale! Otóż i definicja 
wyraźnie stawiająca prerogatywy indywidualne, jus człowieka i obywatela. Jednego tylko brak: trzeba by wiedzieć, czy 
tej możności wymagania odpowiada u moich bliźnich skłonność do posłuszeństwa. Definicja ta ma jeszcze inny defekt, 
nie mniej zasadniczy: nie bierze pod uwagę prerogatyw społecznych, communi utilitate comparata, co w pewnych 
wypadkach wymaga poświęcenia osobowości. Jest to więc czysty egoizm. A H e g e 1 rozróżnia prawo naturalne i 
prawo społeczne. Prawo naturalne jest prawem siły; prawo społeczne jest rezygnacją z tego, co w prawie naturalnym 
wynika z samowoli i przemocy; jest to realizacja wolności, harmonia interesów: prywatnego i ogólnego. Zobaczymy 
zresztą, że wolność według Hegla, tak samo jak według Spinozy, jest zerem. Ponieważ prawo natury jest siłą, a 
człowiek w stanie natury żyć nie może, siła musi stać się udziałem kolektywu, a to znów czyni ze Sprawiedliwości, tak 
samo jak z wolności, kwestię reprezentacji. Bezbożna konkluzja, przeciwko której protestują w ludzkich sumieniach 
wolność i Sprawiedliwość.
L e r m i n i e r .  Pierwsze pojęcie prawa zarysowuje się w formie negatywnej, w formie zakazów. Człowiek napotyka 
istoty podobne do siebie. Zaczyna wówczas pojmować, że ma obowiązek szanowania tych, których nazywa 
współbraćmi, a także prawo do tego, by oni jego szanowali; pomiędzy nim a nimi zachodzi identyczność, a więc 
zrównanie praw i obowiązków. Następuje obowiązkowe, ale nieaktywne rozpoznanie własnej wolności i wolności 
innych (Filozofia prawa).
Ta definicja prawa jest niewątpliwie jedną z najlepszych. Zasada identyczności jako źródła poszanowania
jest tam wyraźnie postawiona, a wszelki mistycyzm wyeliminowany. Niestety, owo poszanowanie, jak to określa 
Lerminier, jest całkowicie negatywne i bierne; jest to zdziwienie, zaskoczenie, wszystko, co chcecie, tylko nie efekt 
pozytywnej zdolności, bez której nie ma Sprawiedliwości, nie ma zbawienia. Zostaw mnie w spokoju, a i ja zostawię 
cię w spokoju — oto prawo w rozumieniu Lerminiera. Jest to przeciwieństwo tego, co u Homera Ajaks mówi do 
Ulissesa: Usuń mnie albo ja ciebie usunę! — lapidarnie wyrażając prawo siły.
Aby zaradzić tej nieaktywności prawa, Lerminier wprowadza nowy pierwiastek, towarzyskość, która zbliża ludzi i każe 
im przejść od bezwładu prawnego do solidarności politycznej i społecznej. Oznacza to popadanie — za pośrednictwem 
zwierzęcych przywiązań uczuciowych nie sięgających poziomu Sprawiedliwości — w niedogodność 
transcendentalizmu. Instynkt towarzyski człowieka przejmuje od Sprawiedliwości swą formę i charakter; jakże więc 
mógłby ją stwarzać? A jeżeli jej nie stwarza, to jakże ta bezsilna Sprawiedliwość, choćby nawet wspierana 
powszechnym interesem, mogłaby się ostać wobec żądań egoizmu? Jeśli Sprawiedliwość nie istnieje w całości a priori  
w sercu człowieka, to jest niczym; ani religia, ani społeczeństwo, ani państwo nie zdołają dodać jej siły; i oto popadamy 
w całkowitą niemoc.
J u l e s  S i m o n . Prawo jest możnością robienia ^ tego, co nakazuje Obowiązek; mówiąc prościej — Prawo jest 
Obowiązkiem. A czymże jest Obowiązek? Wolą Boga w każdej rzeczy — odpowiada p. Jules Simon. Trudno o dalej 
posuniętą ortodoksję. Trzeba zresztą zaznaczyć, że p. Simon doskonale rozumie, że jego system niszczy 
Sprawiedliwość. Sprawiedliwość dla niego nie istnieje; istnieje tylko pewne złożone uczucie — miłość Boga, miłość 
bliźniego, miłość siebie samego, podtrzymywane teologiczną nadzieją wieczystej nagrody.
O u d o t. Po zdefiniowaniu Prawa jako kierowania Wolnością przez inteligencję i po podporządkowaniu go 
Powinności, zdefiniowanej z kolei jako idea kierunku, jaki należy nadać Wolności, aby osiągnąć cel, którego 
perspektywa pojawiła się w postaci impulsu początkowego lub końcowego, p. Oudot uzupełnia swoją teorię definiując 
Sprawiedliwość jako połączenie miłości Boga i bliźniego z pewną nieufnością właściwą miłości siebie samego. Dosyć 
trudno jest się połapać w tych wszystkich kierunkach, połączeniach i nieufnościach. Ale jasne jest, że dla p. Oudot, tak 
samo jak dla p. Jules Simona, Prawo i Powinność mieszają się z pojęciami potrzeby, instynktu, podporządkowania, 
czyli nie posiadają własnej i właściwej sobie realności; a znów Sprawiedliwość miesza się z pospolitymi uczuciami, jak 
życzliwość, sympatia, miłość, instynkt towarzyski, które są nam wspólne ze zwierzętami; a zatem i ona nie więcej ma 
własnej realności aniżeli Prawo. A wreszcie, ponieważ owo Prawo, owa Powinność, owa Sprawiedliwość 
podporządkowane są sankcji nadprzyrodzonej, która tylko czasami zmienia nasze potrzeby, instynkty i uczucia w 
nakazy i poprzez nie sugeruje nam idee Sprawiedliwości i Prawa — uznać wypada, że poza zasięgiem teologii idee te 
są jakimś nieporozumieniem, wytworem pychy i obrazą wyrządzoną Bóstwu. Teoria upadku jest najoczywistszym 
produktem studiów pedagogicznych i prawniczych. I niechże teraz kto powie, że idziemy z postępem!
E. d e  G i r a r d i n .  Jedno tylko Prawo jest na świecie, Prawo silniejszego. Prawo jest więc siłą. Otóż siła jest 
dwojakiego rodzaju: siła materialna i siła intelektualna. Siła materialna to prawo barbarzyńskie, siła intelektualna — 
prawo  cywilizowane. Zmieńcie więc, przekształćcie siłę materialną w siłę intelektualną, a dojdziecie do tej wyższej 
formuły: Rozumować — oto jest Prawo.
I dalej p. de Girardin kruszy kopie, aby dowieść wyższości systemu rozumowania nad systemem siły. Jedyne, co stąd 
jasno wynika, to to, że p. de Girardin protestuje przeciwko prawu silniejszego; że uważa je za niegodziwe i krzywdzące; 
że nienawidzi zarówno bohaterów, jak bandytów i zamiast walczyć woli pertraktować. Niewątpliwie, p. de Girardin ma 
rację, ufając raczej swojemu dowcipowi niż swoim muskułom; ale jeżeli to ja jestem silniejszy, to dlaczegóż miałbym 
go słuchać? Wszystko, co mógłby mi na ten temat powiedzieć, suponuje jakiś czynnik nowy, oprócz siły materialnej i 
siły intelektualnej, w imię którego wzywa mnie do zamiany walki na rozumowanie. Dostrzega on ten czynnik i nazywa 
go po imieniu: Prawo — mówi — to nietykalność człowieka. Ale zaraz się wycofuje, negując Sprawiedliwość 
obowiązującą, która wszakże jest nie czym innym jak poczuciem owej  nietykalności. Jeśli
0 niego chodzi, dopuszcza jedynie Sprawiedliwość wzajemną. Wzajemność — oto czego mu trzeba. Ale wzajemność, 



teoretyczne założenie operacji kredytowych
1 ubezpieczeniowych, jest wszakże tylko stosunkiem, formułą, abstrakcją, która sama przez się nie implikuje zgoła, że 
wola winna się jej podporządkować. Wzajemność, jednym słowem, to forma Sprawiedliwości, ale bynajmniej nie jej 
siła. Nie jest wszakże realna.
Pan d e  L o u r d o u e i x ,  przeciwnik p. de Girardin, daje z kolei definicję następującą: Prawo jest najkrótszą Unią 
łączącą rozum boski z rozumem ludzkim. Formuła zapożyczona z formuły Cycerona: Pierwszym prawem jest prawy 
rozum Boga, co po usunięciu obrazu linii prostej i wzmianki o Najwyższej Istocie sprowadza się do stwierdzenia, że 
Prawo jest rozumem, czyli, innymi słowy: Rozumować — oto jest prawo, jak to sformułował p. de Girardin. Było 
jednak napisane, w księdze boskich wyroków zapewne, że ci dwaj panowie walczący z sobą publicznie nie mogą i nie 
powinni dojść do porozumienia.
XXXVI. Streśćmy teraz całe to studium w paru wierszach.
Punktem wyjścia Sprawiedliwości jest poczucie godności osobistej.
Poczucie to uogólnia się i rozszerza na innych, stając się poczuciem godności ludzkiej, którego każda rozumna istota z 
natury swej doznaje w osobach innych, wrogów czy przyjaciół, tak samo jak w stosunku do siebie samej.
Tym właśnie Sprawiedliwość różni się od miłości i wszelkich uczuć pokrewnych, że jest bezinteresowna, jest antytezą 
egoizmu i wywiera na nas presję przeważającą wszystkie inne uczucia.
Dlatego też u człowieka pierwotnego, którego poczucie godności jest brutalne, a osobowość bardzo zachłanna, 
Sprawiedliwość przybiera postać nadprzyrodzonych nakazów i opiera się na religii.
Ale niebawem, pod wpływem tej zaświatowej pomocy, Sprawiedliwość wyradza się; na przekór swojej definicji staje 
się arystokratyczna, odwraca się od ludu, a w chrystianizmie dochodzi aż do poniżania ludzkości. Cześć oddawana 
Bogu unicestwia szacunek należny człowiekowi; a skoro poszanowanie człowieka ginie, Sprawiedliwość upada, a wraz 
z nią społeczeństwo.
Wówczas przychodzi Rewolucja, otwierając nową erę ludzkości. Dzięki niej Sprawiedliwość, w poprzednim okresie 
zaledwie mgliście zarysowana i praktykowana raczej instynktownie, objawia pełnię i czystość swej idei.
Sprawiedliwość jest absolutna, nienaruszalna, nie da się zwiększać ani zmniejszać, jest niezawodną miarą wszystkich 
ludzkich uczynków.
Wyobraźmy sobie społeczeństwo, w którym nad Sprawiedliwością góruje bodaj trochę inny jakiś pierwiastek, 
powiedzmy religia; albo takie, w którym pewne jednostki korzystają z przywilejów choćby trochę wywyższających je 
ponad ogół: z chwilą kiedy Sprawiedliwość traci swą wewnętrzną siłę, społeczeństwo to musi zginąć prędzej czy 
później, ale nieuchronnie. Choćby przewaga religii czy feudalizmu była znikoma, musi nadejść dzień, kiedy wyżej 
postawiony zażąda od niższego ofiary, a ten z kolei zbuntuje się: takie są dzieje ludzkości i tym jest Rewolucja.
Ta ewolucja idei prawnej, zarówno w umyśle, który ją zrodził, jak i w historii, w której się rozgrywa, jest nieunikniona. 
Jeżeli istnieją stworzenia rozumne na Jowiszu, Wenus czy Marsie, to wobec identyczności rozumu muszą mieć to samo 
pojęcie prawa co my.
A jeśli te istoty, zanim osiągnęły pełne i czyste pojęcie prawa, musiały tak jak my — mając ten sam typ inteligencji — 
przejść przez okres przygotowawczy, kiedy Sprawiedliwość była przestrzegana jako nakaz płynący z góry, znaczy to, że 
ich religia, podporządkowująca sobie Sprawiedliwość i głosząca niższość podmiotu prawnego, podlegała tym samym 
kolejnym przemianom co nasza, a jej fazą ostatnią musiał być chrystianizm.
Chrystianizm, podobnie jak Sprawiedliwość, nieodłączny jest od wszystkich ludzkości wszechświata. Ulegając prawom 
postępu muszą one, zależnie od aktywności swej natury, krócej lub dłużej poddawać się wahaniom między wiarą a 
rozumem, wolnością a despotyzmem, aby w końcu dostąpić wyzwolenia przez Rewolucję.
Rewolucja przewaliła się nad nami jak rwący potok. Jej historia nie jest zakończona, jej wyznanie wiary trzeba jeszcze 
napisać. W ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu przyjaciele Rewolucji wyrządzili jej swoją nieudolnością więcej szkody 
niż wrogowie. A jednak, mimo niewierności swoich kronikarzy, mimo ubóstwa swej nauki, samą siłą swego imienia, 
potężniejszego niż imię Jehowy, Rewolucja ogarnia wszystko. Od czasu zdobycia Bastylii nie zaistniała we Francji taka 
władza, która by się ośmieliła otwarcie negować Rewolucję i stawać na pozycjach kontrrewolucyjnych. A przecież 
wszyscy ją zdradzili, nawet człowiek Terroru — Robespierre, zwłaszcza Robespierre. W obliczu Rewolucji nawet 
Kościół zmuszony był zasłonić twarz i ukrywać swą boleść. A teraz Wasza Eminencja wraz z całym episkopatem 
francuskim miałżeby odwagę wydać dekret znoszący prawa człowieka i obywatela? Wątpię.
Napisane jest: Me będziesz uchybiał w szacunku bratu twemu — turpitudinem fratris tui non revelabis. Oto nakaz 
szacunku — pierwsza zasada wszelkiej Sprawiedliwości i wszelkiej moralności; znaleźć go można w dwudziestu 
miejscach Pięcioksięgu. Mojżesz przemawiał jak bałwochwalca: zgoda całej starożytności jest przeciwko wam. Przed 
ten oto trybunał sumienia świata odsyłam tedy Waszą Eminencję i cały Kościół; trybunał nieprzekupny, którego wyroku 
ani przyjąć, ani odrzucić nie możecie bez własnej zguby.
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XXI.  Już  powiedziałem,  Eminencjo,  w  jaki  sposób  zrodziły  się  pierwsze  wątpliwości  zarówno  co  do  ustroju 
gospodarczego  społeczeństwa,  jak  i  jego  uzasadnienia  nadprzyrodzonego,  jakie  daje  Kościół.  Obecnie  zamierzam 
wyjawić, w jaki sposób doszedłem do odkrycia zasady, która — nie sięgając do hipotezy religijnej, a nawet będąc jej 
diametralnie  przeciwna  —  czyni  zadość,  jak  mi  się  wydaje,  zarówno  poczuciu  Sprawiedliwości  człowieka,  jak 
porządkowi rzeczy.
Wysłuchajmy  przede  wszystkim,  co  mówi  mój  biograf.  Biografem  tym,  mam  prawo  tak  twierdzić,  jest  Wasza 
Eminencja:
„Nędza rodziny pogłębiała się z każdym dniem i Piotr Józef, zamiast czerpać z domu zasady cierpliwości i rezygnacji, 
spotykał się tam tylko z goryczą skargi, bluźnierstwa i czarną rozpaczą. Słowo Chrystusa nie znajdowało oddźwięku w 
tym posępnym domu. Zamiast spoglądać w niebo, patrzono na ziemię... widziano na niej bogaczy... Proudhon karmił 
się zawiścią".
Aby uzyskać te szczegóły z życia prywatnego, sięgające trzydziestu pięciu czy czterdziestu lat wstecz, musiał chyba 
Wasza Eminencja przeprowadzić śledztwo i rozpytywać wszystkich starych dewotów z całej parafii; ale mniejsza o to.
Karmił się zawiścią!  To nie jest zupełnie ścisłe. I chociaż wasza zasada nierówności przesądza o uczuciach biedaka i 
jego tajemnych szeptach, ośmielę się powiedzieć, Eminencjo, że doświadczenie może o tym pouczyć jeszcze lepiej. 
Niechże mi wolno będzie ujawnić, co się właściwie snuje w mózgu ubogiego dzieciaka, jeżeli przypadkowo ma on 
możność rozmyślać o swej nędzy.
Zostałem ochrzczony w Kościele katolickim i w znacznej  mierze wychowany przez ten Kościół.  Punktem wyjścia 
mego wykształcenia w dziedzinie, która nas zajmuje, były więc różnice klasowe, inaczej mówiąc — nierówny podział 
bogactw. Zasada niezdrowa, której wpływ powoduje zgubę tysięcy duszyczek i którą Kościół powinien tępić na równi z 
bałwochwalstwem czy herezją.
Pierwszym uczuciem, jakie we mnie wywołał  obraz mojej  względnej  niższości,  było upokorzenie.  Wstydziłem się 
swojej nędzy niby jakiejś kary. Czułem niejasno prawdę słów pewnej starej kobiety, że  bieda nie jest grzechem, ale  
gorzej niż grzechem; ona nas poniża, upokarza i sprawia, że stajemy się jej godni.
Nie mogłem żyć z tym wstydem, zmienił się on w oburzenie. Najpierw był to tylko szlachetny poryw, aby się wznieść 
dzięki  własnej  pracy  i  inteligencji  do  poziomu  ludzi  szczęśliwych:  albowiem  każda  namiętność  pohamowana  w 
pewnym zakresie i z pewnego punktu widzenia może być poczytana za cnotę. Ale prosty rachunek wykazał mi wkrótce, 
że pozostając robotnikiem nie osiągnę nigdy bogactwa: wówczas poryw przemienił się w gniew, a gniew wiadomo 
dokąd mnie doprowadził: do szukania, lepiej niż to czynił Rousseau, źródeł nierówności warunków bytu i majątków.
Kto inny zostałby może przemytnikiem lub pajęczarzem: najbardziej zmysłowi czy tchórzliwi zostają złodziejami. Ja 
postanowiłem zbadać aż do dna, sztuka po sztuce, tę machinę gospodarczą, którą Kościół rozgrzeszał, a która wytwarza 
nierówność nieuchronnie, jak twierdzą J. B. Say 31 i Destutt de Trący 32. Wiedzieć — to posiadać, powiedziałem sobie, 
gdyż wiedza to kapitał i bogactwo: posiadłszy wiedzę zdobędę swój udział. I obiecałem sobie, że jeśli się czego nauczę,  
nie będę ukrywał zazdrośnie mych zdobyczy: gdyż dawać — to także posiadać; jest to nec plus ultra posiadania.
Zacząłem od wyeliminowania z moich wierzeń moralności chrześcijańskiej i w ogóle wszelkiego rodzaju moralności, 
przyjmując za zasadę uznawanie za  dobro  lub  zło  tylko tego, co uzna bezspornie moje sumienie wspomagane przez 
rozsądek: szukałem w samym sobie -— tak jak to uczynił Kartezjusz w dziedzinie metafizyki — podstawowej zasady 
praw,  tego  aliąuid  inconcussum,  na  którym  mógłbym  oprzeć  gmach  moich  uprawnień  i  moich  obowiązków, 
przystosowując  się  zresztą  w  całokształcie  postępowania  do  istniejących  instytucji,  ani  ich  nie  uznając,  ani  nie 
odrzucając.



XXII.  Z  końcem 1838 r.  przybyłem do Paryża  w celu  dalszych  studiów.  Wasza  Eminencja  wie  dobrze,  komu to 
zawdzięczam, jako że należał, o ile mi wiadomo, do tych członków Akademii, którzy oddali głos za mną:
niech mi wolno będzie na tym miejscu wyrazić za to wdzięczność.
Przeglądając  katalog  biblioteki  Instytutu  natrafiłem  na  dział:  E k o n o m i a  P o l i t y c z n a .  Właśnie  minęło 
osiemdziesiąt lat od chwili kiedy Quesnay33 ogłosił swoją Tablicą, a ja nigdy o tym nie słyszałem. Co to za ludzie? — 
zastanawiałem się. I zabrałem się do czytania.
Lektura pism ekonomistów przekonała mnie o dwóch rzeczach, mających dla mnie decydujące znaczenie:
Po pierwsze,  że  w drugiej  połowie  osiemnastego  wieku  zarysowała  się  i  rozwijała  poza  tradycją  chrześcijańską  i 
jakimkolwiek  wpływem  religii  nowa  nauka,  nauka,  której  zadaniem  było  ustalenie,  niezależnie  od  istniejących 
zwyczajów, norm prawnych, przesądów i rutyny panującej w tej dziedzinie — praw naturalnych rządzących produkcją,  
rozdziałem i konsumpcją dóbr. To przecież było to, o co mi chodziło.
Drugą sprawą, co do której miałem pewność, było to, że w dziedzinie ekonomii politycznej, tak jak ją pojmowali jej 
twórcy i jak ją wykładali ich uczniowie, nie miało znaczenia pojęcie prawa, a jej autorzy ograniczali się do wykładania 
faktów, jakie mieli przed oczyma, i do wyciągania z nich wniosków niezależnie od tego, czy były one w zgodzie, czy w 
niezgodzie z pojęciem Sprawiedliwości.
Tak na przykład — jest to uwaga Rossiego34 — zostało wykazane, i zadaniem ekonomii było to wykazać, że podział  
pracy  jest  najsilniejszą  sprężyną  produkcji,  najobfitszym  źródłem bogactwa  — ale  że  jednocześnie  powoduje  on 
ogłupienie robotnika i w konsekwencji stwarza klasę niewolników. Te dwa zjawiska, tak oczywiste, są tak ściśle ze sobą 
związane,  że gdyby przemysł  miał  się  ugiąć pod prawem do godności  osobistej,  mu siałby — jak się  wydaje — 
zrezygnować ze swych wytworów, a to doprowadziłoby społeczeństwo do nędzy; i odwrotnie, gdyby Sprawiedliwość 
miała być podporządkowana produkcji, pauperyzacja, zepsucie i zbrodnia rozwinęłyby się w sposób nieograniczony, 
proporcjonalnie do rozwoju produkcji.
Tylko nauka nadrzędna, dodaje Rossi, może uzgodnić oba pojęcia. Ale jest faktem niewątpliwym, że odnośnie do tego 
samego zjawiska ekonomia może mówić tak, a Sprawiedliwość nie.
Zagadnienie polega więc na tym, w jaki sposób społeczeństwo zdoła zachować korzyści płynące z podziału pracy i 
nadal je powiększać; a z drugiej strony, czynić zadość Sprawiedliwości, chroniąc klasy robotnicze przed deprawacją. To 
stoi  przed nami.  Problem jest  trudny;  sytuacja  niebezpieczna.  Wasza Eminencja musi  przyznać,  że nigdy teologia 
chrześcijańska nie stała przed podobnymi zagadnieniami.
XXIII. Uogólniając obserwacje Rossiego przekonałem się bez trudu, że to, co on mówi o podziale pracy, o zatrudnieniu 
dzieci w rękodzielnictwie, o gałęziach przemysłu szkodliwych dla zdrowia, można i należy odnieść także do zagadnień 
konkurencji, pożyczki oprocentowanej, czyli kredytu, własności i zarządzania, jednym słowem do wszystkich kategorii 
ekonomicznych  i,  co  za  tym  idzie,  do  wszystkich  instytucji  społecznych.  Wszędzie  objawia  się  niemoralność, 
rozwijająca się proporcjonalnie do uzyskiwanych rezultatów gospodarczych; całe społeczeństwo jak gdyby opierało się 
na tej dwoistości koniecznej i nierozerwalnej: bogactwo i  nędza, postęp i  zepsucie.  A skoro ekonomiści wykazują, że 
sama Sprawiedliwość jest pojęciem ekonomicznym, że wszędzie, gdzie jest ona gwałcona, czy przez niewolnictwo, czy 
przez  despotyzm,  czy  przez  brak  bezpieczeństwa  itd.,  cierpi  na  tym  sama  produkcja,  zmniejsza  się  bogactwo,  a 
rozprzestrzenia barbarzyństwo — dojść  musimy do przekonania,  że ekonomia polityczna,  a  co za tym idzie,  całe 
społeczeństwo, pozostają we wzajemnej sprzeczności; Rossi tego nie zauważył, a może nie śmiał powiedzieć.
Wobec tej  antynomii,  której  obszerny wykład  znaleźć  można w moich  Sprzecznościach  ekonomicznych,  jakie  jest 
oficjalne stanowisko nauki?
Jedni,  krańcowi  zwolennicy  Malthusa,  wypowiadają  się  odważnie  przeciwko  Sprawiedliwości.  Żądają  oni  przede 
wszystkim bogactw, z których część, jak się spodziewają, ma im przypaść. Życie, wolność, oświecenie mas mało ich 
obchodzą.  Pod  pozorem,  że  takie  jest  prawo ekonomiczne,  taki  fatalizm rzeczy,  bez  wyrzutów sumienia  składają 
ludzkość na ołtarzu Mammona. Jest to cecha charakterystyczna szkoły ekonomicznej w jej walce z socjalizmem: za tę 
swoją zbrodnię i hańbę odpowie ona przed historią.
Inni w obliczu ruchu gospodarczego cofają się przerażeni i zwracają się ku czasom prostoty przemysłowej, prząśnictwa 
domowego i zwykłego pieca: stają się wstecznikami.
Wydaje mi się, że w tej dziedzinie jestem pierwszym, który w pełnym zrozumieniu zjawiska ośmiela się twierdzić, że 
Sprawiedliwość  i  ekonomia  nie  powinny ograniczać  jedna  drugiej  ani  robić  sobie  nic  nieznaczących  ustępstw,  co 
prowadziłoby tylko do wzajemnych okaleczeń, ale przenikać się nawzajem, i to tak, że pierwsza byłaby prawem dla 
drugiej; w ten sposób zamiast ograniczać siły ekonomiczne, których przerost nas zabije, należałoby je równoważyć na 
tej mało jeszcze znanej i jeszcze mniej rozumianej zasadzie, że przeciwieństwa nie muszą się wzajemnie niszczyć, ale 
uzupełniać właśnie dlatego, że są przeciwieństwami.
Nazwałbym to chętnie zastosowaniem Sprawiedliwości  do ekonomii  politycznej  na wzór Kartezjusza,  który swoją 
analizę nazywał zastosowaniem algebry do geometrii. Na tym, jak mówi Rossi, polega nowa Nauka, nauka prawdziwie 
społeczna.
XXIV. Na pierwszy rzut oka takie uzgodnienie wydaje się niewykonalne; pozornie sprzeczne z subiektywną naturą 
Sprawiedliwości.
Wiemy,  istotnie, co to jest  Sprawiedliwość w stosunku do osób:  wzajemne i jednakowe poszanowanie.  Nie bardzo 
jednak  możemy sobie  wyobrazić,  czym może się  ona  stać  w stosunku do rzeczy,  do  funkcji,  do produktów i  do 
wymiany.  W jaki  sposób  równość  osób,  która  jest  samą istotą  Sprawiedliwości,  może  się  przemienić  w równość 
bogactwa? Czy można przypuszczać, że się jedna z drugiej wywodzi? Takie pytanie, będące niejako pułapką, pojawiało 
się przed teologami, filozofami, prawnikami, ekonomistami, mężami stanu, i wszyscy oni, jak dotąd, byli zgodni co do 



negatywnej odpowiedzi.
Równość dóbr i bogactw nie jest Sprawiedliwością, mówią, a niektórzy posuwają się nawet do twierdzenia, że jest 
sprzeczna ze Sprawiedliwością.
„Dzięki  zerwaniu z równością narodziło się społeczeństwo, pisze p.  Blanc-Saint-BonnetS5,  dlatego też ostatecznym 
prawem świata jest miłosierdzie.
„Powtarzacie, że Ewangelia głosiła równość ludzi — to fałsz. Równość jest fałszywym imieniem Sprawiedliwości. 
Ewangelia doskonale wie, że nierówność wynika z naszej wolności, i z tego powodu ustanowiła miłosierdzie na tym 
świecie, odpłatę na tamtym. Równość jest prawem bydła; zasługa jest prawem człowieka" (Restauracja we Francji; De 
la Restauration frcmca&se, str. 90 i 124).
Oto co głosi  mądrość chrześcijańska ustami swych apologetów. Według Kościoła — albowiem od chwili narodzin 
nauki ekonomii Kościół zechciał także wypowiedzieć się w tej materii — ekonomia polityczna wynika z objawienia. Z 
chwilą gdy grzech opanował naturę, równość nędzy stała się faktem pierwotnym, nieuniknionym, z którego cywilizacja 
może się wyzwolić tylko dzięki religii, to znaczy przez uświęcenie nierówności, z miłosierdziem jako przeciwwagą.
Ci, którzy uznają nierówność wychodząc z zasad religii, będą bardzo zdziwieni, gdy im za chwilę udowodnimy, że ich 
rzekome zasady stoją w sprzeczności z prawami ogólnego mechanizmu. Zbadajmy tę trudność, oświetlmy ją pochodnią 
analizy, a wkrótce wstydzić się będziemy zuchwałości dawnych poglądów.
Prawa  ekonomii  politycznej,  zarówno  publicznej  jak  i  prywatnej,  są,  dzięki  ich  charakterowi  obiektywnemu  i 
koniecznemu, wyjęte spod zakresu swobodnego uznania człowieka: narzucają się nieubłaganie naszej woli. Same w 
sobie są one prawdziwe,  pożyteczne:  ich przeciwieństwo musiałoby zawierać sprzeczność.  To, że wydają nam się 
szkodliwe, a raczej kłopotliwe, sprawia nasz do nich stosunek — wieczne przeciwstawianie konieczności i wolności.
Ilekroć  następuje  zetknięcie  wolnego  umysłu  z  koniecznością  przyrody,  godność  naszego  ja  czuje  się  urażona  i 
poniżona; spotyka się z czymś, co nie okazuje jej poszanowania, nie odpłaca się sprawiedliwością za sprawiedliwość i 
pozostawia tylko wybór pomiędzy poszanowaniem a poddaństwem. Ja i nie-ja nie pozostają w równowadze. Stąd się 
bierze, że człowiek bywa albo panem przyrody, albo jej niewolnikiem i ofiarą.
Po ustaleniu powyższego zagadnienie zgodności pomiędzy Sprawiedliwością a ekonomią wygląda jak następuje — 
powracam do wspomnianego przykładu podziału pracy:
Skoro w społeczeństwie podział pracy istnieje, nasuwa się pytanie, na kim skupi się niedogodność tego podziału?
Łatwo pojąć, że w kręgu rodziny, a nawet szczepu, uprawnienia wodza są szersze niż uprawnienia dzieci, uczniów, 
czeladników czy służby. Że nie musi to pociągać niesprawiedliwości, świadczy o tym nie tylko przykład narodów; w 
sposób oczywisty wymaga tego sam ład rodziny, jej bezpieczeństwo.
Według tego wzoru hierarchii  rodowej zorganizowały się społeczeństwa, w których uprawnienia osobiste obejmują 
coraz węższy zasięg, poczynając od władcy aż do niewolnika.
Należy więc rozstrzygnąć pytanie, czego domaga się Sprawiedliwość: czy zasada hierarchii i autorytetu powinna objąć 
całe społeczeństwo, niby jedną wielką rodzinę, w którym to przypadku skutki konieczności gospodarczych obciążać 
będą coraz bardziej klasy niższe, a coraz mniej wyższe? Czy też wszystkie rodziny powinny być uważane za jednakowo 
godne  szacunku,  a  wtedy  konieczności  gospodarcze  rozkładałyby  się,  jak  przy  ryzyku,  na  wszystkich  członków 
społeczności i w ten sposób poddaństwo przestałoby istnieć, zmieniając się nawet w podstawę ładu.
Z  tej  dwojakiej  możliwości  rodzą  się  dwa  systemy,  które  odtąd  będziemy  nazywali:  pierwszy  —  systemem 
podporządkowania usług, drugi — systemem wzajemności usług. Czy potrzebuję dodawać, że pierwszy jest systemem 
Kościoła, drugi — Rewolucji?
Nie będę tracił czasu na wykazanie, w jaki sposób zasada wzajemnego poszanowania przemienia się logicznie w zasadę 
wzajemnych usług. Każdy zrozumie,  że jeżeli  ludzie są równi wobec Sprawiedliwości,  to równość ta nie  zaniknie 
wobec potrzeb i że nie zasługuje na miano sprawiedliwego ten, kto zwala ciężar służenia na barki swych braci.
Pragnę tylko podkreślić, po pierwsze, fakt, że idea tak prosta wydawała się aż do Rewolucji ohydnym paradoksem; po 
drugie, absurdalność sofizmatu, na którym się opiera rzekome prawo nierówności.
XXV. Wybił  rok  1789.  Wszystkie  stare  zasady prawne,  uznawane dotychczas  za wyraz  czystej  Sprawiedliwości  i 
uświęcone przez religię, zostają podważone przez nowego prawodawcę: prawa senioralne, hierarchia klas, szlachectwo, 
trzeci stan, chłopstwo, ustrój cechowy, mistrzostwa, przywileje urzędów, parafii, prowincji, rządy panków, proletariat. 
Na miejsce tej zorganizowanej nierówności, stworzonej przez przemoc i pychę a uświęconej przez duchowieństwo, 
Rewolucja ustanawia jako równorzędne zasady: 1° równość osobistą; 2° równość polityczną i cywilną; 3° równość 
wykonywanych  czynności,  równowartość  usług  i  produkcji,  równowagę  władz,  jedność  prawa,  powszechność 
jurysdykcji. Z tego powinna wynikać — z zastrzeżeniem poprawek, jakie mogą wnieść swobodnie działające zdolności 
indywidualne — 4° równość warunków życia i bogactwa.
Nie widziano podobnych rzeczy ani od stworzenia świata, ani od początków chrześcijaństwa. Nacisk, jaki Rewolucja 
kładzie na tę zasadę tak nową, tak mało rozumianą i tak znienawidzoną przez Kościół — zasadę  R ó w n o ś c i  — 
zasługuje na specjalną uwagę.



Deklaracja z 27 lipca — 31 sierpnia 1789 roku:
„Art. 2. Natura stworzyła ludzi wolnymi i równymi IO swych prawach".
Aby podkreślić ludzkie pochodzenie tej równości, jej niezależność od wszelkiej sankcji boskiej, deklaracja dodaje, że 
równość praw ma za podstawę i gwarancję ich w z a j e m n e  u z n a n i e :
„Art. 5. Aby zapewnić sobie swobodne i całkowite korzystanie ze swych zdolności, każdy człowiek powinien uznać i 
ułatwić swoim bliźnim swobodne korzystanie z ich własnych zdolności".
Konstytucja z 6 września 1791 roku:
„Art. 1. Ludzie rodzą się i pozostają wolni i r ó w n i  w  s w y c h  p r a w a c h".
Deklaracja z 15—16 lutego 1793 roku:
„Art.  1.  Prawami  naturalnymi  człowieka  w  zakresie  cywilnym  i  politycznym  są  wolność,  r ó w n o ś ć , 
bezpieczeństwo, własność, gwarancje społeczne, walka z uciskiem".
Deklaracja z 24 czerwca 1793 roku:
„Art. 2. Tymi prawami są: r ó w n o ś ć ,  wolność, bezpieczeństwo, własność".
„Art. 3. Wszyscy ludzie są r ó w n i  z natury i wobec prawa".
Konstytucja roku I I I  (22 sierpnia 1795 r.):
„Art. 1. Prawami człowieka w społeczności są: wolność, r ó w n o ś ć ,  bezpieczeństwo, własność".
„Art. 2. R ó w n o ś ć  polega na tym, że prawo jest jedno dla wszystkich, zarówno gdy chroni, jak i kiedy karze".
Konstytucja roku V I I I  (15 grudnia 1799 r.):
„Konstytucja  opiera  się  na  prawdziwych  zasadach  rządu  reprezentatywnego,  na  świętych  zasadach  własności, 
r ó w n o ś c i  i wolności".
„Obywatele, dorzucają konsulowie w swej odezwie, Rewolucja została utrwalona na zasadach, które ją rozpoczęły. Jest 
zakończona".
Karta roku 1814.
„Art. 1. Francuzi są r ó w n i  wobec prawa".
(Należy zauważyć,  że  projekt  Konstytucji,  opracowany przez  konserwatywny senat,  przedstawiony 6  kwietnia  do 
akceptacji Ludwikowi XVIII nie zawierał żadnej wzmianki o równości Francuzów; król to dopiero przypomniał).
Konstytucje z lat 1830 i 1848 powtarzały tylko poprzednie.
Tak  więc,  według  Rewolucji,  Sprawiedliwość  w  zastosowaniu  do  ekonomii  znalazła  swe  sformułowanie;  ład 
gospodarczy podlega prawu równowagi.
Przed rokiem 89, warto o tym przypomnieć, ludzie nie byli wszyscy równi w prawach [droit], równi urodzeniem, równi  
wobec prawa [loi]. Nierówności prawne objawiały się nawet w sposobie wykonywania kary śmierci; wiadomo np., z 
jaką  uciechą  lud  paryski  asystował  przy  kaźni  nieszczęsnego  margrabiego  de  Fa-vras36,  którego  powieszono  jak 
zwykłego  chłopa.  Pogaństwo  przez  2000  lat,  a  po  nim  chrystianizm  tolerowały  bez  sprzeciwu  tę  potworną 
niesprawiedliwość.
Dopiero od roku 1789, ani trochę wcześniej, równość wobec prawa, równość wobec konieczności naturalnych została 
uznana w prawie publicznym: dzięki temu ekonomia społeczna uległa w zasadzie przemianie i wszystkie problemy 
związane z zagadnieniem dóbr mogą, gdy zechcemy, znaleźć swe rozwiązanie. Ogromna dziedzina nauki moralnej, 
odcięta dotąd szablą despotyzmu, lancą szlachty i mieczem Kościoła, zostanie sformułowana przy pomocy ścisłych 
równań,  bez  udziału  teologii,  która  niczego  się  nie  nauczyła,  nic  nie  dostrzegła,  nic  nie  zrozumiała  i  która  od 
siedemdziesięciu lat z wściekłością miota swe oszczerstwa.
Wzajemne poszanowanie  — pierwszy artykuł kodeksu rewolucyjnego;  wzajemność usług,  to znaczy wzajemność we 
własności, w pracy, w wykształceniu, kredycie, wymianie, podatkach, krytyce, władzy, sądzeniu — to artykuł drugi.
Oto z czym walczy Kościół; skargi  jego rozbrzmiewają z ambon, w szkołach i na tajnych naradach. Oto dlaczego 
oskarża on Rewolucję o głoszenie materializmu, sensualizmu, epikureizmu i rozkładu moralnego.
(jasne jest, że jeżeli wystarczy proste wnioskowanie z ^pojęcia Sprawiedliwości, takiej jak ją zdefiniowaliśmy wyżej, 
aby ludzie stali się równi i wolni, to oznacza to gruntowną przemianę ducha wszelkich praw i obyczajów. Nie będzie 
więcej podporządkowania człowieka człowiekowi, a zatem nie będzie już ani hierarchii, ani Kościoła, ani dogmatu, ani 
wiary.  Racją bytu tego wszystkiego było przeświadczenie o konieczności  zabezpieczenia społeczeństwa przeciwko 
egoizmowi bądź przez religię, bądź siłą. Okazuje się to zbędne w społeczeństwie, w którym prawo odpowiadające 
wolności znajduje swe zabezpieczenie w sumieniu; w którym zasada Sprawiedliwości okaże się niebawem identyczna z 
zasadą powszechnego szczęścia.
W najlepszym dla chrześcijaństwa razie okaże się ono niepotrzebne. Doskonale to zrozumiała szkoła pp. Bu-cheza37 i 
Otta, przedstawicieli nowoczesnej chrześcijańskiej demokracji. Z ich publikacji wynika (por. m. in, Traktat o ekonomii  
politycznej  p.  Otta,  Paryż,  wyd.  Gu-illaumin),  że  równość  nie  jest  właściwie  wynikiem  gry  sił  ekonomicznych 
równoważonych przez Sprawiedliwość, ale nakazem społeczności, której podstawy i motywy działania opierają się na 
religii.  Aby  się  stowarzyszyć,  a  przez  to  stać  się  równym,  według  Bucheza  i  Otta,  konieczna  jest  wiara,  łaska 
nadprzyrodzona, teologia. Pod tym względem pp. Buchez i Ott są zgodni z episkopatem. Czyż episkopat nie może 
powiedzieć z dumą: bałwochwalstwo, filozofia, ekonomia polityczna, Sprawiedliwość i natura, wszystko sprzysięgło 
się, żeby was dzielić; tylko Ewangelia uczyniła was braćmi.
XXVI. Przechodzę do argumentów teoretyków nierówności. Sprawiedliwość, mówią, równa wszystkich, ale przyroda 
nie. Zjawiska ekonomiczne zaś należą do faktów obiektywnych; próbować je naginać do wymogów Sprawiedliwości 
byłoby rozciąganiem ich na madejowym łożu, gwałceniem konieczności naturalnych.



Argument ten powtarzali do znudzenia różni ekonomiści, wrzeszcząc, że równość nigdzie nie istnieje, że jest sprzeczna 
z naturą ludzką, że nierówność jest prawem świata, prawem sztuki, prawem moralności.
Pan Jobard38, uczony złośliwiec z Brukseli, który — jak wielu innych zresztą — mimo całego swego dowcipu patrzy 
zawsze na świat zezem, znęca się nad nieszczęsną równością:
„Nie  ulega  wątpliwości,  mówi  on,  że  gdybyśmy  umieli  kształtować  nasze  instytucje  według  praw,  które  rządzą 
światem, nie moglibyśmy się tak gruntownie mylić, jak nam się to często zdarza, kiedy na przykład uznajemy równość 
za prawo naturalne, choć przecież Opatrzność na każdej karcie swej wielkiej Biblii  wypisuje słowo  nierówność  — 
nierówność  zawsze  i  wszędzie  —  jakby  chciała  koniecznie  oszczędzić  nam  tej  złowrogiej  pomyłki"  (Organon 
własności intelektualnej).
Ja z kolei zapytam p. Jobarda:
Dobry człowieku, który widziałeś tyle rzeczy, gdzieżeś to zauważył w naturze nierówność, która by nie była anomalią?
To prawda, we wszechświecie wszystko jest zmienne, niestałe, nierówne. To jest nagi fakt, jaki spostrzegamy przy 
pierwszym spojrzeniu na rzecz. Ale przecież ta anomalia, ta niestałość, ta nierówność wreszcie są zamknięte w wąskich 
granicach,  ustanowionych przez  prawo wyższego rzędu,  do którego się  sprowadzają wszystkie nagie fakty i  które 
właśnie jest równością.
Dni w roku są sobie równe, lata równe; odmiany księżyca, aczkolwiek w pewnej mierze zmienne, sprowadzają się 
jednak ostatecznie do równości. Prawa rządzące wszechświatem są prawami jednakowymi. A spójrzmy na nasz glob: 
czy ilość deszczu, który co rok pada w każdym kraju, nie jest zawsze wyraźnie taka sama? Cóż bardziej zmiennego od 
temperatury? A jednak zimą czy latem, dniem czy nocą jest posłuszna prawom równości. Równość rządzi oceanem, 
którego przypływ i  odpływ odbywają się,  przeciętnie  biorąc,  z  regularnością zegara.  A spójrzcie  na różne gatunki 
zwierząt  i  roślin:  wszędzie odkryjecie,  pod pokrywką nieznacznych różnic  wynikających z wpływów zewnętrznych,  
prawo równości. Nierówność, jednym słowem, wynika nie z istoty rzeczy, z jej treści, ale ze środowiska. Usuńcie ten 
wpływ przypadkowy, a wszystko powraca do absolutnej równości. Liść jest równy liściowi, kwiat kwiatowi, ziarno 
ziarnu, jednostka jednostce. Świat, mówi Mędrzec, został stworzony według liczby, wagi i miary; wszystko w nim jest 
wyważone, to znaczy poddane wyrównaniu. Znajdźcie choćby jeden fakt poddany prawu, które nie byłoby układem, 
symetrią, harmonią, równaniem, równowagą,  jednym słowem:  R ó w n o ś c i ą .  Istnieje dział wiedzy, utworzony a 
priori,  który dzięki  cudownej  zgodności  rządzi  zarówno  zjawiskami  przyrody,  jak  i  ludzkości:  to  matematyka.  A 
czymże innym jest matematyka, jeśli nie nauką o r ó w n o ś c i  we wszystkim, wszędzie i dla wszystkiego, jak mówi p. 
Jo-bard? Żaden przemysł nie zbuduje idealnej kuli: ale czy to obala twierdzenie, że wszystkie promienie kuli są sobie 
równe?  Kula  bilardowa  pchnięta  kijem  gracza  nie  spełniłaby  swego  zadania,  gdyby  była  oparta  na  zasadzie 
nierówności.
Pewien statystyk, zgoła nieprzychylny socjalizmowi, p. Guillard59, dostrzegał następującą prawdę:
„Pewność w naukach ludzkich — pisze on — pozostaje w bezpośrednim związku z zastosowaniem idei równości. 
Jeżeli  ekonomia  była  dotychczas  niejasna  i  kwestionowana,  to  dlatego,  że  w  mniejszym  czy  większym  stopniu 
odrzucała ideę równości.  Gdy nauka o społeczeństwie,  pozbywszy się błota,  nadużyć i fałszywego blasku różnych 
systemów, pozostanie tylko czystym rozwinięciem tej idei w odniesieniu do wszelkich stosunków między ludźmi — 
nauka ta osiągnie szczyt pewności i oczywistości" (Elementy statystyki ludzkiej, str. 209).
Mówi  się,  że  nic  w  naturze  nie  jest  równe.  Czy chodzi  tu  o  to,  że  np.  człowiek  jest  mniejszy od  słonia?  Takie 
rozumienie byłoby śmieszne. Równość, którą się chce negować, to równość pomiędzy istotami tego samego gatunku. 
Widzieliśmy zaś,  że ta  negacja jest  sprzeczna  z prawdą i  wynika  z  powierzchownego ujmowania zagadnienia.  W 
stosunku do człowieka opiera się ona na religii.
Tak jak równość będąc prawem świata — jest i prawem rodzaju ludzkiego. Poza tym prawem nie ma dla człowieka 
trwałości, pokoju, szczęścia — bo nie ma równowagi: dziwić się należy, że prawda tak elementarna znajduje jeszcze 
przeciwników.  Twierdzić,  że  społeczeństwo  musi  opierać  się  na  nierówności,  to  utrzymywać,  że  coś  może  być 
równoważone przez nic, to opierać się na niczym, a to jest absurdem.
Wszystkie jednostki, z których składa się społeczeństwo, są tego samego pochodzenia, tej samej wielkości, tego samego 
rodzaju, tego samego pokroju; jeśli zaznacza się między nimi jakaś różnica, pochodzi ona nie od stwórcy, który tchnął 
w nie życie i obdarzył je formą, ale od okoliczności zewnętrznych, wśród których jednostki rodzą się i rozwijają. Jeżeli 
społeczeństwo utrzymuje się, to nie dzięki tej nierówności, znacznie zresztą przesadzonej, tylko mimo niej.
XXVII. Skoro równość jest jednocześnie nakazem natury i nakazem Sprawiedliwości, identycznym nakazem jednej i 
drugiej  — zagadnienie,  jakie staje  przed ekonomistą  i  mężem stanu, nie  polega już na tym, czy należy poświęcić 
Sprawiedliwość dla gospodarki, czy gospodarkę dla Sprawiedliwości; rzecz w tym, jak wyciągnąć możliwie największą 
korzyść z sił naturalnych, intelektualnych, ekonomicznych, które geniusz ludzki bez przerwy wykrywa; jak przy ich 
pomocy  przywrócić  równowagę  społeczną,  chwilowo  zakłóconą  przez  okoliczności  zewnętrzne,  jak  klimat, 
pochodzenie, wychowanie, choroby i to wszystko, co powoduje siła wyższa.
Jeden  człowiek,  na  przykład,  jest  większy i  silniejszy,  drugi  natomiast  zdolniejszy i  zręczniejszy.  Temu się  lepiej 
powodzi w rolnictwie, innemu w przemyśle lub żegludze. Ten obejmuje jednym rzutem oka całokształt działań czy idei, 
ów  nie  ma  sobie  równego  w wąskiej  specjalności.  W tych  wszystkich  przypadkach  konieczna  jest  kompensacja, 
dokonanie wyrównania, wykorzystanie źródła aktywnego współzawodnictwa i pomyślnej konkurencji. Duch ludzki, a 
także  system  podziału  pracy  mają  nieskończone  wręcz  możliwości  wyrównywania  różnic,  równoważenia  cech 
ponadnormalnych, wydobywania nowych, sprzyjających równości środków z nieznanych sił naturalnych i społecznych.
Taka  jest  zasadnicza,  nieusuwalna  różnica  pomiędzy  ekonomią  chrześcijańską,  malthusowską,  zarazem  ma-
terialistyczną i mistyczną, a ekonomią rewolucyjną.



Pierwsza, opierając się na przypadkowych anomaliach, nie waha się twierdzić, że ludzie są nierówni z natury, i dalej, 
nie  porównując ich dzieła,  nie  czekając na wyniki  pracy,  wychowania  i  podziału przemysłowego,  nie  starając się 
zwłaszcza ustalić dokładnie, jaki jest udział każdego w pracy zbiorowej, i uzależnić wynagrodzenia od wkładu pracy — 
wyprowadza z tej rzekomej nierówności zasady uświęcające wyzysk i własność.
W przeciwieństwie do tego, Rewolucja,  wychodząc z założenia,  że równość jest prawem naczelnym w przyrodzie, 
zakłada iż człowiek z natury jest równy drugiemu człowiekowi i że jeżeli w praktyce ktokolwiek nie dotrzymuje kroku, 
to znaczy że nie chce albo nie umie wykorzystać wszystkich swoich środków. Uznanie nierówności, obalane dzień w 
dzień przez postęp nauk i przemysłu, uważa za obrazę zdrowego rozsądku; dąży ze wszystkich swych sił, w drodze 
ustawodawstwa i w drodze coraz doskonalszego wyrównywania usług i wynagrodzeń, do usunięcia przesądów, które 
zakłóciły równowagę. Dlatego uznaje ona wszystkich ludzi za równych w prawach i przed prawem, dążąc do uznania, z 
jednej strony, wszelkiego rodzaju przemysłu, zajęć, funkcji, sztuk, nauk i rzemiosł za jednakowo godne szacunku; z 
drugiej zaś stwierdza, że w każdym sporze strony są sobie równe, z zastrzeżeniem oceny wytworów i oddanych usług; i 
dążąc do coraz pełniejszej realizacji w społeczeństwie zasad Sprawiedliwości egalitarnej, pozwala korzystać wszystkim 
obywatelom z jednakowych środków działania i rozwoju.
Twierdzi się z uporem, że rasy ludzkie nie reprezentują równej jakości i wartości; co do niektórych — nawet najlepsze 
wychowanie może wykazać tylko ich niższość albo, mówiąc jasno, upadek.
Nie wiem! Przecież katolicyzm głosi z wielkim hałasem pierwotną jedność naszego pochodzenia, o której mówi Pismo 
święte. Ale przypuśćmy nawet, że jest tak, jak twierdzą niektórzy, że ludy Afryki, Ameryki i Oceanii nie wytrzymują 
porównania z rasą kaukaską i że żadne krzyżowania nie zdołają ich podnieść. Znaczyłoby to jedynie, że są rasy źle 
urodzone lub zdegenerowane, tak jak w naszym społeczeństwie cywilizowanym są osobniki  chore,  wątłe,  ułomne, 
żyjące z miłosierdzia rodziny i nie przykładające się do przyrostu ludności: zostaną pochłonięte i w końcu wyginą. 
R ó w n o ś ć  albo ś m i e r ć !  Takie jest prawo Rewolucji.
XXVIII.  Teoria  równości  społecznej,  tak  jasna,  tak  racjonalna,  tak  dobrze  uzasadniona  społecznie  i  prawnie, 
uwalniająca człowieka od fatalizmu gospodarczego, od tyranii arystokracji i wchłonięcia przez komunę; teoria, co do 
której  Rewolucja wypowiedziała  się  w sposób tak jednoznaczny — teoria  ta,  powtarzam, nie  znalazła  dotychczas 
zrozumienia nawet u republikanów, nawet u socjalistów. Tak to umysłowi ludzkiemu niełatwo jest odnaleźć na powrót 
drogę do natury, z chwilą kiedy go od niej oddaliły despotyzm i teologia.
Powszechnie znana jest religijna, że nie powiem zakonna, formuła komunistów:
Każdemu według jego potrzeb, od każdego według jego możliwości.
Jest to prawo rodzinne zastosowane do społeczności. Tu istotnie nie ma mowy o równości czy nierówności sił, talentów, 
środków; jest to czyste  braterstwo,  jak między rodzicami i dziećmi, między siostrami i braćmi. Ale rodzina to sfera 
autorytetu i podporządkowania; i jeśli komunizm zechce być logiczny, będzie musiał przyznać, że przyjmując rodzinę 
za wzór budowy społeczeństwa doprowadzić musi nieuchronnie do despotyzmu. By dla podobnego prawa uzyskać 
posłuszeństwo, trzeba mieć oparcie w objawieniu, jak słusznie mówi p. Buchez. Ale Pałac Luksemburski objawieniem 
nie rozporządza.
„Każdemu  według  jego  umiejętności;  każdej  umiejętności  według  jej  dzieł  — odpowiadają  saintsimoniści,  śmiało 
wyciągając konsekwencje z komunistycznej zasady.
Tu  już  żadnej  równości:  ani  faktycznej,  ani  prawnej.  Pod  pretekstem  ratowania  ciała  kościół  saintsimonistyczny 
przejawia  krańcową  pogardę  dla  osoby.  Można  powiedzieć,  że  tu  ocenia  się  i  osądza  umiejętności;  taksuje  się 
inteligencję, stempluje dusze i ciała, wybija się znak fabryczny na umyśle, na charakterze, na sumieniu. To p. Enfantin 
40 wynalazł te wszystkie piękne rzeczy. Niech mu powodzenie lekkim będzie! Nolite judicare, et non judicabimini.
W falansterze — inny system. Nie ma kapłana — rzeczoznawcy przysięgłego; sami wytwórcy oceniają się wzajemnie 
metodami raczej wątpliwymi. W każdym razie wzajemność istnieje; może więc członkowie falansteru, intrygując jedni 
przeciw drugim, doprowadzą w rezultacie do równości.
O ile  prostsza,  a  zwłaszcza  godniej  sza  jest  stosowana przez  ludzkość  od czasów niepamiętnych  praktyka,  której 
Rewolucja dała tylko prawne sformułowanie! Żadnej oceny umiejętności ani przez przełożonego, ani przez równych, co 
stanowi obrazę godności osobistej. Ocenia się tylko produkcję, co chroni godność własną i sprowadza całą organizację 
gospodarczą do prostej formuły: w y m i a n y .
Cóż Wasza Eminencja sądzi o tym rozstrzygnięciu? Czy nie jest ono warte nauki Kościoła, tak bezmyślnie odnawianej 
przez  saintsimonistów  i  Ikaryjeżyków?41  Czyż  natchnienie  Rewolucji  1789  r.  nie  wydaje  się  co  najmniej  równie 
szczęśliwe jak natchnienie Ewangelii i czy, gdyby można było zaczynać od początku, rewolucjoniści ze Zgromadzenia 
Konstytucyjnego i z Konwentu nie mogliby czegoś nauczyć Apostołów?
Nim skończę to studium, chciałbym poruszyć pewne zagadnienia z praktyki ekonomii. Nie jest to mała praca ustalić w 
społeczeństwie  równowagę  pomiędzy  Prawem a  Obowiązkiem  albo,  jeżeli  mamy używać  określeń  technicznych, 
pomiędzy ma i  winien  Sprawiedliwości. Jest to przedsięwzięcie bardzo delikatne pogodzić poszanowanie jednostki z 
organicznymi koniecznościami produkcji, zachować równość bez naruszania wolności, a przynajmniej bez nakładania 
wolności  innych  więzów niż  prawne.  Takie  zagadnienia  wymagają  specjalnej  wiedzy,  jednocześnie  obiektywnej  i 
subiektywnej,  uwzględniającej pół na pół konieczności i  swobodę; wiedzy prostej i  pewnej, tkwiącej  korzeniami u 
samych źródeł umysłu, głębiej niż matematyka; proszę mi wybaczyć, że dam tu o niej pojęcie bardzo niedoskonałe, 
przytaczając niektóre tylko z jej osiągnięć.
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XXIX. Jeżeli Sprawiedliwość w stosunku do osób oprzeć na podstawach religijnych, będzie ona wszystkim raczej niż 
poszanowaniem ludzkości; jeżeli natomiast opierać się ona będzie na rzeczywistych prawach sumienia bez żadnych 
skojarzeń transcendentalnych, to będzie ona poszanowaniem ludzkości i niczym innym być nie może. W poprzednim 
'studium dowiodłem tego twierdzenia.
W dalszym ciągu mego wywodu podkreślam: Jeżeli Sprawiedliwość w stosunku do dóbr oprzeć na jakiejkolwiek idei 
teologicznej, będzie ona czym się chce, ale nie równością — jeżeli natomiast opierać się będzie na zasadzie ludzkiej 
wzajemności, wypływającej z przekonania, że człowiek ma poszanowanie dla godności swego bliźniego, będzie to 
równością i  tylko równością.  Wykazałem to w pięciu pierwszych paragrafach niniejszej  pracy i udowodnię jeszcze 
lepiej za chwilę.
Cała moralność ludzka w kręgu rodzinnym, w mieście, w państwie, w zakresie wychowania, stosunków handlowych, 
ustroju gospodarczego, a nawet miłości opiera się na tej jednej podstawie: równe i wzajemne poszanowanie godności 
ludzkiej we wszystkich stosunkach, których obiektem są bądź jednostki, bądź ich interesy.
Teoria  Sprawiedliwości  boskiej,  która  —  jak  widzieliśmy — nie  jest  niczym  innym,  jak  kombinacją  autorytetu, 
nierówności  i  wspólnoty,  prowadzi nieuchronnie do wzajemnego obdzierania się,  do zorganizowanego rabunku, do 
walki  społecznej.  Ona to  rodzi  ów system przywilejów,  monopolów, koncesji,  subwencji,  poczęstunków, łapówek, 
premii,  w którym dobra  panującego są pomieszane  z  dobrami narodu,  własność prywatna  z  własnością  pospólną; 
system, którego ostatnim słowem jest wzajemne wytępienie się współobywateli, wyobrażone w chrześcijańskim micie o 
piekle.
Teoria Sprawiedliwości ludzkiej, według której wzajemny szacunek przekształca się we wzajemność usług, prowadzi 
do  coraz  doskonalszej  równości  pod  każdym  względem.  Ona  jedna  zapewnia  stałość  państwa,  jedność  rodziny, 
wykształcenie i dobrobyt dla wszystkich, zgodnie z naszym piątym aksjomatem, i nie pozostawia nigdzie nędzy.
XXX. Robotnicy i pracodawcy
Od niepamiętnych czasów klasa w y t w ó r c ó w  dzieli się na dwie grupy: robotników i pracodawców.
W jaki sposób jedni zrodzili się z drugich? W taki sam, w jaki despotyzm rodzi się nieustannie z demokracji. Człowiek 
w tym zakresie, w jakim należy do świata zwierzęcego, podlega różnym instynktom, które Sprawiedliwość ma na celu 
ujarzmić;  jednym  z  najpotężniejszych  instynktów jest  ten,  który  popycha  motłoch  do  poddania  się  przywódcom, 
komendantom, imperatorom w taki sam sposób jak to czynią dzikie konie i inne gatunki zwane towarzyskimi, a które 
powinno się mienić raczej poddańczymi.
Chrześcijaństwo przyjęło to rozróżnienie bez zastrzeżeń. Zadowoliło się wzywaniem sług, aby byli posłuszni swym 
panom,  panów  zaś,  aby  byli  dobrotliwi  dla  swych  pracowników;  nie  wymagało  to  zaiste  wielkiego  wysiłku 
umysłowego i nie musiało za bardzo zmęczyć Najwyższej Mądrości.
Rewolucja, która pierwsza postawiła w roku 1789 obok zasady równości zasadę prawa do pracy, wolała nie wzniecać 
nienawiści  pomiędzy  współobywatelami  znosząc  ex  abrupto  to  odwieczne  rozróżnienie.  Poprzestała  na  obaleniu 
przywilejów stanowych, przywileju zwierzchnictwa, zapewnieniu wolnej konkurencji, resztę pozostawiając działaniu 
czasu.
Jednakże  na podstawie  tej  równości  w szacunku,  uświęconej  Deklaracją praw człowieka i  obywatela,  ekonomia i 
Sprawiedliwość,  odtąd  nierozłączne,  muszą  postawić  sobie  pytanie,  czy umowa o  pracę  pomiędzy  pracodawcą  a 
robotnikiem, taka jak się ją praktykuje w wielkich warsztatach, oparta jest na słusznych zasadach, czy zachowana jest 
wzajemność usług, inaczej mówiąc, czy wynagrodzenie określone jest sprawiedliwie?
Aby usługi były wzajemne, trzeba, żeby pracodawca, to znaczy kierownik przedsiębiorstwa, zwracał robotnikowi tyle 
samo, ile robotnik mu daje: nie oznacza to wprawdzie równości wszystkich wynagrodzeń, w tym również wynagrodzeń 
kierowników, ponieważ może się zdarzyć, że oddane usługi nie będą równowartościowe, skoro równość społeczna ludzi 
nie  przesądza o równowartości  ich usług,  ale  stawia  znak równości  pomiędzy tym,  co  robotnik wytwarza,  a  jego 
wynagrodzeniem.
Równość  produktu  i  wynagrodzenia  —  oto  ścisłe  przetłumaczenie  prawa  wzajemności,  zasady,  która  od  czasów 
Rewolucji powinna rządzić pracą. Ten, kto zasadę tę wcieli w życie, będzie miał wielką kartę w dziejach i dobrze się 
zasłuży robotnikom.
Abstrahując od umowy o wynagrodzeniu akordowym, poprzez którą wielu robotników chce się zabezpieczyć przed 
ryzykiem, jakie ciąży na przedsiębiorcach, a która to umowa nie ma w sobie nic niemoralnego, jeżeli jest swobodnie 
zawarta, i nic niebezpiecznego, jeżeli nie mnoży pracy ponad miarę, wydaje się dziś rzeczą oczywistą, że do olbrzymiej 
większości  robotników  zasady  Sprawiedliwości  wcale  się  nie  stosują:  nie  mają  oni  wolności  wyboru,  a  ich 



wynagrodzenie, wyznaczane przez spółki przedsiębiorców, dalekie jest od wzajemnej równowartości.
Oto co się dzieje w pewnym magazynie konfekcji, który mogę wymienić. Cytuję ten fakt jako szczególnie jaskrawy.
Zręczna robotnica może zarobić do 1 solda na godzinę [sold = 5 centymów], czyli za dwunastogodzinny dzień
pracy 12 soldów. Zwykła zapłata  za dzień pracy wynosi  50 centymów. Robotnica pracująca w domu przynosi  po 
upływie  dwóch  miesięcy  rachunek  na  30  franków.  A więc  przez  dwa  miesiące  pracowała  na  kredyt  dla  swego 
fabrykanta. Myślicie, że dostanie swoje 30 franków? Bynajmniej: potrąca się jej z tej kwoty tytułem dyskonta 6% w 
stosunku rocznym, to jest 0,45 franka, czyli 9 soldów za trzy miesiące. Grabież ta dzieje się w Paryżu w roku pańskim 
1857.
Wiem z góry wszystko, co można powiedzieć na temat ryzyka, jakie ponoszą przedsiębiorstwa, wymagań konkurencji, 
obciążeń handlowych itp. Nie bourgeois stworzył ten ustrój, w który go wciągnięto: należy się słuszne wynagrodzenie 
za jego poczynania. Niech to wynagrodzenie będzie ustalone w granicach słuszności, nie mam nic przeciwko temu; ale 
potrącenie 45 centymów za rzekome udzielenie trzymiesięcznego kredytu, podczas gdy w rzeczywistości to robotnica 
udzieliła dwumiesięcznego kredytu, którego się jej nie zalicza — czyż nie jest to fakt wołający o pomstę do nieba? 
Grosz wdowi, o którym tak pięknie mówi Ewangelia, wzrusza mnie aż do łez; na te pół centyma kradzionego dzień w 
dzień młodej dziewczynie ogarnia mnie wściekłość. To nie tylko krzywda, to obelga!
A gdy pomyślę, że aby obniżyć dniówkę bieliźniarki do 50 centymów, trzeba było dokonać całego szeregu podobnych 
rabunków, które się stopniowo przyjęły i znalazły miejsce w cenniku; jeżeli dodam, że ten poszczególny wypadek nie 
jest wyjątkowy, lecz odnosi się do ogromnej większości robotników, czyż nie mam prawa wyciągnąć wniosku, że brak 
wzjemności jest główną przyczyną nędzy jednych, a bogactwa drugich; tak więc owa sławna nierówność fortuny bywa 
najczęściej po prostu wyrazem niesprawiedliwości, niczym innym.
W osobnym studium powrócę jeszcze do zagadnienia pracy; ale mówię już teraz: czyńcie sprawiedliwość, a zniknie w 
naszym społeczeństwie przemysłowym pierwsza przyczyna nierówności: niesłuszny wymiar płacy.
Ale  co  mówię?  Wszakże  wszystko  wydaje  się  przewidziane  przez  nasze  chrześcijańskie  prawodawstwo,  wrogie 
równości, które wszystko czyni dla zabezpieczenia uzurpacji, a nic dla praw wytwórcy.
Kiedy pracodawcy porozumiewają się między sobą, kiedy przedsiębiorcy się zrzeszają, a spółki się łączą — Urząd 
Publiczny jest bezsilny, gdyż władza zachęca i popycha do koncentracji interesów kapitalistycznych. Ale gdy robotnicy 
w poczuciu prawa,  które im przyznała Rewolucja,  protestują  i  przystępują do strajku,  jedynego środka obrony ich 
słusznych żądań — ściga się ich, deportuje bez litości, wydaje na pastwę febry w Cayenne i Lambese. Czyż nie tak 
samo był przywiązany do ziemi chłop średniowieczny?
XXXI. Sprzedający i kupujący
Płaca równoważna z produktem to jedna konsekwencja Sprawiedliwości; drugą jest wymaganie, aby jeżeli dwa różne 
produkty mają  być  wymienione,  wymiana  ta  dokonywała  się  na  podstawie  wyceny danych  produktów,  to  znaczy 
kosztów wytworzenia każdego z nich.
Przez koszty produkcji, czyli koszty przychodu rozumiemy na ogół wydatki na narzędzia i surowce, na spożycie osobiste 
wytwórcy  oraz  ubezpieczenie  go  od  przypadków  i  obciążeń,  jakie  go  spotykają  w  życiu,  jak  choroby,  starość, 
obowiązki rodzicielskie, bezrobocie itp.
Wzajemność usług może istnieć tylko pod tym warunkiem.
Każdy narzut, przymusowy czy fikcyjny, obciążający koszty produkcji stanowi handlowe kłamstwo; każda sprzedaż 
towaru, którego cena jest wyśrubowana lub obciążona wydatkami nieprodukcyjnymi, jest kradzieżą. Jeżeli na przykład 
pomiędzy wytwórców-spożywców, wymieniających swe produkty, wkrada się łańcuch pośredników, których prowizje 
czy procenty sztucznie obciążają cenę towaru, to narzut ten zostaje pobrany z samego towaru, a wyżej wymienieni 
wytwórcy-spożywcy, dostarczając wartość równą 100, otrzymują w zamian tylko 15, 20, 30 lub co najwyżej 50. Ich 
położenie  jest  takie  samo jak  robotnika,  o  którym mówiliśmy poprzednio,  a  który za  pracę  wartości  100  dostaje 
wynagrodzenie w kwocie 15, 20, 30 czy 50; nadwyżka staje się dochodem pracodawcy.
Równość wymiany — oto jeszcze jedna zasada, bez której nie ma Sprawiedliwości. Zasady tej nie zna ani Kościół, ani 
cała  starożytność;  za  naszych  czasów  ekonomiści,  obrońcy  przywilejów,  starają  się  ją  zdusić  pod  oszukańczym 
płaszczykiem wolnego handlu.
Jeśliby równość w stosunkach handlowych została zrealizowana, byłby to nowy ogromny krok na drodze postępu ku 
wyrównaniu majątków. Ale gdybyśmy usilnie dążyli  w tym kierunku, cóż by się stało niebawem z całą hierarchią 
systemu władzy i poddaństwa?
Ostatnio  rząd  cesarski42 usiłował  zreglamentować  handel  mięsem  i  pieczywem,  produkcję  spirytusu  itd.  Dzięki 
grzywnom zdołał  wymusić trzymanie się cennika;  ale  ponieważ żaden rząd nie jest  w stanie określić rzeczywistej 
wartości rzeczy, a tym bardziej uwolnić ceny bieżącej od pasożytniczych narzutów, jakie ją obciążają, stwierdził tylko 
oficjalnie, że chleb jest drogi, cena mięsa ponad możliwości nabywcy, a wódka nieosiągalna — i stwierdzeniem tym 
usankcjonował niejako drożyznę. Tak to rząd, który nigdy żadnym wynalazkom nie udziela poparcia, postanowił nagle, 
i to dla dobra ludu, zagwarantować drożyznę produktów spożywczych: co za filantropia!
Natomiast  pewien  kapitalista  (p.  Delamarre),  wykorzystując  ideę  socjalistyczną,  powiedział  sobie:  „Nie  dążę 
bynajmniej do ustalenia ceny towarów, ale poprowadzę handel rzetelny, obniżający koszty utrzymania, chociaż jeszcze 
niezupełnie na podstawie równej wymiany. Zastosuję uczciwość kupiecką nie przez cnotę, jak policja, która rozdaje 
zupy, ale przez spekulację, i osiągnę lepsze wyniki aniżeli policja".
P. Delamarre otworzył więc wielki  magazyn, w którym oferuje publiczności  po cenie kosztu własnego wszelkiego 
rodzaju produkty, gwarantowane co do gatunku, jakości, ilości i wagi. Przez koszt własny p. Delamarre rozumie koszty 
produkcji z dodatkiem 10%, a mianowicie 5% zysku dla wytwórcy, 2,5% kosztów handlowych i 2,5% zysku dla niego. 



Jest to, jak on mówi, rzetelność handlowa. Nie jest to jeszcze równość, skoro w kosztach wytwórcy i w 10% narzutu 
mieści się jeszcze sporo elementów pasożytniczych.
Czego potrzeba, aby wzajemność była zupełna?
Trzeba — poza całkowitym wyplenieniem pasożytnictwa, co zakłada przede wszystkim, jak to wspomniałem przed 
chwilą, wzajemność w zakresie usług, a następnie wzajemność w zakresie własności i kredytu — trzeba, powtarzam, 
aby magazyn  ogólny,  czyli  skład,  był  prowadzony nie  na  rachunek  przedsiębiorcy,  nawet  takiego,  który dawałby 
gwarancje  pełnej  rzetelności,  ale  na  rachunek  samych  wytwórców  zapewniających  sobie  wzajemnie  uczciwość  i 
otwartość.
Któż bowiem może rozpatrywać i ustalać, zależnie od czasu i miejsca, dokładną cenę każdego produktu, jeżeli nie 
wytwórcy-spożywcy, sami w tym zainteresowani czy to od strony sprzedaży, czy od strony kupna?
Nic prostszego niż taki ustrój, który zmiótłby trzy czwarte sklepików i skierował do produkcji wiele rąk i umysłów, 
zajętych dotąd przy niepotrzebnym obrocie.
Ale  właśnie  większość  woli  obrót  od  pracy;  właściciele  domów  przyklaskują  temu  ustrojowi,  który  im  przynosi 
ogromne sumy w postaci  komornego;  bank go podtrzymuje w interesie  swoich lichwiarskich transakcji;  fiskus go 
popiera przez swoje koncesje; giełdziarz powierza mu swe kapitały; wreszcie Akademia sławi go pod mianem wolności 
handlu.  Trzeba będzie chyba katastrofy,  aby rozwiązać problem swobodnej  wymiany,  problem najprostszy w całej 
nauce ekonomii.
Nieprzyjmowanie  do  wiadomości  konieczności  reformy,  nakazanej  przez  Sprawiedliwość,  wynika  z  trudności 
porozumienia  się.  Chwała  Bogu!  Nigdyśmy  nie  twierdzili,  że  osiągnięcie  Sprawiedliwości  nie  wymaga  żadnego 
wysiłku. Aby wegetować w haniebnej rozpuście nie trzeba nic robić; aby zastosować prawo i w ten sposób osiągnąć ład 
i bogactwo — trzeba chcieć: czy nie widzimy w tym potężnego wyjątku!
Ubiegłego roku kapitaliści  angielscy,  przewidując zwyżkę cen cukru,  wykupili  wszystko,  co było w składach:  ich 
interwencja kosztuje spożywców dwanaście milionów. W tym roku trzy zbiory zostały wykupione przez handlarzy. A 
sklepikarze pieją z zachwytu podobnie jak tłuszcza zachwyca się wygraną na loterii,  jak nasi żołnierze afrykańscy 
zachwycają się rabunkiem. Ale sklepikarz nie byłby sklepikarzem, gdyby rozróżniał co słuszne, a co niesłuszne.
We Francji wytwarza się co roku jedwabi na 400—500 milionów: mając 10 milionów gotówki można by wykupić cały 
surowiec potrzebny do tej  produkcji.  Co by powiedziano,  gdyby cały Paryż  został  podminowany i  byle kto mógł 
przyłożyć ogień do lontu? A przecież spekulacja gra nie tylko na cukrze i jedwabiu: na ziarnie, na napojach, na mięsie, 
na  węglu,  na  drzewie  i  na  wszystkich  produktach  pierwszej  potrzeby.  Pewien  kupiec  z  Bordeaux,  dobrze 
poinformowany w tych sprawach, zapewniał mnie, że ryż, sprzedawany bieżąco po 20 franków za korzec — mógłby 
kosztować tylko 7 franków. W 1856 roku cały zbiór wina został zakupiony na pniu. Specjalne spółki spekulantów, 
zrzeszenia handlarzy, istnieją we wszystkich punktach kraju, czy to pod egidą Państwa, czy też na prywatny rachunek.
Na to,  by zapobiec takim groźbom i  dać  poważne zabezpieczenie  wytwórcom-spożywcom, przepisy policyjne nie 
wystarczą: potrzebne jest Prawo. Rozbudowany system składów rozwiązałby sprawę; ale koncesje na skład daje rząd, 
to znaczy, że na miejsce tysięcy detalicznych kupców tworzy monopolistyczne spółki. Widzieliśmy pierwociny tego. 
Raz tylko władza się rozgniewała; chodziło o dostawy słoniny dla Armii Wschodniej. Pół tuzina wędliniarzy zostało 
ukaranych  grzywną przez  sąd:  sklepikarze  byli  bardzo  oburzeni;  potem wszystko  ucichło.  Pewnego  dnia  zostanie 
wydana koncesja na handel np. świniami, ale ci, którzy je spożywają, tak samo się o to nie zatroszczą.
I  wy  się  pytacie,  skąd  się  biorą  rewolucje?  Otóż  stąd,  że  w  stosunkach  między  ludźmi  nie  ma  miejsca  na 
Sprawiedliwość, że gospodarka społeczna jest wydana na pastwę przywilejów, o ile nie jest pozostawiona samej sobie.
X X X I I .  Obrót i dyskonto
Zauważyć należy, że wszelka działalność gospodarcza opiera się na dwóch przeciwstawnych czynnikach: robotnicy—
pracodawcy,  sprzedający—kupujący,  dłużnicy—wierzyciele,  spekulanci—dyskonterzy.  Jest  to  dualizm  ciągły, 
systematyczny, prowadzący do nieuniknionego równania. Ekonomia jest ze swej natury, z zasady, dzięki swej metodzie, 
dzięki  prawom wahań,  z  racji  celu,  jaki  sobie zakłada — nauką o równowadze społecznej,  to  znaczy o równości 
majątkowej. Jest to tak samo prawdą jak to, że matematyka jest nauką o równaniach wielkości. A oto dalszy tego 
dowód:
Każdy wie, że masa pieniężna, będąca w obiegu w danym kraju, bynajmniej nie odzwierciedla ogółu obrotów, jakich 
się  dokonuje  w tymże kraju.  Widzimy to na  przykładzie  Banku Francji,  którego  zapasy w dniu 10  lipca  1856 r. 
wynosiły 232 miliony franków, zobowiązania zaś 632 miliony.
Aby zaradzić temu brakowi — który, nawiasem mówiąc, jest nieunikniony, gdyż pieniądz ma rzeczywistą wartość tylko 
jako metal stanowiący cząstkę bogactwa narodowego  —• handlowcy przyjęli zwyczaj zaciągania, w oczekiwaniu na 
kolejne pokrycie ich należności gotówką, obligów, albo — ta sama czynność w odwrotnym kierunku — wystawiania 
sobie nawzajem weksli na okaziciela, które aż do określonego dnia, zwanego terminem płatności,  zastępują w obiegu 
gotówkę.
Bankier jest przemysłowcem, który za pewien procent i prowizję podejmuje się likwidować w określonym czasie i 
miejscu wszystkie te wierzytelności, i ponadto awansem wypłacać kupcom, w zamian za ich obligi, gotówkę, jaka im 
jest potrzebna.
Ta operacja nazywa się dyskontem.
Podobnie jak wymiana towarowa pochłania pewną ilość czasu i wymaga specjalnych usług, usług kupieckich, tak samo 
dyskonto nie obywa się bez trudów i jak każda płatna usługa — praca bankiera zasługuje na wynagrodzenie.
Ale każda rzecz powinna mieć swą słuszną miarę; i skorośmy zestawili bilans uprawnień kupca, powinniśmy teraz 
zestawić bilans uprawnień bankiera.



Ostatnio księgowy pewnego domu bankowego prosił mnie, abym mu wyjaśnił mechanizm Banku Ludowego, wyznając 
mi naiwnie, że nic tu nie rozumie. „Nic łatwiejszego, odpowiedziałem mu; w dziesięć minut będzie pan wiedział tyle co 
i ja. Ile pańska firma wyciąga średnio ze swego kapitału? — 15%. Oto jak najściślejsze wyliczenie: nasz Bank, jeden z 
najlepiej  prosperujących,  przyjmuje  tylko  zobowiązania  z  terminem  30—45  dni  najwyżej.  Odsetki  wynoszą  6%. 
Przyjąwszy średnią płatność obligu na jeden miesiąc, ilość operacji w ciągu roku wyniesie dwanaście, a rezultat obrotu 
dla kapitału równego 100 frankom w gotówce osiągnie:
1. Odsetki od kapitału 6°/o rocznie 6 franków
2. Prowizja od przyjęcia obligu 74%,
czyli 25 centymów od operacji X 12    3 franki
3. Prowizja od wydania gotówki, czyli
25 centymów X 12 3 franki
4. Dodać: koszty zarejestrowania, porto, kredyt w Banku Francji, który mu udziela gotówki na 4% lub 5fl/o., z którego 
wyciągamy 6"/o, czyli jeszcze 25 centymów X 12 3 franki
Ogółem odsetki i prowizje 15 franków
Na to zabrałem znowu głos:
— Niech pan zauważy przede wszystkim, że pański pracodawca pracuje na swój rachunek i swoje ryzyko, bez żadnego 
zobowiązania ze strony klienteli, z którą go nie wiążą żadne więzy prawne. W tych warunkach, które są warunkami 
stanu walki, cena usług może być ograniczona tylko przez walkę, to znaczy przez konkurencję.
Otóż zupełnie inna jest w stosunku do ogółu sytuacja Banku Francji: jest on związany umową synalagma-tyczną, czyli 
wzajemną, i pozostaje tylko określić z całą dokładnością jej warunki.
Przede wszystkim kapitał zakładowy Banku, ustalony na 91 milionów, jest ulokowany w rencie państwowej,  która 
przynosi mu odsetki. Z tego więc tytułu nic mu się nie należy od korzystającego z dyskonta handlu. Państwo bowiem, 
które wypłaca Bankowi procent od kapitału, jest niczym innym, jak społeczeństwem, jak tym samym handlem, a w 
handlu istnieje zasada, że za tę samą usługę nie można płacić dwukrotnie.
Ale może Pan zapytać, jakim kapitałem obraca Bank, skoro jego własny jest unieruchomiony w rencie? W pierwszym 
rzędzie operuje będącą w obiegu gotówką, zastępując ją stopniowo banknotami, których emisja jest jego przywilejem, i 
w ten sposób ściągając tę gotówkę do swego skarbca; widzieliśmy, że gdy Bank emitował odcinki 50- i 100-frankowe, 
wpływ do jego kas wzrósł do olbrzymiej sumy 600 milionów. — Następnie Bank korzysta z kredytu publicznego w 
postaci portfelu, którego każdy oblig, zaopatrzony trzema podpisami, daje gwarancję jego wartości gotówkowej.
Kapitał  91 milionów umieszczony w rencie państwowej służy tylko za kaucję zapewniającą punktualność wypłat i 
wypłacalność Banku, tak jak kaucja składana przez notariusza czy generalnego poborcę podatków.
To jest myśl przewodnia memorandum z 29 maja 1810 r., zredagowanego z polecenia cesarza:
„Dobrze zarządzany bank publiczny, mówi to memorandum, powinien operować bez kapitału".
Pozostaje więc płacić Bankowi jako wynagrodzenie za oddane usługi: 1° premię za ryzyko, jakie ponosi tak wielkie 
przedsiębiorstwo; 2° prowizję na koszty administracyjne.
Obliczmy je:
Załóżmy, że kapitał, jakim operuje Bank w kredycie i w gotówce, reprezentowanej przez emitowane banknoty, wynosi 
600 milionów. — 31 lipca 1856 r. obieg wynosił 667 milionów.
Załóżmy dalej, że średni termin papierów przyjętych do dyskonta wynosi 45 dni. Skoro obrót powtórzy się 9 razy w 
ciągu  roku,  masa  obrotowa  wyniesie  5  miliardów 400 milionów.  W roku  1856 osiągnęła  sumę  5  miliardów 809 
milionów, z czego 4 miliardy 676 milionów z tytułu dyskonta.
Przyjmując  potrącenie 78%,  czyli  12,5 centyma na prowizje,  koszta wymiany,  premie  asekuracyjne  itd.,  przychód 
roczny Banku wyniesie 6 750 000 fr. W roku 1856 przychód ten wyniósł w rzeczywistości 37 059 226 fr. 40, czyli 63 
centymy, to jest 0,8% z masy obrotowej 5 miliardów 809 milionów, zakładając, że średni termin kredytu przyznanego 
przez Bank nie przekroczył 45 dni.
Zwykłe wydatki administracyjne zgodnie ze sprawozdaniem za rok 1856 zamknęły się sumą 5 100 000 fr.; suma strat z 
nie wykupionych obligów — zero. Zgodnie z naszym założeniem pozostaje tytułem zysku dla Spółki 1 650 000 fr.,  
czyli 18 fr. od akcji, co podnosi odsetki od kapitału, licząc łącznie z dywidendą, do 5,8%. Uczciwe wynagrodzenie, 
którym by się zadowolili w normalnych czasach najbardziej wymagający. — W roku 1856 zysk od kapitału, dzięki 
przywilejom, wyniósł 272 fr. na akcję, czyli 27,2%,
Twierdzę więc,  że Bank Francji,  którego przywileje  stwarzają dlań w stosunku do kraju  zobowiązania  wzajemne, 
uchybia tej wzajemności, skoro Państwo wypłaca mu 3 686 481 fr. tytułem odsetek od kapitału, podczas gdy on, Bank, 
nie płaci nic za 600 milionów w gotówce i gwarancje, jakimi dysponuje dzięki Państwu; że w ten sposób przywłaszcza 
sobie 24 miliony z tytułu procentów, które mu się nie należą; że w tym celu obciąża nadmiernie dyskonto na średni 
termin 45 dni sumą 43,3 centyma, czyli inaczej mówiąc 3,7% rocznie; i że w wyniku tego wszystkiego należałoby 
zrewidować bilans Banku.
Potrącając więc 24 miliony niesłusznie pobrane od 39 059 226 fr. 40 centymów, stanowiących przychód za rok 1856, 
otrzymamy 13 059 226 fr. 40 centymów, co po uwzględnieniu zwykłych kosztów przyniosłoby spółce 7 959 226 fr. 40 
centymów zysku, czyli — wraz z odsetkami płaconymi przez Państwo, 12,72% czystego zysku.
Można powiedzieć, że zarobek ten przewyższa znacznie 5,8%, które wyprowadziliśmy na podstawie naszej hipotezy. 
Tak — ale gdyby ustawa z 1840 r. nie wprowadziła w życie przywileju dla Banku, gdyby w dniu 9 maja 1857 r. Ciało 
Ustawodawcze, zamiast przedłużyć moc tego przywileju na dalsze trzydzieści lat, ogłosiłoby przetarg, jak to czyniono 
dawniej dla kompanii kolejowych, to czy nie znaleźliby się kapitaliści, którzy, zadowalając się mniejszym zyskiem, 



godziliby się na dyskonto dla naszego handlu w zamian za 20%, a nawet 15% za zobowiązania czterdziestopięcio 
dniowe, to znaczy 1,8% lub 1,35%. rocznie? Czy nie można przypuścić, że jeszcze przed rokiem 1887, to jest przed 
datą  wygaśnięcia  przywileju,  dałoby się  obniżyć  stopę  dyskontową do  10%, co  dla  handlu  równałoby się  niemal 
regulowaniu wszelkich transakcji gotówką?
Mówi się, że niska stopa dyskontowa doprowadziłaby w krótkim czasie, poprzez żądanie pokrycia biletów bankowych 
gotówką, do odpływu całego pieniądza z kraju.
Jeżeli jednak chcemy, aby przeciwnie, właśnie ta niska stopa ściągnęła do kraju cały pieniądz z zagranicy, to sposób jest 
prosty: podwyższyć normalną stopę o prowizję 3%, 4% lub 5%, jeżeli operacja będzie przeprowadzana gotowizną, a nie 
banknotami. Różnica ta spowoduje większy popyt na bilety bankowe i pieniądz napłynie ze wszystkich zakątków kuli 
ziemskiej.
Oto czym miał być ów osławiony B a n k  L u d o w y !  To nie utopia, ale najbardziej elementarna praktyka, tak jak ją 
rozumiał cesarz Napoleon I, oparta na prawie pozytywnym, takim jak Kodeks Cywilny. Kościół tego nie wymyślił, 
trzeba to przyznać; szkoła Malthusa nie chce o tym nic słyszeć, z tym się także zgadzam. Kramarze nic nie rozumieją, 
ale czy oni w ogóle cokolwiek rozumieją? Pasożytnictwo i spekulacja nie pogodzą się z tym, wyznaję w pokorze, a 
pasożytnictwo i spekulacja są panem; rząd czerpie zyski z pożyczek, jakich mu udziela Bank — biedny nasz kraj! Stara 
demokracja podśmiewa się z moich teorii i uważa je za podejrzane. Cały ten światek pozbawiony jest zarówno poczucia 
obywatelskiego,  jak i  poczucia moralnego;  ale  ty,  młody czytelniku,  który nie  opuściłeś jeszcze szkolnych murów 
wówczas
Gdy w błyskawicach lutego Zajaśniała Republika,
czy wierzysz, że zasługuję na potępienie za to, iż powiedziałem, że nie warto, aby handel płacił 4,5 czy 6 franków za 
usługi, które może mieć po 90 centymów i taniej?
XXXIII. Wierzyciele i dłużnicy
Równowaga w dziedzinie dyskonta prowadzi do równowagi w zakresie kredytu i pożyczek.
Jeżeli  w  jakiejkolwiek  dziedzinie  Kościół  —  komunistyczny  z  tytułu  dogmatu,  patrycjuszowski  zaś  przez  swą 
hierarchię,  ciągnięty w dwie  przeciwne strony przez  to  swoje dwojakie  założenie  — zmieniał  zdanie,  plątał  się  i 
handlował swymi przekonaniami, to właśnie w tej.
Faktem jest, że cała starożytność, zarówno pogańska jak żydowska, zgodnie potępiała pożyczanie na procent, mimo że 
pożyczka jest tylko pewną formą renty ogólnie przyjętej; mimo że handel ciągnie wielkie korzyści z pożyczki i nie 
może się bez niej obejść; mimo że jest niemożliwe i nawet niesłuszne żądać od kapitalisty, aby pożyczał swe kapitały 
bez wynagrodzenia.
To wszystko zostało udowodnione przez prawników naszej epoki, a także przez ekonomistów; oczywiście uznaję bez 
zastrzeżeń prawo do pobierania procentu w warunkach gospodarki nieograniczonej i indywidualistycznej, w jakich żyło 
dawne społeczeństwo.
Kościół, idąc za przykładem filozofii, powrócił do zdrowego rozsądku i uznał za stosowne zmienić zdanie co do kwestii 
odsetek; wyparł się swej dawnej doktryny; a więc był w błędzie, działał niesłusznie i nierozumnie potępiając pobieranie 
tych samych procentów w okresie, kiedy nosiły one wszelkie cechy konieczności, a zatem i prawa. Jakże to Kościół 
uzasadnia tę zmianę poglądów? On, który szczuł na Żydów z powodu uprawiania przez nich lichwy, co spowodowało 
tyle rabunków i rzezi, jakże mógł się znaleźć w końcu w obozie publikanów, albigensów, Lombardczyków, Żydów? 
Jakże się stało, że złożył pokłon Mamonowi?
Kościół wszelako nie zmienił swych zasad. Tylko rozumiejąc potrzeby czasu, nagiął do nich swą naukę; wprowadził 
tolerancję.
Zaiste,  Kościół  nie  ma  szczęśliwej  ręki.  Potępia  odsetki,  kiedy  świat  ich  najbardziej  potrzebuje  i  kiedy  nie  ma 
możliwości zaciągnięcia pożyczki za darmo; zgadza się na nie, gdy można się bez nich obyć.
W  latach  1848  i  1849  dowiodłem  w  licznych  publikacjach,  że  zasada  Sprawiedliwości  jest  odpowiednikiem 
poszanowania człowieka;  zasada organizacji pracy w dobrze ukonstytuowanym społeczeństwie — odpowiednikiem 
wymiany; zasada bankowości — odpowiednikiem dyskonta; a więc zasada pożyczki — odpowiednikiem użyczenia, 
tym bardziej  że pożyczka jest  w istocie tylko  formą dyskonta,  jak dyskonto  formą wymiany,  jak wymiana  formą 
podziału pracy.
Zorganizujmy, mówiłem, według tych zasad kredyt hipoteczny, kredyt ruchomy i wszelkie formy kredytu. Z tą chwilą 
zniknie lichwa, znikną odsetki, legalne czy nielegalne. Zwykła opłata,  jak najskromniejsza, na koszty weryfikacji i 
zarejestrowania, jak przy dyskoncie.
Lichwa, tak długo i bezskutecznie zwalczana przez Kościół, upadnie sama przez się. Pożyczka wzajemna czy kredyt 
darmowy nie  są  trudniejsze  do zrealizowania niż  wzajemna wymiana,  wzajemne usługi,  wzajemne poszanowanie, 
S p r a w i e d l i w o ś ć .
Niewątpliwie,  broniąc tu w interesie  mas czystej  moralności  rewolucyjnej  i  tradycji  katolickiej,  mogłem liczyć  na 
sprzymierzeńców dwojakiego rodzaju: demokrację i Kościół. Socjaliści, wzywający robotników do organizowania się, 
powinni powitać mnie jak brata. Czymże jest bowiem wzajemność kredytu, jeżeli nie finansowaniem pracy zamiast 
finansowania kapitału? Niechaj, w braku spontanicznej akcji obywateli, rząd rzuci hasło, a wszystkie te reformy, cała ta 
rewolucja dokona się w jeden dzień, w jedną godzinę.
Ale oto nieszczęście! To szerokie zastosowanie Sprawiedliwości do ekonomii, przenosząc środek ciężkości interesów, 
przewracając stosunki społeczne, zmieniając idee,  nie pozostawiając miejsca samowoli,  przemocy,  przypadkowi — 
wzburzyło przeciwko sobie wszystkich tych, którzy żyjąc ze swoich przywilejów i pasożytniczej działalności nie godzą 
się  na  porzucenie  niewłaściwego  stanowiska,  jakie  sobie  zdobyli,  na  rzecz  innego,  bardziej  racjonalnego,  ale 



nieznanego. Koncepcja ta burzyła starą szkołę rzekomych ekonomistów; zaskakiwała weteranów republiki,  których 
trzeba było wychowywać od nowa; co gorsza,  obalała  ostatnie rozstrzygnięcia Kościoła w przedmiocie pobierania 
odsetek, a drogą logicznego wywodu zabijała dogmat.
Za wiele interesów i miłości własnej zostało naruszonych: dlatego też musiałem przegrać sprawę przed ową pierwszą 
instancją. Znalazł się człowiek, który w imię wolności osobistej i ogólnej szczęśliwości stanął w obronie poddaństwa 
pracy przeciw wzajemności usług, spekulacyjnego handlu przeciw równości wymiany, stopy dyskontowej 15% przeciw 
78%, morderczej lichwy przeciw darmowemu finansowaniu rolnictwa i przemysłu. Pan Bastiat, który nawet nie tknął 
tego zagadnienia,  zadowolony,  że nie obciążam winą dawnych pożyczających, w uznaniu ich dobrej  wiary i stanu 
konieczności, został jednogłośnie uznany za zwycięzcę. Ekonomiści wydawali okrzyki radości; politycy rewolucyjni, 
licząc  zapewne  na  posadki  w  Republice,  przyklasnęłi  porażce  anarchii.  Bank  Ludowy!  Darmowy  kredyt!  
S z a l e ń s t w o !  —  pisał  nie  tak  dawno,  po  Danielu  Sternie,  p.  de  Lamartine.  Socjaliści  obserwowali  z 
zadowoleniem odwrót od egalitarnej  Sprawiedliwości,  która groziła  pochłonięciem i  świętej  hierarchii,  i  słodkiego 
braterstwa.
Nieszczęsny Bastiat! Zakończył życie w Rzymie w ramionach księży. W ostatnich chwilach zawołał, jak Polyeucte: 
Widzę, wierzę, wiem, jestem chrześcijaninem! Co widział? To, co widzą wszyscy mistycy, którym wydaje się, że poznali 
Ducha Świętego,  bo noszą na oczach opaskę wiary:  że nędza i  zbrodnia są nie  do pokonania;  że leżą w planach 
Opatrzności; że to są przyczyny niedomagali społecznych i sprzeczności ekonomii politycznej; że jest bezbożnością 
domagać się Sprawiedliwości w tym chaosie i  że prawda, moralność i porządek istnieją tylko w życiu przyszłym. 
Amen.
A jednak, Eminencjo, mimo surowego reżimu narzuconego prasie, mimo gróźb szubienicy i gilotyny, jakimi zgodnie 
miotają na wolnomyślicieli partie wsteczników, nie żyjemy już w stuleciu, kiedy to kwestie, które miały nieszczęście 
nie spodobać się, bywały rozwiązywane przez szafot. Rozglądając się dokoła mogę stwierdzić, że jestem najbardziej 
zwyciężony spośród zwyciężonych. Niech tam! Nie mam najmniejszej chęci wznawiać dyskusji z roku 1848. Ale jeżeli 
będę milczał, sumienie publiczne — sumienie Waszej Eminencji między innymi — zmusi mnie do odpowiedzi.
Kościół na przemian to potępiał, to znów popierał pożyczanie na procent.
„Od czasu soborów w Elvirze, Arles i Nicei, w latach 300, 314 i 325, osiemnaście soborów zabraniało pożyczać na 
procent. Prócz tego dekretalia i encykliki co najmniej czternastu papieży, od świętego Leona aż po Benedykta XIV, 
rzucały  anatemy  na  tych,  którzy  chcą  ciągnąć  korzyści  z  pożyczania  pieniędzy.  Ojcowie  Kościoła,  od  świętego 
Hieronima począwszy aż do świętych Tomasza i Bernarda, głosili, że pobieranie opłaty za użyczanie pieniędzy jest 
samo w sobie złem. Zasada ta uznawana była we Francji w ciągu dziewięciu wieków, od Kapitularzy Karola Wielkiego 
aż niemal do początku panowania Ludwika XIV" (Blanc-Saint-Bonnet, O Restauracji francuskiej is, str. 70).
Cała  ta  dyscyplina  uległa  zmianie.  W  dobie  obecnej  Kościół  sprzymierzył  się  z  wielkimi  uprzywilejowanymi, 
błogosławiąc ich hierarchicznemu i lichwiarskiemu wyzyskowi. Niechże więc Kościół wyjaśni swoje stanowisko raz na 
zawsze.
Co ostatecznie mówi jego doktryna o pożyczaniu na procent? Nie mówmy tu o chwilowych trudnościach. Rozumiem i 
uznaję konieczność pewnych stanów przejściowych i od nikogo, nawet od Kościoła, nie wymagam cudów. Pytam tylko, 
dokąd zmierza postęp? Do równości czy do nierówności? Do równości poprzez wzajemny kredyt czy do nierówności 
poprzez pobieranie procentów z góry? Czy da się tę zmianę taktyki wytłumaczyć, jak to czyni pobożny pisarz wyżej 
przeze mnie cytowany, pragnieniem postawienia tamy narastaniu kapitałów przemysłowych, tej przyczynie naszego 
zepsucia? Czy może powie Wasza Eminencja, że to przez wzgląd na zbawienie wieczne Kościół zadaje sobie tyle trudu, 
by powstrzymać rozwój kredytu — najpierw zabraniając procentów, a potem je podwyższając? Strzeżcie się kredytu! — 
woła  p.  Blanc-Saint-Bonnet.  Czy  to  także  pogląd  Waszej  Eminencji?  Należy  się  nam  odpowiedź:  zdecydowana, 
kategoryczna, taka jaka przystoi Kościołowi, którego rzeczą jest nauczać i którego decyzje są nieomylne. Czy Wasza 
Eminencja jest i dzisiaj, jak był niegdyś, przeciwny pożyczaniu na procent — razem z Biblią, Ewangeliami, filozofią, 
Ojcami Kościoła, doktorami, papieżami, Rewolucją? Czy też jest za procentem razem z umiarkowanymi kazuistami 
stulecia ubiegłego i naszego, jak Grotius, Saumaise, Bergier,  kardynał Lucerny, a także z Adamem Smithem, J. B. 
Sayem,  Dawidem  Ricardo,  Malthusem,  Bastiatem,  Lamartinem,  Danielem  Sternem  i  kontrrewolucją?  Trzeba 
odpowiedzieć,  Eminencjo,  albo  przyznać,  że,  co  nie  daj  Boże,  Eminencja  reprezentuje  Kościół  rozczarowań  i 
nieprawości.
XXXIV. Właściciele i lokatorzy
Skoro mam mówić o własności, niech mi wolno będzie wszystkim wyjaśnić pewne zagadnienie własności. Chodzi tu o 
fakt natury osobistej.
Napisałem kiedyś, wszyscy o tym wiedzą:  Własność jest kradzieżą.  A później, nie wiem już gdzie, jako że nigdy nie 
odczytuję  tego,  co  napisałem:  ,,Ta  definicja  jest  moja  i  nie  ustąpiłbym  jej  nikomu  nawet  za  wszystkie  miliony 
Rotszylda".
Otóż i teraz Ludwik Blanc44 i Daniel Stern45, pierwszy w swojej  Historii Rewolucji francuskiej,  drugi zaś w Historii  
Rewolucji 1848 roku, zarzucają mi, że skradłem tę definicję od Brissota de Varville, przywódcy żyrondystów. Podobno 
to Brissot, którego nigdy nie czytałem, pierwszy powiedział: Własność jest kradzieżą!
Wyrokiem trybuna i sawantki zostałem oskarżony i potępiony za to, że jakoby „zbrissotowałem" Brissota. Te trzy słowa 
przyniosły mi sławę; teraz mi ją odebrano. Pozostał mi tylko wstyd z powodu plagiatu.
Niestety! Słusznie mówi się, że nie ma nic nowego pod słońcem. Jeszcze trochę, a ujrzę się oskubany z ostatnich moich 
piórek.  Wzajemny kredyt  nie jest już moją własnością;  bank łudowy,  biedaczysko, jest, jak to właśnie odkrył Daniel 
Stern, wynalazkiem Napoleona I; kredyt darmowy, owo, zdaniem p. de Lamartine, szaleństwo, które zaczyna zdobywać 



zwolenników zarówno we Francji, jak za granicą, znajdzie się prędzej czy później u Ricarda czy jakiegoś innego Żyda; 
anarchię dostrzegano zawsze i wszędzie. Nieszczęsny ze mnie Herostrates! Jakaż świątynia w Efezie pozostaje mi do 
spalenia, aby pamiętała o mnie potomność?
Ale posiadacz, przez to właśnie, że jest złodziejem, nie da się wyzuć z własności: jego łupieżczy instynkt nie pozwoli 
mu na to. I ja także nie dam sobie wydrzeć mojej własności. Brissot mógł powtórzyć te słowa za Rousseau i nic z tego 
dalej nie wynikło: w dziedzinie filozofii, na to, żeby zaistniała własność, trzeba, żeby sama i d e a ,  nie tylko jej nazwa, 
została pojęta i przyswojona; bez tego pozostaje ona w stanie niepodzielności. Podział pracy istniał, zanim Adam Smith 
zaobserwował go u pewnego fabrykanta szpilek, co nie przeszkadza, że zaszczyt pierwszeństwa tego spostrzeżenia 
przypadł Adamowi Smithowi. Niech mi dowiodą, że Brissot wiedział, co mówi, a wyrok przyjmę; w przeciwnym razie 
oskarżam Ludwika Blanca i Daniela Sterna
0 zniesławienie i, co gorsza, o głupotę.
Trudność problemu polega na tym, że własność objawiła się początkowo jako fakt konieczny zarówno dla istnienia 
jednostki, jak dla życia społecznego; ale później dowodzi się drogą bezwzględnej analizy, że fakt ten — nieodzowny, 
płodny, wyzwalający, zbawczy — jest w gruncie rzeczy tej samej natury co fakt  inny, powszechnie potępiany pod 
nazwą kradzieży.
Z tej sprzeczności, którą ukazałem w pełnym świetle
1  której  nie  należało  bynajmniej  wyciągać  na  forum  publiczne,  wywnioskowano,  jakobym  chciał  z n i s z c z y ć 
własność.  Zniszczyć  pewną  koncepcję  duchową,  pewną  siłę  ekonomiczną,  zniszczyć  instytucję  z  tej  siły  i  z  tej 
koncepcji zrodzoną — to równie absurdalne jak chcieć zniszczyć materię. Coś nie może stać się niczym — ten aksjomat 
jest równie prawdziwy w odniesieniu do idej, jak do atomów.
Tym, czego szukałem od r. 1840 definiując własność i czego chcę dzisiaj, nie jest zniszczenie: powtarzam to już aż do 
znudzenia.  Znaczyłoby to popaść razem z Rousseau,  Platonem, Ludwikiem Blankiem i  wszystkimi przeciwnikami 
własności — w komunizm, przeciw któremu ze wszystkich sił protestuję; tym, czego szukam, jeśli chodzi o własność, 
jest jej usprawiedliwienie; chcę, aby ją położono na w a d z e.
Nie na próżno geniusz ludów uzbroił Sprawiedliwość w to narzędzie dokładności. W zastosowaniu do ekonomii jest 
ona  w  istocie  nie  czym  innym  aniżeli  nieustającym  ważeniem.  A  raczej,  żeby  to  jeszcze  ściślej  wyrazić, 
Sprawiedliwość,  w  tym,  co  dotyczy  podziału  dóbr,  jest  ciążącym  na  każdym  obywatelu  i  każdym  państwie 
obowiązkiem podporządkowania się  w ich wzajemnych stosunkach prawu równowagi,  które w pierwszym rzędzie 
przejawia się w ekonomii i którego pogwałcenie, bądź przypadkowe, bądź rozmyślne, jest główną przyczyną nędzy.
Ekonomiści sądzą, że interweniowanie w celu ustalenia tej równowagi nie jest rzeczą rozumu ludzkiego, że należy 
pozwolić szalom tej wagi drgać, jak im się podoba, i krok za krokiem stosować nasze działanie do tych drgań. Uważam 
ten pogląd za absurdalny, równie dobrze można by mieć za złe Konwentowi reformę systemu miar i wag z tej racji, że 
skoro nie znamy metra, którym posługiwał się Bóg przy urządzaniu świata, najpewniejsze byłoby pozostawić każdemu 
swobodę ustalania swojej własnej miary. Wolność wagi i miary! Oto konsekwencja wolnej wymiany. Ten znakomity 
wniosek uszedł uwagi Bastiata.
W przyrodzie wszystko  podlega  nieustannej  oscylacji  i  wszystko  poddane jest  prawu liczby,  wagi  i  miary,  prawu 
równowagi;  dodam  tylko,  że  skoro  znaleźliśmy  formułę  równowagi,  naszym  prawem  i  obowiązkiem  jako  istot 
myślących  i  moralnych  jest  przystosować  się  do  niej  pod  groźbą  przewrotu  społecznego.  Ten  właśnie  obowiązek 
równowagi nazywam Sprawiedliwością lub wzajemnością w ekonomii.
A zatem równowaga, czyli wzajemność między pracą a jej produktem, między podażą a popytem, równowaga handlu, 
kredytu, dyskonta, zaludnienia, równowaga we wszystkim: ekonomia społeczna jest ogromnym systemem równowagi, 
a ostatnim jej słowem jest R ó w n o ś ć .
Jakaż jest równowaga w dziedzinie własności? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, czym jest własność 
sama w sobie.
Kiedy pytam o pochodzenie i istotę własności teologów, filozofów, prawników, ekonomistów — widzę, że dzielą się 
oni na wyznawców pięciu czy sześciu teorii, z których każda wyklucza pozostałe i uważa się za jedyną prawomyślną, 
jedyną moralną. W roku 1848, kiedy chodziło o ocalenie społeczeństwa, zewsząd pojawiały się definicje: p. Thiers47 

miał swoją, dziś zwalczaną przez księdza Mitraud; p. Troplong48 miał swoją; p. Cou-sin49, p. Passy50, p. Leon Faucher51, 
jak niegdyś Robespierre, Mirabeau52, La Fayette — każdy swoją. Prawo rzymskie, prawo feudalne, prawo kanoniczne, 
prawo arabskie, prawo rosyjskie — wszystko poszło w ruch, ale nikt z nikim nie zdołał się porozumieć. Jedno tylko 
wynikało jasno z tej mieszaniny definicji: że dla dobra własności, którą skądinąd wszyscy zgodnie uważali za świętość, 
dopóty przynajmniej, dopóki nowa jakaś zasada nie przyniesie zmiany na lepsze, trzeba uznać nierówność warunków i 
fortun za przyrodzone prawo rodzaju ludzkiego.
Niewątpliwie Kościół miał tu przed sobą zadanie godne jego wzniosłej misji, godne tchnień owego Ducha, który nigdy 
go nie opuszcza. Z niepewności definicji wypływa niepewność teorii, a stąd z kolei nietrwałość samej instytucji. Jakąż 
przysługę oddałby Kościół światu, gdyby potrafił zdefiniować zasady ekonomii społecznej, tak jak definiował swoje 
tajemnice!
Dziwna to rzecz, że właśnie mnie, po piętnastu latach nieustannej wojny z własnością, sądzone jest, być może, ocalić ją 
z  rąk,  które jej  nieudolnie bronią,  ocalić od cesarstwa, które ją pochłania,  od Kościoła,  który ją zmienia w dobra 
martwej ręki, od biurokracji, która wymienia ją na pieniądz i zagarnia! A czy Wasza Eminencja sądzi, że muszę w tym 
celu wykreślić jedno bodaj słowo z mojej krytyki? Eminencja byłby w wielkim błędzie. Własność jest rzeczywiście 
tym, co powiedziałem, i za co ją uważają  in petto  teolodzy. Gdyby mogła stać się czymś innym niż tym, czym ją 
nazwałem,  nie  byłaby  już  siłą  ekonomiczną,  przestałaby  funkcjonować  i  służyć.  Ale  tym,  czego  nikt  nie  mógł 



przewidzieć — tak dalece nie mamy pojęcia o prawach ekonomii i moralności — jest to, że Rewolucja, stosując do 
własności formułę egalitarną, wprowadzając do niej Sprawiedliwość, zdoła kiedyś uczynić z tej instytucji grzechu, z tej 
kradzieży, z tej przyczyny tylu nienawiści i rzezi — silną rękojmię braterstwa i ładu.
Przyznać proszę, Monseigneur, że to, co Wasza Eminencja pali, co wdycha zażywając tabakę, połyka ze smakiem w 
nalewce wiśniowej i przyprawianych octem potrawach — to wszystko są trucizny, i to mocne trucizny! Otóż tak samo 
jest  z pewnymi zasadami,  które wpoiła w nas  natura i  które mają podstawowe znaczenie społeczne. Bez nich nie 
moglibyśmy istnieć; ale jeśli tylko rozszerzymy lub zmniejszymy ich dozę, jeżeli zakłócimy ich gospodarkę, niechybnie 
przez nie zginiemy. W ustroju fałszywych wag, w jakim żyjemy, podział pracy jest zgubny dla robotnika, konkurencja 
jest zabójcza, spekulacja bezwstydna, centralizacja przytłaczająca — a więc i własność jest niemoralna i szkodliwa. Jak 
gorzki migdał, sprowadzony poprzez analizę chemiczną do swego zasadniczego składnika daje w stanie czystym kwas 
pruski, tak też i własność, zredukowana do istoty swego pojęcia, jest jednoznaczna z kradzieżą. Całe zagadnienie przy 
posługiwaniu  się  tym  groźnym  elementem  polega  na  znalezieniu  właściwej  formuły  —  równowagi,  jak  mówią 
ekonomiści. Rzecz to doskonale zrozumiała dla byle kupca, ale przekraczająca możliwości religii.
Czyż  tak trudno zrozumieć,  że  własność  sama w sobie,  sprowadzona do prostego  zjawiska psychologicznego,  do 
zdolności przyswojenia, zawładnięcia, posiadania, panowania, czy jak się komu podoba to nazwać, jest z natury swej 
obca,  powiedzmy łagodniej:  obojętna  pojęciu  Sprawiedliwości;  że  jeśli  wynika  ona  z  konieczności,  w  jakiej  żyje 
człowiek, istota inteligentna i wolna — z konieczności opanowania przezeń przyrody, jeśli on nie ma być przez nią 
opanowany; że, jeśli jako fakt czy produkt naszych uzdolnień własność istnieje dawniej niż społeczeństwo i prawo, to 
przecież swą moralność czerpie wyłącznie z prawa, które stosuje do niej swą wagę i poza którym zawsze jest ona 
przewinieniem?
Tylko przez Sprawiedliwość własność może się uszlachetnić, oczyścić, stać się godną szacunku, zdeterminować się 
prawnie i stać się czynnikiem ekonomicznym i społecznym.
Dopóki  własność  nie  przesiąknie  prawem,  pozostanie  ona,  jak  to  udowodniłem  w  moim  pierwszym  memoriale, 
zjawiskiem niejasnym, zawierającym sprzeczności,  mogącym wywoływać zarówno dobre,  jak i  złe  skutki,  a  więc 
faktem moralnie dwuznacznym, którego niepodobna teoretycznie wyodrębnić od faktów przywłaszczania, potępianych 
przez moralność.
Błąd tych, którzy postanowili pomścić skierowane przeciwko własności ataki, polegał na nie dostrzeganiu, że czym 
innym jest  własność,  a  czym innym jej  ustawowe zalegalizowanie;  sądzili  oni,  zgodnie  z  teoriami  rzymskimi  i  z 
filozofią spirytualistyczną, że własność, manifestacja ludzkiej jaźni, jest uświęcona przez to samo, że ową jaźń wyraża; 
że jest uprawniona, ponieważ wynika z potrzeby; że prawo jest z nią nieodłącznie związane, tak jak jest związane z 
samą ludzkością.
Ale jasne jest, że tak być nie może, bo w takim razie ja trzeba byłoby uznać za sprawiedliwe i święte we wszystkich 
jego  poczynaniach,  nawet  w  zaspokajaniu  wszystkich  swych  potrzeb,  wszystkich  zachcianek;  byłoby  to  zatem 
sprowadzeniem  Sprawiedliwości  do  egoizmu,  jak  to  miało  miejsce  w  dawnym  prawie  rzymskim  wskutek  zbyt 
jednostronnego pojmowania godności. Na to, by własność stała się elementem społeczeństwa, potrzebna jest ze strony 
społeczeństwa legalizacja, jego, że tak powiem, podpis.
Otóż usankcjonowanie własności, jej zalegalizowanie, nadanie jej charakteru prawnego, a tym samym uczynienie jej 
godną szacunku — może nastąpić jedynie pod warunkiem równowagi; bez tej koniecznej wzajemności ani dekrety 
panującego, ani zgoda mas, ani licencje Kościoła, ani cała gadanina filozofów o ja i nie-ja — na nic się nie zdadzą.
Zacytujmy fakty.
Wiadomo, jaka zwyżka komornego nastąpiła w Paryżu, zwłaszcza po zamachu stanu. Gdybym był próżny i lubił dla 
poparcia  jakiejś  teorii  powoływać  się  na  powszechne  uczucia,  mógłbym powiedzieć,  że  dzisiaj  wszyscy myślą  o 
własności tak właśnie, jak ją mocno określił w roku 1848 pewien publicysta. Skandalzaszedł tak daleko, że pewnego 
dnia „Constitutionnel",  po nader chłoszczącej  wypowiedzi pod adresem właścicieli nieruchomości,  oznajmił zamiar 
bliższego zbadania prawa Państwa do „interweniowania w kwestii wysokości czynszów", a pół roku temu ukazała się 
broszura, przez policję dozwolona, pod znamiennym tytułem:  Dlaczego właściciele domów w Paryżu?  Nie wiem, co 
kryje  w  swym  wnętrzu  ten  próbny  balon;  ale  widok  prasy  cesarskiej  rywalizującej  w  sprawie  komornego  z 
„Representant du Peuple" 53 może mnie tylko cieszyć.
Kupiec wycofuje się z interesów: oczywiście jego następca przyjmuje czynsz na siebie. Ale tu wtrąca się właściciel 
domu: — Pan nie ma prawa, mówi do dawnego lokatora,  odstępować lokalu bez mojej  zgody.  — I żąda tytułem 
odszkodowania beczki wina za 5000 franków + 100 franków rocznie dla portiera. I obaj kontrahenci muszą ten warunek 
przyjąć. — Kradzież.
Inny znów wynajmował na bulwarze lokal za 4000 franków. Powodziło mu się doskonale, jego dom handlowy był 
znany, miał dużą klientelę.  Kiedy termin dzierżawy upłynął, właściciel  podniósł czynsz z 4000 do 15000 + 40000 
„napiwku". I najemca musiał się poddać. — Kradzież.
Od podobnych faktów aż się roi.
Ojciec rodziny wynajmuje mieszkanie, umawia się z właścicielem o cenę. Po przewiezieniu i rozmieszczeniu mebli 
przybywa z dwojgiem dzieci. Gospodarz podnosi krzyk: — Pan mnie nie uprzedził, że pan ma dzieci, nie wejdzie pan 
tutaj!  Niech pan  zabiera swoje  rzeczy!  Upiera się  wypędzić tę  rodzinę,  zamknąć  przed nią drzwi.  Ojciec próbuje 
najpierw perswazji, wreszcie wpada w gniew; wybucha kłótnia. Gospodarz pozwala sobie rzucać obelgi, bierze się do 
rękoczynów,  aż  wreszcie  lokator  w  ataku  wściekłości  chwyta  go  wpół  i  wyrzuca  przez  okno  z  trzeciego  piętra. 
Szczęśliwym trafem skończyło się na potłuczeniu. W innej dzielnicy miasta podobna sprawa miała gorszy koniec: kiedy 
właściciel, z takiej samej przyczyny, usiłował chwycić za kark lokatora, tamten odtrącił go z taką siłą, że gospodarz 



uderzył głową o mur, czaszka pękła i umarł na miejscu.
Tutaj nie powiem już, jak w poprzednio cytowanych przypadkach: kradzież; tutaj w grę wchodzi obraza obyczajów. 
Każdy dorosły obywatel  winien  być  z  natury rzeczy uważany za  człowieka  żonatego  i  ojca:  właśnie  bezżeństwo 
stanowi tu wyjątek.
Zaznaczyć zresztą trzeba, gwoli sprawiedliwości, że nie wszyscy właściciele domów podobni są do tych; wiem i o 
takich,  którzy  po  roku  1848  wcale  czynszów  nie  podnieśli.  Postępowanie  bardzo  chwalebne,  nie  tworzy  jednak 
bynajmniej reguły; naszą zaś rzeczą jest określić, co w zagadnieniu własności jest prawem, a co przypadkiem.
W zasadzie prawo stoi po stronie właściciela. Kiedy termin najmu upłynie, od właściciela zależy, czy umowę zechce 
przedłużyć, czy też nie. Dawne prawo rzymskie, które czyniło własność zależną od godności osobistej, jednostronnej, 
od czystego ja, bez żadnych względów wzajemności — usprawiedliwia go. Szkoła maltuzjańska, fatalistyczna, oparta 
na przypadkowości, zgodna jest tu z prawem rzymskim. Hossa i bessa — mówi ona; prawo podaży i popytu. Kościół, 
który w każdej epoce popierał takie rzeczy, jak dziesięciny, dobra martwej ręki czy prawo seniora, który dopiero co 
opowiedział się za pożyczkami na procent — aprobuje również to stanowisko; w każdym razie jego milczenie uznać 
należy za aprobatę.
A jednak sumienie mówi, że zasada taka, jeżeli brać pod uwagę jej konsekwencje, jest niemoralna; prasa się na nią 
oburza, władze również. Jakże to? W Paryżu jest trzydzieści tysięcy domów należących do dwunastu czy piętnastu 
tysięcy właścicieli; mieszka w nich przeszło milion dusz — i tych piętnaście tysięcy właścicieli, na przekór zdrowemu 
rozsądkowi, może do woli ściągać haracz, pod groźbą wyrzucenia na bruk, z miliona mieszkańców! Może hamować 
pracę, zatrzymywać produkty, paraliżować handel, rujnować pracodawców i skazywać na głód robotników! Pracuje się 
i zarabia wyłącznie na komorne! — słychać zewsząd alarmujące głosy. Nie, to nie jest możliwe: Kodeks i tradycja nic z 
tego nie zrozumiały, ekonomiści kłamią, Kościół doszedł do absurdu.
Jak wydostać się z tego potrzasku?
Przeanalizujmy sytuację, a wyjście zaraz się znajdzie.
Za co potępiamy właścicieli domów?
Czy za sam fakt posiadania, za to tylko, że każą sobie płacić czynsz?
Nie, skoro, jak było powiedziane wyżej, posiadanie jako takie jest z natury swej faktem wobec prawa obojętnym; nie 
różni się w gruncie rzeczy od faktu użytkowania, spożywania, które to fakty są dla każdej żyjącej istoty niezbędne; 
posiadanie  wchodzi  w  zakres  władzy  człowieka  nad  przedmiotami,  streszczającej  się  pierwotnie  w  polowaniu, 
rybołówstwie, zbieraniu roślin jadalnych, pasterstwie, domostwie, bez której człowiek byłby niewolnikiem przyrody i 
przedmiotów. Ale władza ta ustaje w obliczu poszanowania, jakie winien jestem innym.
Otóż czynsz jest wyrazem władzy, jaką objął  właściciel  nad danym kawałkiem gruntu, na którym wzniósł czy też 
polecił wznieść budynek, zrzekając się następnie jego użytkowania na rzecz lokatora. Sam w sobie czynsz może się 
wydawać faktem naturalnym, normalnym i jako taki możliwym do zalegalizowania.
Co  się  natomiast  potępia,  przeciwko  czemu  burzy  się  opinia  — to  wysokość  czynszu,  uważana  powszechnie  za 
nadmierną.
Skądże więc się bierze ta nadmierność?
Nie  ulega  wątpliwości,  że  żądana  suma  nie  jest  proporcjonalna  do  oddanej  usługi;  innymi  słowy,  że  właściciel 
miesięcznie zagarnia w tej transakcji lwią część.
Właściciel posiada grunt: no dobrze. Posiadł go drogą podboju, pracy, zasiedzenia, umowy formalnej czy cichej — nie 
będziemy tego dociekali. Rewolucja co prawda zniosła prawo o znaleziskach i najelementarniej sza uczciwość nakazuje 
odnieść  do  komisariatu  policji  każdą  zgubę  znalezioną  w  publicznym  miejscu;  ale  niech  tam,  przyjmuje  się,  że 
właściciel ziemski mógł zawładnąć tym, co nie było, na pozór przynajmniej, przez nikogo zajęte. Wymaga się od niego 
tylko tego, żeby nie żądał za swoją własność, kiedy ją oferuje do wymiany, więcej, niż jest ona warta; w takim żądaniu 
bowiem zawiera się podwójna kradzież, kradzież do drugiej potęgi, a tego społeczeństwo tolerować nie może.
Czy mamy więc  wyznaczać  wysokość  czynszów  podobnie  jak  ceny  chleba  czy  mięsa?  Wiadomo,  jakie  są  tego 
rezultaty: nie tak wspaniałe, żeby się przy nich upierać, a tym bardziej — żeby je rozciągać na inne kategorie. Trzeba 
więc powrócić do zasady równowagi, jedynego realnego sposobu określania wartości.
Proszę zważyć, że każdy fakt  przywłaszczenia sobie przedmiotu nie zajętego, czy to będzie ziemia,  czy jej  plony, 
narzędzie pracy czy sposób wytwarzania,  czy wreszcie jakaś idea — jest to zawsze fakt  pierwotny,  poprzedzający 
Sprawiedliwość,  i  pod  władzę  prawa  podpada  dopiero  z  chwilą,  kiedy  wkracza  w  orbitę  transakcji  społecznych. 
Zawładnięcie,  uzurpacja,  podbój,  przywłaszczenie  —  jakkolwiek  by  to  nazwać  —  nie  stanowią  więc  prawa;  ale 
ponieważ w ekonomii społecznej wszystko bierze początek z przywłaszczenia,  zgodzono się uznać za prawowitego 
właściciela  pierwszego,  który objął  daną rzecz w posiadanie.  To właśnie zwykło się  nazywać  prawem pierwszego 
użytkownika,  choć jest  to  raczej  fikcja  prawa.  Później  dopiero,  kiedy pierwszy użytkownik wchodzi  w stosunki  z 
bliźnim, własność podpada ostatecznie pod władzę Sprawiedliwości.
Otóż skoro udało nam się zrównoważyć stosunki między pracodawcą a robotnikiem, wytwórcą a spożywcą, finansistą-
dyskonterem a handlowcem, wierzycielem a dłużnikiem — czemuż nie mielibyśmy potrafić zrównoważyć stosunku nie 
tylko między właścicielem a właścicielem oraz właścicielem a gminą, ale także między właścicielem a lokatorem?
Ale co mówię? Tę równowagę znaleźć musimy bezwzględnie; skoro przedsiębiorca, nabywca, bankier, handlowiec, 
kapitalista  wierzyciel  —  każdy,  z  rozmaitych  punktów  widzenia,  jest  właścicielem  i  podlega  jako  taki  wadze 
wartościującej, jakże to możliwe, żeby jeden tylko właściciel nieruchomości wymykał się obowiązującemu wszystkich 
warunkowi? Przecież w takim razie korzystałby z dobrodziejstw równowagi jako pracownik, handlowiec, wierzyciel; 
nie podporządkowując się jej jako właściciel nieruchomości, pozostawałby w pozycji  debet w stosunku do innych — 



gwałciłby ich osobiste prawa. Byłby więc złodziejem, a gdyby chciał przy tym posługiwać się siłą — bandytą.
Niechże więc właściciel nieruchomości ujawni swoje rachunki; niech wiemy, ile go jego nieruchomość kosztuje — 
kapitał, konserwacja, dozór, podatki, nawet procent i renta wchodzą w grę. Czynsz równający się ułamkowi całości 
ustalany będzie zależnie od umowy między stronami i  od rodzaju nieruchomości  albo jako określona suma płatna 
rocznie, albo jako równowartość kosztów konserwacji i amortyzacji plus wynagrodzenie za dozór, obsługę i ryzyko 
przedsiębiorcy.
Taka jest zasada — nie mówię: faktu posiadania, który sam przez się nie ma nic wspólnego z prawem, ale uświęcenia 
własności  przez prawo. Nie będę się tu rozwodził nad sposobami realizacji — to rzecz policji  i  rachunkowości,  a 
metody mogą być nieskończenie rozmaite.
Oczyszczanie terenu, wznoszenie budynków itp. czynności, będące dalszym etapem zajęcia terenu i uznania własności, 
to działalność przemysłowa jak każda inna, a zatem podlegająca temu samemu prawu wzajemności i równowagi. Z 
chwilą więc kiedy właściciel rozpoczyna działalność przemysłową, a następnie dołącza do niej inną — handlową, jego 
własność,  dotychczas  zwykły  przejaw  jego  autonomii,  podpada  definitywnie  pod  reguły  prawa  wzajemności  lub 
równowartości. Z tego jedynie tytułu staje się szacowna i uświęcona, stanowi część umowy społecznej.
Zastosowanie  Sprawiedliwości  do  własności  nigdy  nie  następowało  inaczej  niż  w  sposób  przypadkowy  i 
nieuregulowany.  Ani  prawo  rzymskie,  ani  kanoniczne,  ani  żadne  inne  staro-  czy  nowożytne  nie  stworzyło  w  tej 
dziedzinie ścisłej teorii. Stąd te nieprzeliczone antynomie, wobec których orzecznictwo sądowe okazuje się do tej pory 
bezsilne  i  które  stanowią  ciemną  plamę  na  prawoznawstwie.  Rewolucja  nawoływała  do  radykalnej  reformy:  jej 
prawnicy, którym wiedza ekonomiczna była obca i którzy Sprawiedliwość definiowali podobnie jak rzymscy pretorzy, 
dali nam Kodeks Napoleona. Wszystko jest jeszcze do zrobienia.
XXXV. Podatek i renta
O podatku zostało już powiedziane wszystko. Wszelkie możliwe kombinacje zostały wypróbowane, zaproponowane, 
przedyskutowane.  I  cokolwiek  by  się  czyniło  i  mówiło,  podatek  pozostał  zagadką  nie  do  rozwiązania,  w  której 
samowola, sprzeczności i niesprawiedliwość bez końca się krzyżują.
Podatek  gruntowy  działa  na  rolnictwo  podobnie  jak  głodówka  na  pierś  karmiącej  kobiety:  pociąga  za  sobą 
wymizerowanie oseska. Rząd wie o tym doskonale; ale, powiada, muszę przecież z czegoś żyć!
Podatek od patentów jest utrudnieniem w pracy, jest zastawem udzielonym monopolowi.
Podatek od soli jest utrudnieniem chowu bydła i przekreśleniem zdrowotności.
Podatek od wina, mięsa, cukru i innych środków żywności, podnosząc samowolnie ceny, osłabia handel i spożycie, 
zachęca do fałszerstw, jest nieustającą przyczyną niedożywienia i zatruć.
Podatek  spadkowy,  zmodyfikowany ustawą  o  dobrach  martwej  ręki,  jest  rabunkiem dokonanym na  rodzinie,  tym 
niegodziwszym, że w większości wypadków rodzina pozbawiona głowy, najważniejszego członka, widząc, jak siła jej 
słabnie, popada w bezwład i biedę.
Podatek od kapitału, który rzekomo ma wszystko upraszczać wszystko generalizując — w gruncie rzeczy skupia w 
sobie złe strony wszystkich innych podatków razem wziętych. Jest po prostu umniejszeniem kapitału. Piękna myśl!
Nie ma takiego podatku, o którym nie można by powiedzieć, że jest przeszkodą w produkcji, przeszkodą w ściąganiu 
podatków! A ponieważ jak najbardziej krzycząca nierówność jest nieodłączna od wszelkich spraw fiskalnych — nie ma 
podatku, o którym nie można by powiedzieć, że wspiera pasożytnictwo przeciwko pracy i Sprawiedliwości. Władze 
znają doskonale te wszystkie rzeczy, ale nie mogą nic poradzić, muszą przecież żyć.
Lud, dający się zawsze oszukiwać swojej imaginacji, patrzy przychylnie na podatek od luksusu. Cieszy go też progresja 
podatków, gdyż wydaje mu się, że w ten sposób przerzuca się na klasę bogaczy ciężar przytłaczający lud.
Nie znam boleśniejszego widoku aniżeli widok pospólstwa kierującego się własnym instynktem.
Jakże  to!  Chcecie  obniżać  opłaty  od  patentów,  czynsze,  stopę  podatkową,  opłaty  celne,  drogowe,  rogatkowe  — 
wszystko, co w sposób naturalny przyczyniłoby się do zwiększenia produkcji tak zwanych przedmiotów zbytku — a 
potem chcecie nakładać haracz  na tych,  którzy je nabywają!  Czyż  wiecie,  kto naprawdę będzie płacił  podatek od 
luksusu? Robotnik, który te przedmioty zbytku wytwarza: jest to konieczność matematyczna i handlowa.
Chcecie obciążać podatkami bogactwo w miarę jak ono narasta; znaczy to, że nie pozwalacie nikomu się bogacić pod 
karą  progresywnej  konfiskaty.  Wolny  od  podatku  placek  owsiany,  obciążony  chleb  pszenny:  jakaż  zachęcająca 
perspektywa! Co za ekonomia!
Mówi się dużo o podatku od walorów ruchomych. W dziedzinie podatkowej trudno sobie wyobrazić coś milszego dla 
ludu, który na ogół nie pobiera dywidend. Zasada ta doprowadziłaby do opodatkowania sum kaucyjnych, procentu od 
długów  skonsolidowanych  i  długów  ruchomych,  wreszcie  emerytur  państwowych  —  a  to  równałoby  się  ogólnej 
obniżce  rent  i  świadczeń.  Ale  nie  ma  obawy,  żeby  skarb  zastosował  powszechnie  tę  procedurę  i  żeby  bardzo 
pokrzywdził kapitalistów, których te obciążenia miałyby dotknąć. Zredukować poprzez podatki kapitał do niezbędnego 
minimum po tym, kiedy się  go zwabiało do spółek komandytowych i  pożyczek perspektywą pięknych dochodów, 
byłaby  to  sprzeczność  tak  jaskrawa,  że  stałaby  się  zgubą  dla  kredytu  państwowego  i  towarzystw  akcyjnych  i 
przyczyniłaby się do rozbicia całego systemu.
Bywają  bogacze,  rzekomi przyjaciele  ludu,  którzy dokonują takich  wspaniałych wynalazków: hipokryci  doskonale 
znający sztukę mamienia tłumów, którzy świadomi swojej niesprawiedliwości uważają,  że przezorniej jest samemu 
zacząć świecić ludzkiej nędzy w oczy.
Zrównoważenie  produkcji  i  potrzeb,  obrotu  i  dyskonta,  kredytu  i  stopy  procentowej,  spółek  komandytowych, 
uregulowanie praw wynalazcy i ryzyka przedsiębiorcy — czy to wszystko jest już dokonane? Jeżeli tak, nie ma czego 
więcej żądać od przemysłu i handlu, od spółek akcyjnych i ich akcjonariuszy. Jeżeli nie, trzeba to zrobić. Inaczej wasze 



projekty podatkowe posłużą tylko do chronienia pasożytnictwa pod pozorem, że weń uderzają: zwykła żonglerka.
Mówiłem jednemu z tych spryciarzy:  Jest,  poza fiskalną,  jedna dziedzina nadająca się do obciążenia podatkowego 
bardziej niż jakakolwiek inna, a która nigdy obciążona nie została; której otaksowanie, posunięte nawet do całkowitego 
jej pochłonięcia, w niczym nie zaszkodziłoby ani pracy, ani rolnictwu, ani przemysłowi, ani handlowi, ani kredytowi, 
ani kapitałowi, ani spożyciu, ani bogactwu; nie obciążyłoby ono ludu, nie przeszkodziłoby nikomu żyć wedle swoich 
możliwości, w dobrobycie, może nawet w zbytku, i korzystać w całej pełni z wytworów swoich zdolności i wiedzy; 
podatek taki byłby ponadto wyrazem właśnie samej równości.
— Niech pan wskaże taką dziedzinę, a dobrze się pan przysłuży ludzkości.
— Renta gruntowa.
Dalejże, fałszywy filantropie, odłóż na bok swój podatek od luksusu, progresję podatkową, swoje przypochlebianie się 
zawistnemu pospólstwu;  obciąż  rentę  tym wszystkim,  co  zdejmiesz  z  innych  podatków;  nikt  na  tym nie  ucierpi. 
Rolnictwo będzie nadal prosperowało, handel nie dozna skrępowania, przemysł stanie u szczytów bogactwa i chwały. 
Nie będzie już uprzywilejowanych i biedaków; wszyscy staną się równi wobec skarbu, tak jak na równi podlegają 
prawom ekonomicznym.
Przeprowadzenie takiej ustawy to wyjaśnienie teorii renty i podatku i zarazem dokonanie zrównoważenia.
Ekonomiści nie są bynajmniej zgodni co do istoty renty.  Wyjaśniając, czym ona jest, ukażę zarazem przyczyny tej 
różnicy poglądów.
Nie ma bogactwa bez pracy, choćby nią był tylko wysiłek objęcia w posiadanie — co do tego punktu wszyscy są 
zgodni.
Nie ma pracy bez zużycia sił, które to zużycie odnieść można do czterech kategorii: żywność, odzież, mieszkanie, koszty  
ogólne,  do których zaliczają się  koszty szkolenia danego osobnika,  jego renta starcza,  koszty okresów bezrobocia, 
chorób, wypadków. Ten drugi punkt również nie nasuwa trudności.
Weźmy jakąkolwiek pracę: jej koszt równa się przeciętnej tego, co wydaje przeciętny pracownik na swoje wyżywienie, 
odzież, mieszkanie przez cały czas trwania pracy.
Ustaliwszy to, przewidzieć należy trzy wypadki:
Jeżeli produkt pracy pokrywa jej koszt, zachodzi równowartość. O takim człowieku mówi się, że żyje z pracy, żyje z  
dnia na dzień, wiąże koniec z końcem. Przez pewien czas takie warunki mogą wydawać się znośne; na dłuższą metę są 
niewystarczające.
Jeżeli produkt po pokryciu kosztów pracy daje nadwyżkę, nazywamy ją zyskiem lub dochodem; w odniesieniu do dóbr 
ziemskich (lasy, łąki, winnice, ziemie orne itd.) nosi nazwę renty.
Jeżeli produkt nie pokrywa kosztów produkcji — mamy deficyt. Pracownik się rujnuje, a jeżeli trwa w uporze, popada 
w wyczerpanie i umiera. O ile produkt nie pokrywa kosztów pracy, płaci się krwią, a to daleko nie zaprowadzi.
Ale zakładając koszt  przeciętny  i  pracownika  przeciętnego,  bierzemy za punkt wyjścia wielkość zasadniczo bardzo 
zmienną. Określenie przeciętny zawiera w sobie nieskończoną ilość odmian. A w takim razie renta, choćby idea jej była 
jak najściślej określona, jest właściwie niemożliwa do zmierzenia. Nie da się jej ściśle i wyraźnie oddzielić od płacy. Im 
bardziej pracownik jest poszukiwany, a podaż produktu większa, tym niższa staje się renta, z tendencją do wygaśnięcia. 
Wszystko idzie na płacę, na rentę nie pozostaje nic. Jeśli przeciwnie, jest duży popyt na produkty i duża podaż pracy, 
renta odradza się i pomnaża. Rentier tyje, podczas gdy pracownik się wycieńcza.
Mówiąc prościej: jeżeli w jakikolwiek sposób zmniejszają się koszty produkcji czy też pracownik jest zmuszony do ich 
zredukowania, część uważana za dochód będzie większa bez względu na to, czy przechodzi cała do rąk pracodawcy czy 
właściciela, czy też częściowo pozostaje w rękach pracownika; jeżeli koszta wzrastają, renta ginie, nie zostaje nadwyżki 
dla nikogo.
Renta jest więc sama w sobie czymś bardzo zmiennym, dowolnym i przypadkowym. Pewne o niej pojęcie może nam 
dać porównanie między produktami rozmaitych ziem, ale określić ją realnie można jedynie przy pomocy umowy, czyli 
przez akt  prawny obcy samej  istocie rzeczy; podobnie jak własność definiuje  się poprzez prawo.  Wysokość renty, 
określona na podstawie definicji ustalonej  przez zainteresowane strony,  może nie być dokładna; gdyby nawet była 
dokładna w jakimś danym momencie, w następnej chwili może już nie odpowiadać prawdzie. W umowie natomiast, 
zakładającej jednaką wolność i dobrą wiarę obu stron, cyfrę uznaje się za prawdziwą; to, co wykracza poza przeciętną 
w jedną lub drugą stronę, nie dotyczy prawa, to sama materia. Właśnie ta zmienność, będąca właściwością renty, którą 
jedynie wola obu kontrahentów może ustalić drogą fikcji prawnej, wywołuje tyle bredni ze strony ekonomistów — nie 
wszystkich, ale bądź co bądź większości — usiłujących dać stałą definicję czegoś, co z natury swojej nie jest stałe, i  
definicji tej podporządkować całą rozległą naukę (zob. w  Dictionnaire de l'Economie poli-tique  opinie pp. Ricarda, 
Careya54, Passy'ego, Bastiata).
Ale istnieje inna jeszcze przyczyna różnicy zdań dzielącej ekonomistów, a wywodzi się ona z tego samego źródła: 
ponieważ renta jako taka nie  daje się  ściśle  wyznaczyć i  odgraniczyć  od pracy,  niemożliwe jest  a priori  i  czysto 
teoretycznie orzec, komu renta powinna przypadać — właścicielowi czy pracownikowi.
P. Blanc-Saint-Bonnet. widzi w rencie źródło kapitałów. Własność — mówi on — jest rezerwuarem kapitału. Ta teoria 
powstawania kapitałów przybiera pod jego piórem cechę mistyczną, czyniącą z niej nieomal ósmy sakrament. Niechże 
będzie.  Nie  chcę  zbijać  tej  idei  starszej  od  Ezopa,  która  w  świetle  badań  naszych  czasów  okazała  się  uboga  i 
niewystarczająca. Zobaczmy teraz, komu przynależy kapitał.
W gruncie rzeczy, jeśli rozpatrywać fakt w jego najpierwotniejszej postaci, renta jest wynagrodzeniem za pracę. Jest 
słuszną płacą robotnika, należy do niego. Dzikiemu człowiekowi, który upoluje daniela i zabiera się wraz z rodziną do 
zjedzenia go, nie przychodzi do głowy, żeby podzielić swoją zdobycz na dwie części i powiedzieć: to jest moja renta, a 



to moja płaca. I choć na skutek konfliktu ekonomicznego i korzystania z własności wytworzył się wśród właścicieli i 
przedsiębiorców zwyczaj kurczenia do ostatecznych granic płacy robotnika, aby w tym samym stopniu zwiększyć rentę, 
nie należy sobie wyobrażać, jakoby renta była czymś przez naturę rzeczy wyodrębnionym, czymś, co da się bez trudu 
rozpoznać, jak np. drzewo orzechowe w winnicy. W istocie rzeczy płaca i renta w początkach swych stanowią jedno. 
Staje się to widoczne tam, gdzie ziemia jest podzielona na drobne działki, wszyscy rolnicy są właścicielami i każdy żyje 
z własnych plonów. Gdyby trzeba było a priori  zdecydować, komu należy przyznać rentę, o ile ona w ogóle będzie, 
musiałoby się ją przyznać pracownikowi.
Przyjmuje się w zasadzie, że każda praca prowadzona w dobrych warunkach powinna przynieść pracownikowi, poza 
umiarkowanymi kosztami utrzymania, nadwyżkę, rentę. Ale spożycie także się zmienia; po zaspokojeniu pierwszych 
potrzeb pojawiają się nowe, coraz bardziej wyrafinowane i coraz kosztowniejsze; nadmiar produktów idzie więc w 
parze  z  rozwojem  godności  ludzkiej,  z  naszą  zdolnością  przewidywania,  spekulacji,  przedsiębiorczości;  jednym 
słowem, do tej nadwyżki mamy prawo. Gdyby więc brać pod uwagę tylko nagie fakty, przypuszczalnym rentierem 
byłby, powtarzam, pracownik.
Ale  praktyka  socjalna  nie  dopuściła  do  tego.  I  jakkolwiek  klasa  robotnicza  jest  dziś  niewątpliwie  skrzywdzona i 
słusznie może stawiać żądania, to przecież ów podstawowy podział na rentę i płacę dokonał się nie bez poważnych 
przyczyn. Wskażę je dokładnie i wyliczę.
Na to, by praca była wydajna i mogła pozostawić rentę, potrzeba wielu warunków; większość ich nie zależy wcale od 
robotnika, nie wynika z jego wolnej woli.
1) Warunki mieszczące się w samej pracy: wybór narzęjdzi, metoda, zdolność, pilność.
2) Warunki gleby i klimatu.
3) Warunki społeczne: popyt na produkty, łatwość transportu, pewność rynku itd.
Z klasyfikacji tej wynika, że o ile pierwszym niezbędnym warunkiem powstawania renty jest praca, to druga seria 
warunków zależna jest od przyrody, trzecia od społeczeństwa.
I dalej: renta, zakładając, że zawsze istnieje, należy w jednej części do pracownika, który ją czyni uchwytną, w drugiej 
do przyrody, w trzeciej do społeczeństwa, które się do jej istnienia przyczynia poprzez swoje instytucje, swoje idee, 
swoje narzędzia, swoje rynki zbytu.
Część renty przypadająca pracownikowi jest mu wypłacana łącznie z wynagrodzeniem ;za pracę, od którego w praktyce 
nie jest wcale wyodrębniona. Część należna przyrodzie przypada właścicielowi gruntu traktowanemu jako twórca z 
racji swego prawa do ziemi.
Społeczeństwo  otrzymuje  należną  sobie  część  w  postaci  podatków  oraz  obniżki  cen  towarów  osiągniętej  dzięki 
dogodności stosunków handlowych i dzięki konkurencji producentów.
Cała rzece polega więc na uregulowaniu tego podziału z dokładnym zrównoważeniem prawa i  mienia każdej z tych 
części.
Więc  przede  wszystkim jeden  z  tych  rachunków — gdyby się  z  tym  zwrócić  do  zwolenników niepodzielności  i 
niesprzedawalności gruntów — powinien zniknąć: mianowicie ten drugi, ta fikcja prawna, sprawiająca, że część renty 
przynależy do ziemi, czyli do jej dzierżawcy lub właściciela. Własność, mówią oni, jest aktem wzięcia w posiadanie, 
którym człowiek, wcześniej niż jakakolwiek sprawiedliwość, ustanawia swoją władzę nad przyrodą, inaczej bowiem 
przyroda zapanowałaby nad nim. Ale ten akt wzięcia w posiadanie nie może stać się tytułem wieczystych obowiązków 
wobec pracownika, którego właściciel osadza na ziemi w swoim zastępstwie, gdyż byłoby to dokonywaniem wobec 
niego działania prawnego na zasadzie faktu nie mającego z prawem nic wspólnego, czyli na zasadzie aktu zawładnięcia 
ziemią.  Ponadto  oznaczałaby  to  w  praktyce  podporządkowanie  pracownika  ziemi,  którą  uprawia,  podczas  gdy 
właściciel,  rezygnując  z  eksploatacji  swojej  majętności,  władałby  nią  w  sensie  metafizycznym,  czyli,  jak  mówią 
prawnicy, wyższym, a więc górowałby nad efektywną działalnością pracownika. A to rzecz odpychająca. Społeczeństwo 
godzi się na władanie ziemią, popiera je w pewnych wypadkach, nawet wynagradza, ale nie pensjonuje go. Takie jest 
prawo, które po zniesieniu poddaństwa chłopów i wypłacie odszkodowań panom rządzić ma gminą w Rosji.
Pozostałyby więc dwie strony biorące: ten, kto uprawia ziemię, oraz społeczeństwo. Jaka będzie część jednego, a jaka 
drugiego? A po dokonaniu podziału, kto pobierać będzie w imieniu społeczeństwa?
Ponieważ renta zdefiniowana jest umownie jako to, co wykracza poza przeciętny koszt eksploatacji, uważam, że skoro 
ta przeciętna jest znana przynajmniej w przybliżeniu, eksploatator powinien pobierać na poczet swoich kosztów część 
renty, wahającą się (zależnie od okoliczności w granicach 25—50%, a reszta powinna przypaść społeczeństwu.
Niepodobna znaleźć absolutnej formuły podziału tam, gdzie poszczególne elementy rachunku mogą się zmieniać w 
nieskończoność. Jedno, co można teraz powiedzieć, to to, że eksploatator, zgodnie z zasadą wynagrodzenia za pracę, 
powinien  być  zaspokojony jako  pierwszy,  oraz  że  dochód  społeczny,  czyli  podatek,  powinien  mieścić  się  przede 
wszystkim w rencie. Tak właśnie myśleli fizjokraci: że renta gruntowa powinna pokrywać, jeśli nie całość, to w każdym 
razie większą część podatków. I z tej też myśli wzięły początek spisy katastralne.
Nie uważałbym jednak za słuszne, żeby państwo pochłaniało corocznie na swe wydatki  całość renty,  a to z wielu 
powodów.  Po  pierwsze  dlatego,  że  wydatki  państwowe  trzeba  zawsze  w  miarę  możności  ograniczać;  po  drugie 
znaczyłoby  to  uznać  w  państwie,  jedynym  odtąd  rentierze  i  właścicielu,  władzę  transcendentną,  niezgodną  z 
rewolucyjnym pojęciem Sprawiedliwości; w interesie powszechnej wolności lepiej jest pozostawić rentę pewnej liczbie 
obywateli, byłym lub obecnym eksploatatorom, niż wydać ją na pastwę urzędników; wreszcie, dla ustroju gospodarki 
korzystne jest  zachowanie tego fermentu aktywności,  który w wyżej zakreślonych  granicach i  pod wymienionymi 
warunkami nie grozi nadużyciem, lecz przeciwnie, stanowi mocną przeciwwagę dla zakusów władz skarbowych.
Z pozostałych 50 do 75% renty część będzie więc wchłaniana przez budżet; reszta przypadnie właścicielowi.



Można mi oczywiście zarzucić, że proponowany przeze mnie podział renty nie jest dostatecznie precyzyjny; uznaję ten 
zarzut  i  ten  defekt  tym  chętniej,  że  jest  on  wyrazem  podstawowego  faktu,  na  którym  opiera  się  cała  teoria: 
niemożliwości ścisłego zdefiniowania renty.
Ale czego nigdy nie uznam za słuszne to tego, że państwo, które wynalazcom przyznaje prawa do wynalazku tylko na 
przeciąg lat czterdziestu, rentę gruntową pozostawia właścicielowi jako dochód wieczysty; że nie rezerwuje nic dla 
dzierżawcy;  że rujnuje podatkami przemysł,  handel, rzemiosło,  a nisko się kłania użytkownikom, aż nazbyt często 
pasożytniczym, którzy na swoje usprawiedliwienie mają jedynie odwieczne przesądy, milczenie ludu i mitologię kultu.
Jakże to! Społeczność dźwiga nieprzeliczone ciężary — roboty publiczne, policję, administrację, szkoły, a wy chcecie 
wszystkie te wydatki pokrywać z tego, co urwiecie z mego wynagrodzenia za pracę? Ależ mój zarobek — przeciętna 
tego,  co przeciętny pracownik dziennie wydaje — ten mój zarobek to  moja krew,  moje życie,  życie wymierzone, 
wyważone i przeliczone z całą surowością Sprawiedliwości. Weźcież raczej rentę!
Chcecie obciążyć podatkami wszystko: poruszanie się, wystawę sklepową, mieszkanie, kupno i sprzedaż, inicjatywę 
osobistą, dzień, noc, powietrze, wodę, ogień, narodziny, małżeństwo, śmierć!... Ależ wszystkie te rzeczy są, jak praca i 
wynagrodzenie, już wyważone, nic się z nich już nie da wyciągnąć. Tam nie ma dla was dochodu, bo nie ma żadnych 
nadwyżek, żadnej reszty. Powtarzam raz jeszcze: zwróćcie się raczej do renty. Renta, na którą w okresie feudalnym u 
wszystkich narodów składa się część króla, część pana i część Kościoła — tam, gdzie król, szlachcic i ksiądz zniknęli 
ustępując  miejsca  demokracji,  tam  renta  stanowi  dochód  państwa,  a  po  nim  — dochód  właścicieli  dóbr,  których 
stanowisko  społeczne,  przedmiot  powszechnego  pożądania,  uważane  jest  za  najwyższy  szczebel  godności 
obywatelskiej. Renta, jednym słowem, to także równość, to podatek.
XXXVI. Ludność i środki utrzymania
Kiedy się zastanowić nad równaniami, których wzory podałem wyżej, okaże się, że wszystkie one oparte są na czterech 
zasadach: z jednej strony, że coś nie może zostać dobyte z niczego, wytwarzać się dla niczego, być zrównoważone 
przez nic (Aks. 2, 3 i 5); z drugiej, że człowiek chce być szanowany w swojej własności równie jak w swojej osobie — 
w przeciwnym razie Sprawiedliwość zostaje pogwałcona.
Wszelka  zatem  transakcja  między  człowiekiem  a  człowiekiem  dotycząca  przedmiotów  ich  spożycia  czy  ich 
wytwórczości implikuje, że produkt musi być zrównoważony przez produkt, praca przez pracę, wydatek przez wydatek, 
usługa przez usługę, przywilej przez przywilej — jednym słowem w a r t o ś ć  przez w a r t o ś ć .
Z chwilą kiedy jeden człowiek zmuszony jest dostarczać drugiemu wartość większą w zamian za mniejszą — nie ma 
już równowagi, jest niesprawiedliwość, a więc kradzież, nieład, zbrodnia i wojna.
Ponieważ  ścisłe  ustalenie  istotnej  wartości  rzeczy prawie  nigdy nie jest  możliwe,  niełatwo te  wartości  wymienne 
zrównoważyć. Toteż rzec można, że spekulacja giełdowa, oparta na anarchii, jest tyleż zainteresowana w utrzymywaniu 
tej niepewności, ile społeczeństwo zainteresowane jest w dokonywaniu tych transakcji w pełni światła i z wszelkimi 
możliwymi gwarancjami.
Ale nie tylko w a r t o ś ć  trzeba w społeczeństwie równoważyć; trzeba znaleźć także równowagę s i ł .
Siły w ekonomii bywają dwojakiego rodzaju.
W pierwszym rzędzie nazwą tą określam wszelkie pobudki działania, wszelkie bodźce duchowe, wszelkie kombinacje 
środków służące produkcji i pomnażaniu wartości. Taką siłą jest praca; podział pracy i jej zgrupowanie jest również 
siłą. Własność, konkurencja, wymiana, kredyt, nauka w zastosowaniu do przemysłu, ambicja, luksus nawet oraz renta w 
granicach, jakie-śmy jej zakreślili — stanowią siły, prawdziwe siły świata gospodarczego.
Każda siła na to, by się przejawiać i działać, wymaga miejsca, materii, w której się mieści, z której dobywa się jak 
piorun z chmury,  żar ze słońca,  siła  przyciągania z  ciężkiego ciała.  Ognisko sił  ekonomicznych,  takich jak wyżej 
wymienione, tkwi pierwotnie w siłach przyrody, które dla ekonomisty stanowią drugi rodzaj sil, jak ziemia, ciepło, 
elektryczność, woda, powietrze, roślinność, związki chemiczne, życie itd. — pierwotny  kapitał  ludzkości, narzędzie 
jego przemysłu i tworzywo jego bogactwa. Sam człowiek, którego edukacja jest tak powolna, może być także uważany 
za jedną z sił przyrody. Tak więc, zależnie od punktu, z jakiego się na to patrzy, uczestniczy on w obu rodzajach sił i  
stanowi przejście od świata społecznego do wszechświata.
Zgodnie z tymi definicjami ludność jest siłą, jedną z wielkich sił ekonomicznych. Zrzeszenie, organizacja polityczna, 
rodzina — to także siły.
Wszystkie owe siły muszą być zrównoważone między sobą, w ramach każdej z poszczególnych kategorii i między 
kategoriami również.
W tej dziedzinie nauka jest bardzo mało zaawansowana. Przez siły wytwórcze ekonomiści rozumieją na ogół tylko siły 
przyrody.
Spośród problemów, jakie powstają w związku z równowagą sił, zajmują się oni zazwyczaj tylko jednym, tym, którego 
„materialność" musiała  najsilniej  podziałać na ich wyobraźnię i  który nazywają problemem zaludnienia i  środków 
utrzymania.
Spróbujmy znaleźć rozwiązanie dla tego problemu.
XXXVII. Człowiek jest jednocześnie siłą produkcyjną, siłą konsumpcyjną i siłą rozrodczą. Wytwarza on bogactwa i 
zużywa je;  ponadto,  wytwarzając  i  konsumując  — rozmnaża  się.  Ponieważ łączy w swojej  osobie  wszystkie  siły 
pierwszego rodzaju, jak praca, kredyt, wymiana itd., jego siłę wytwórczą, podobnie jak siłę rozrodczą, uważać można 
za nieograniczoną. Mają jednak granicę siły naturalne, jakimi dysponuje; można przewidzieć dzień, w którym zabraknie 
człowiekowi ziemi i wszystkiego, co ona w sobie zawiera; naturalny kapitał nie będzie już proporcjonalny do grupy 
pracującej i do jej zdolności konsumpcyjnej. Jakże wówczas osiągnąć równowagę?
Powszechnie znane jest rozwiązanie proponowane przez Malthusa55. Ośmielę się powiedzieć, że sumienie społeczne, 



we Francji przynajmniej, opowiedziało się kategorycznie przeciwko jego szkole. Myślę też, że będzie mi wybaczone 
zarozumialstwo, które każe mi wierzyć, że przyczyniłem się nieco do powszechnego potępienia, z jakim się spotkała 
jego teoria. Socjalizm może się szczycić tym, że w kwestii zaludnienia odegrał rolę mściciela społecznej uczciwości; 
oby nim był aż do końca.
Żałuję mocno, że p. Józef Garnier56,  dla którego lojalności  i  szczerości jestem z pełnym uznaniem, za przykładem 
Akademii Nauk Moralnych i Politycznych związał swoje nazwisko z maltuzjańskim bezeceństwem. Skoro jednak w 
swej niedawnej publikacji uznał za właściwe wszcząć tę drastyczną dyskusję i wmieszać w nią moje nazwisko, nie 
weźmie mi chyba za złe, że mu odpowiem.
Zobaczmy więc najpierw, w jaki sposób Malthus postawił zagadnienie, i jak rozumie zawarte w nim równanie. Jego 
uczniowie mają zwyczaj oskarżać swoich przeciwników, że go nie czytali  i  że nie znają tego znakomitego ustępu, 
któremu Malthus zawdzięcza swą sławę. Zacznę więc od oświadczenia, że ja czytałem zarówno Malthusa, jak i ostatnią 
pracę p. Józefa Garnier, jego ucznia i kontynuatora, od którego pozwolę sobie pożyczyć pewne cytaty.
Doktryna Malthusa, skoro już mowa o doktrynie, daje się streścić w pięciu wnioskach.
1. W z a s a d z i e  — mówi Malthus, a za nim i p. Józef Garnier — uznać możemy za pewnik, że gdyby nie zachodziły 
żadne  przeszkody,  ludzkość rozmnażałaby się  nieustanie,  wzrastając  w postępie geometrycznym,  bez  dających  się 
wyznaczyć granic, i w ciągu niewielu lat podwoiłaby swą liczbę.
Część książki Malthusa poświęcona jest gromadzeniu faktów mających udowodnić tę tezę.
2.  W  r z e c z y w i s t o ś c i  na  podstawie  obecnego  stanu  ziem  zaludnionych  stwierdzić  możemy,  że  środki 
utrzymania, nawet w najbardziej sprzyjających warunkach, nie mogą wzrastać szybciej niż w postępie arytmetycznym.
Następuje wyliczenie faktów, które, zdaniem Malthusa, dowodzą prawdziwości tego twierdzienia.
3.  Cóż  się  dzieje,  zadaje  sobie  pytanie  skrzętny kompilator,  kiedy ludność,  zgodnie  z  właściwą  sobie  tendencją,  
przerośnie  środki  utrzymania,  jakimi  rozporządza?  Nadmiar  ginie  z  głodu  i  chorób,  do  których  dodać  trzeba 
dzieciobójstwo, poronienia, podrzucanie noworodków, wojny.
Obszerny ustęp poświęca autor omówieniu tych środków represyjnych, którymi posługuje się natura i człowiek w celu 
przywrócenia równowagi.
4.  Ale — zauważa Malthus — ten system  represji  nie jest  rzeczą normalną.  Oskarża nieopatrzność ludzką; rozum 
odrzuca te wywody; moralność również.
To, czego siłą rzeczy dokonuje głód, a ludzka rozpacz za pomocą rzezi, możemy osiągnąć sami drogą prewencyjnego 
ograniczania liczby urodzeń, a raczej, mówiąc jasno, ciąży. Ten prewencyjny sposób nazywa Malthus morał restraint,  
powściągiem moralnym.
5. Tutaj Malthus i jego uczniowie wyczuli niezawodnie, że obrażają wstydliwość społeczeństwa, które uzna system 
prewencyjny za równie odpychający, jak system represyjny, i równie jak tamten niemoralny.
Maltuzjanie  głoszą  więc moralność onanizmu,  zalecają  go pod nazwą „powściągu moralnego".  Zwalczają  biblijny 
przesąd,  który  uczynił  z  tej  praktyki  rzecz  wstydliwą  i  obmierzłą,  rem  detestabilem;  usiłują  wytępić  skrupuły, 
dowodząc, że rozmyślna utrata nasienia jest rzeczą równie pozbawioną znaczenia jak polucje zdarzające się chłopcom 
podczas snu, które tak przerażają rodziców perspektywą rzekomych skutków.
Szkoła Malthusa ze szczególnym uporem dowodzi bezcelowości środków wysuwanych dla zaradzenia nadmiernemu 
przyrostowi  ludności,  takich  jak  emigracja,  wzrost  produkcji,  zmniejszenie  ciężarów  publicznych,  walka  z 
pasożytnictwem, reformy społeczne itd.
Taka jest, w sumie wziąwszy, tak zwana teoria Malthusa. Iżby mnie nie oskarżano o czepianie się słów, podkreślam, że 
Malthus, przeciwstawiając postęp geometryczny — 2, 4, 8, 16, 32, 64 postępowi arytmetycznemu — 1, 2, 3, 4, 5, 6 itd., 
z których pierwszy obrazuje tendencję zaludniania, drugi zaś efektywny wzrost środków utrzymania, nie chciał przez to 
powiedzieć, że jeden i drugi postęp są ścisłym wyrazem dwóch praw ekonomicznych; użył ich tylko jako porównania 
ilustrującego  stosunek  tych  dwóch  ruchów  —  tendencyjnego  i  jeśli  nic  go  nie  opóźni,  nieuchronnego  ruchu 
populacyjnego oraz efektywnego wzrostu bogactwa.
Jednym słowem, powiada p. Józef Garnier, zaludnię nie ma tendencję organiczną do wzrostu szybszego niż wzrost 
środków utrzymania, i stąd wynika stały wzrost nędzy.
Zresztą ekonomiści, zwolennicy m o r  a l  r  e  s t r  a-i n t  — panowie Józef Garnier, Gustaw de Molinari57', Rossi, 
Dunoyer58, John Stuart Mili59, Guizot60 i cała Akademia Nauk Moralnych i Politycznych ubolewają nad niechęcią, jaka 
wiąże się, i to zarówno w Anglii, jak we Francji, z nazwiskiem Malthusa. Oskarżają oni kler wszystkich wyznań o 
podtrzymywanie w tej dziedzinie ignorancji i przesądów, o propagowanie nieograniczonej rozrodczości, prowadzącej 
do pauperyzmu; polecają receptę Malthusa uwadze mężów stanu, domagają się głoszenia jej z ambon i wykładania w 
szkołach na równi z Dziesięciorgiem Przykazań, twierdząc, że nie ma innego ratunku od pauperyzacji i przestępczości, 
innego środka ochronnego przeciwko socjalizmowi i Rewolucji.
XXXVIII. Jeżeli coś mnie kiedykolwiek zdumiało, to to, że ludzie wykształceni, członkowie Akademii, profesorowie 
wdrożeni w reguły logicznego myślenia i  matematyki dojrzeć zdołali w pięciu wnioskach Malthusa cień zdrowego 
sensu.
Czyżby tak  samo  postępowali  uczeni  przy konstruowaniu  owych  pięknych  teorii,  których  celem jest  wyjaśnienie 
zjawisk przyrody i porządku wszechświata?
Przede wszystkim Malthus ukazuje nam tendencję ludzkości do podwajania się, jeśli nie zajdą przeszkody, w krótkim 
czasie, co osiemnaście, dwadzieścia pięć czy trzydzieści lat.
Jeśli o mnie chodzi, to tendencja ludzkości do pod wojenia swojej liczby wydaje mi się dowiedziona empirycznie, a 
wszystko, co się mówi, aby ją obalić, jest czczą gadaniną. Takie jest prawo natury. Wszystkie siły ekonomiczne są w tej 



sytuacji: jeśli nie ma żadnej przeciwwagi, dążą do rozwijania się w nieskończoność i ogarnięcia wszystkiego. Zaraz 
przytoczymy odpowiedni  przykład. Właśnie ta powszechna tendencja sił  wywołuje konieczność prawa równowagi: 
inaczej społeczeństwo zdane na pastwę wszelkich anomalii, staje się li tylko teatrem katastrof.
Chodzi tu o to, aby wiedzieć, co sprawia, że owa tendencja rozwojowa przyrostu ludności, całkowicie z natury swej 
normalna,  nie  napotykająca  przeciwwagi  i  realizująca  się  szybciej  aniżeli  produkcja  środków  utrzymania,  musi 
doprowadzić do klęski. Stwierdzić istnienie tendencji i zasygnalizować jej możliwe skutki to jeszcze nie wszystko. 
Trzeba wyjaśnić, jak i dlaczego równowaga została zachwiana. Czy ta precesja zaludnienia, jeśli wolno tak to nazwać, 
ma się przejawiać w społeczeństwie zbudowanym zgodnie z prawami ekonomicznymi, w którym siły i usługi będą w 
równowadze? Oto co trzeba wiedzieć, a o czym Malthus i jego zwolennicy nie mówią ani słowa.
Ja osobiście nie wierzę, by ta precesja mogła się urzeczywistnić w społeczeństwie egalitarnym. Przypisuję ją, tam gdzie 
się ona szerzy, brakowi równowagi w dziedzinie sił, usług, płac i walorów; i twierdzę, że skoro równowaga zostanie 
przywrócona,  najpierw  w  dziedzinie  wynagrodzeń  i  usług,  a  wreszcie  w  dziedzinie  sił  ekonomicznych,  problem 
zaludnienia powróci  ipso facto  do swego łożyska; zaraz to równanie wyjaśnię. Być może Malthus i Akademia Nauk 
Moralnych i Politycznych twierdzić będą, że ta z góry ustalana równowaga nie jest potrzebna; że różnica środowisk nic 
w istocie zjawiska nie zmienia; że ład ekonomiczny nie dopuszcza anomalii, przewrotów, perturbacji, potworów.
Przejdźmy z kolei do drugiego wniosku Malthusa.
Po zasygnalizowaniu, bez jej zrozumienia, tendencji ludności do podwojenia się w krótkim czasie, Malthus sygnalizuje 
fakt  nie  mniej,  choć  w  inny sposób  niepokojący:  że  podczas  gdy  zaludnienie  wzrasta,  jeśli  nic  mu  nie  staje  na 
przeszkodzie,  w  postępie  geometrycznym,  to  przyrost  środków  utrzymania  mierzy  się  zaledwie  postępem 
arytmetycznym.
Przyjmuję fakt  opóźnienia w produkcji spożywczej, podobnie jak poprzednio przyjąłem precesję  zaludnienia — jako 
empiryczny rezultat obserwacji.
Ale ponawiam moje pytanie: Czy te dwa fakty, tak niewątpliwie z sobą związane w swej odwrotności, nie wypływają z 
jednej  i  tej  samej przyczyny? Czy mamy tu do czynienia ze ścisłym wyrazem rozwoju bogactwa w porównaniu z 
przyrostem ludności w normalnym środowisku? Czy też należy w tym widzieć zjawisko wywrotowe, wynikające z 
braku równowagi w systemie?
Dowiedzione jest, że doskonała równowaga między poszczególnymi częściami księgi społecznej nie istnieje nigdzie; że 
wszędzie są błędy, podstępy i grabieże; że nierówność warunków i fortun, uważana za naturalną i opatrznościową, 
wynika, przeciwnie, z gwałcenia Sprawiedliwości w stosunkach gospodarczych. A wreszcie, że to brak Sprawiedliwości 
w podziale  dóbr,  brak  równowagi  w transakcjach i  rozrachunkach  hamuje  rozwój  sił  ekonomicznych,  wstrzymuje 
produkcję i powoduje deficyt. Wszystko to jest dzisiaj niewątpliwe, dowiedzione. Malthus i jego szkoła nie dowiedli 
niczego przeciwnego. Przyjmują oni z ufnością status quo bez uzasadnienia.
Siła rozrodcza, jeśli nic jej nie staje na przeszkodzie, dąży do podwojenia w krótkim czasie liczby ludności: to rzecz 
dowiedziona. Ale czy nie jest możliwe, że również i siła wytwórcza, jeśli nic jej nie staje na przeszkodzie, dąży do 
podwojenia,  i  więcej  niż podwojenia,  zasobu bogactw w takim samym okresie czasu, że zatem ta druga tendencja 
kompensuje efekty pierwszej i wszystko pozostaje w doskonałym porządku? Oto co należy zbadać; dopóki się tego nie 
uczyni, nie ma się prawa przyjmować jako fakty ostateczne i przekonywające  nadmiaru  zaznaczającego się z jednej 
strony, a niedoboru z drugiej, i uskarżać się na rozrzutność przyrody i nieporadność człowieka.
Kładę nacisk na ten punkt, gdyż jest on w zagadnieniu najważniejszy.
Według  oficjalnych  statystyk  ludność  Stanów  Zjednoczonych,  nie  napotykająca  przeszkód  w  swej  tendencji  do 
mnożenia się, podwaja się w okresie 1782—1850 mniej więcej co dwadzieścia do dwudziestu pięciu lat. Ale zapomina 
się dodać, że bogactwo Stanów Zjednoczonych, również nie napotykające przeszkód na drodze swego wzrostu, w tym 
samym czasie podwoiło się, a nawet więcej niż podwoiło. Jest to zupełnie proste. Ludzie, którzy się zrzeszają łącząc 
swoje  wysiłki,  którzy  do  pracy  rąk  dorzucają  jako  środek  działania  wielkie  siły  ekonomiczne  —  podział  pracy, 
zgrupowanie sił,  mechanizację itp.  — ludzie postawieni  w takich warunkach bardziej  przyczyniają się do wzrostu 
bogactwa  niż  do  wzrostu  zaludnienia.  Produkują  szybciej,  niż  płodzą,  i  o  ile  ruch  populacyjny  u  nich  zdaje  się 
potwierdzać teorię Malthusa, to ruch wytwórczy przeczy jej. Jest to fakt ważny, coraz mniej wprawdzie dostrzegany w 
naszych starych antyprawniczych społeczeństwach, ale z którym należy się liczyć.
„Wyobraźmy  sobie  dwóch  ludzi,  samotnych,  pozbawionych  narzędzi,  wydzierających  swoje  nędzne  pożywienie 
zwierzętom, i przyjmijmy, że wytwarzają oni wartość, którą oznaczymy cyfrą 2. Jeśli ci dwaj ludzie zmienią system 
odżywiania  i  połączą  swoje  wysiłki,  jeżeli  zwiększą  swoje  możliwości  przez  podział  pracy,  maszyny, 
współzawodnictwo,  zawsze się  w tych warunkach pojawiające,  wartość wytworzona przez nich nie będzie się  już 
wyrażać cyfrą 2, ale powiedzmy 3, gdyż będą wytwarzać już nie tylko własnym wysiłkiem, ale i wysiłkiem towarzysza. 
Jeśli liczba pracowników się podwoi, a zatem większy będzie podział pracy, sprawniejsze maszyny, współzawodnictwo 
większe,  wytwarzać się będzie wartość równą 6. Jeżeli  ilość wzrośnie czterokrotnie,  produkcja wyrażać się będzie 
liczbą  12.  Że  wzrostowi  produkcji  sprzyja  podział  pracy,  maszyny,  konkurencja  — tego  już  wielkokroć  dowiedli 
ekonomiści. Jest to jeden z najpiękniejszych działów nauki, jedyny punkt, co do którego wszyscy autorzy są zgodni.
„A zatem, jeżeli siłę rozrodczą obrazuje postęp geometryczny 2, 4, 8, 16, 32, 64, to siła reprodukcji przemysłowej 
będzie  się  przedstawiała  jak  3,  6,  12,  24,  48,  96.  Innymi  słowy,  w społeczeństwie  prawidłowo zorganizowanym, 
podczas gdy stan zaludnienia wzrasta w postępie geometrycznym, którego pierwszym wyrazem jest 2 i mnożnikiem 2, 
produkcja wzrasta w postępie geometrycznym, którego pierwszy wyraz równa się 3 i mnożnik 3" (System sprzeczności  
ekonomicznych, t. II, str. 319, wyd. braci Garnier).
Oto co napisałem w roku 1845 po przeczytaniu Malthusa. Czyżby więc jego uczniowie, którzy tyle krzyczeli o tym, że 



się ich nie czyta, postanowili nie czytywać swoich przeciwników?
XXXIX. Ta podwójna poprawka, dotycząca tendencji  populacyjnej  i  tendencji  produkcyjnej,  wskazuje,  że Malthus 
postawił zagadnienie wadliwie. Powinien był powiedzieć:
1.  W  zasadzie  ludność,  rozpatrywana  pod  kątem  czysto  organicznym,  dąży  do  przyrostu,  jeśli  nic  nie  staje  na 
przeszkodzie, w postępie geometrycznym i do podwojenia się w okresie 18, 25 czy 30 lat. Pod tym względem z rasą 
ludzką  rzecz  ma  się  tak  samo  jak  z  gatunkami  zwierzęcymi  i  roślinnymi:  jej  siła  rozrodcza  jest  sama  w  sobie 
nieograniczona i działa z zadziwiającą szybkością.
2. W zasadzie także produkcja, jeśli nic jej nie krępuje, dąży do wzrastania w postępie geometrycznym jeszcze szybciej 
niż ludność.
A zatem,  ponieważ  produkcja  w pracowitym społeczeństwie  wzrasta  szybciej  niż  zaludnienie,  z  końcem każdego 
okresu  powinna  pozostawać  nadwyżka  nie  spożyta,  będąca  wyrazem  postępu  społecznego  w  wytwórczości  i 
dobrobycie.
3. Otóż w r z e c z y w i s t o ś c i ,  wbrew przykładom, których wiele można przytoczyć na dowód tego szybkiego i 
jednoczesnego wzrostu zaludnienia i bogactwa, zgoła nie tak się dzieje na naszym starym świecie. Po pierwsze, ani 
zaludnienie, ani produkcja w takim tempie nie rosną, a co dziwniejsze, ta druga pozostaje zawsze w tyle za pierwszą. Po 
drugie, jasne jest, że skoro ziemia jest ograniczona, a zatem i naturalny kapitał ludzkości ma granice — zaludnienie i 
bogactwo nie mogą wzrastać w nieskończoność.
4. Wiele zagadnień pozostaje więc do rozwiązania:
Po pierwsze: czy rozum, praca i Sprawiedliwość, te trzy wielkie uzdolnienia odróżniające człowieka od reszty zwierząt, 
nie oddziaływają przez swój rozwój na naturalną płodność gatunku?
A po drugie: jakie przyczyny zakłócają rozwój produkcji i opóźniają jej pochód?
I wreszcie: pomijając czynniki zakłócające i anormalne, których obecność dałoby się wykryć w obu tych szeregach, 
jakie jest prawo równowagi zaludnienia w stosunku do bogactw wyprodukowanych i do rozmiarów kuli ziemskiej?
Niewątpliwie, gdyby Malthus postawił problem w ten sposób, doszedłby do zupełnie innych konkluzji.
Byłby zrozumiał, że poszukiwaną równowagę znaleźć trzeba pomiędzy dwiema korelatywnymi siłami działającymi w 
warunkach całkowitej swobody, uwolnionymi od wszelkich czynników zakłócających, które wypaczają obraz.
Byłby  sobie  powiedział,  że  jeśli  głody,  choroby,  wojny,  dzieciobójstwa,  prostytucja  i  poronienia  — są  to  środki 
anormalne  i  gwałtowne,  którymi  posługuje  się  natura,  aby  zahamować  niezdyscyplinowany i  nadmierny  przyrost 
ludności, to wymyślony przez niego gwoli zastąpienia tamtych rzeczy morał restraint  nie jest bynajmniej lepszy; że 
taka  własnowolna  interwencja,  zamiast  zaradzić  złu,  raczej  by je  sankcjonowała,  uwypuklając  anomalie  przyrody, 
absurdalność nauki, haniebny stan społeczeństwa.
XL.  Zastanówmy  się  przez  chwilę  nad  przedziwną  moralnością  Malthusa,  wykładaną  publicznie  przy  poparciu 
Akademii Nauk Moralnych i Politycznych.
Gdyby ktoś powiedział dziecku: — masz tu zegarek, daję ci go; ten zegarek sam nie chodzi; ale za każdym razem, gdy 
usłyszysz,  jak  zegar  wieżowy  wybija  godzinę,  możesz  przesunąć  wskazówki  na  właściwą  godzinę  —  dziecko 
wyśmiałoby go. — Skoro zegarek sam nie chodzi, powiedziałoby, nic mi po nim.
Podobnie jest z organizmem społecznym, z tą jednak różnicą, że społeczeństwo, tak jak układ planetarny, nie potrzebuje 
nakręcania. Ruch jest mu dany i równowaga zapewniona na całą wieczność.  Jedyne, czego się od nas wymaga, to 
abyśmy kroczyli wraz z nim, czyli pracowali i przestrzegali Sprawiedliwości. Pod tym warunkiem nie zabraknie nam 
ziemi,  jakkolwiek  ma  ona  tylko  dziesięć  tysięcy  mil  obwodu,  a  trzy  czwarte  jej  powierzchni  zajmują  oceany,  i 
schronienia też nam nie zabraknie.
Szkoła Malthusa nie podziela tej opinii.
Szkoła ta, która przy każdej sposobności objawia najgłębszy szacunek dla religii i Opatrzności, w kwestii populacyjnej 
zdradza brutalne niedowiarstwo. Ona, która wszędzie i zawsze głosi zasadę laissez faire, laissez pas-ser, która zarzuca 
socjalistom wprowadzanie  swoich  pojęć  na  miejsce  praw natury,  która  protestuje  przeciwko wszelkiej  interwencji 
państwa i  wielkim głosem domaga się wolności,  nic,  tylko wolności  — nie waha się,  kiedy chodzi o płodność w 
małżeństwie, wołać do małżonków: Dość, nieszczęśliwi! Jakiż demon was opętał? Czyż nie możecie się kochać bez 
płodzenia dzieci?... Czyż nie wiecie, że zaludnienie wzrasta w postępie geometrycznym, podczas gdy środki utrzymania 
rosną tylko w postępie arytmetycznym?
Krótko mówiąc,  szkoła Malthusa uczy, że skoro przyrost  ludności jest, nie wiadomo dlaczego, zbyt szybki,  należy 
uruchomić hamulce. Winni jesteśmy niemałą wdzięczność p. Józefowi Garnier za to, że miał odwagę odrzucić wstyd do 
diabła i powiedzieć jasno, na czym polega prewencyjne zalecenie Malthusa, czyli morał restraint.
Wasza Eminencja  zna  historię  owego  wnuka  Jakubowego,  któremu ojciec  jego,  Juda,  nakazał  na  zasadzie  prawa 
lewiratu zbliżyć się do bratowej, Thamar, bezdzietnie owdowiałej, aby spłodzić z nią potomstwo swemu zmarłemu 
bratu; on zaś oszukiwał naturę, semen fundebat in terram, i dosięgła go ręka Boga za tę ohydę, ąuod rem detestabilem 
jaceret.  Imię tego Onana zachowała potomność w pogardzie; od niego wziął nazwę wstydliwy nałóg dziesiątkujący 
naszą młodzież, który tak przerażająco odmalował Tissot — onanizm.
Otóż właśnie onanizm, onanizm we dwoje jest tym środkiem prewencyjnym zalecanym przez Malthusa dla zaradzenia 
nadprodukcji dzieci; to właśnie określa on nazwą morał restraint. Tak to nauka potrafi uwznioślić nawet grzech. Odtąd 
nie powinno się już mówić onanizm, tylko maltuzjanizm.
Rozumowanie jest bardzo proste: jeżeli podstawowa teza Malthusa — tendencja do wzrostu zaludnienia w postępie 
geometrycznym, podczas gdy środki utrzymania rosną zaledwie w postępie arytmetycznym — jest dowiedziona, czyż 
nie lepiej w mądry sposób zapobiec poczęciu niż wydawać na świat istoty skazane na śmierć głodową?



P. Józef Garnier przytacza wysokie autorytety.
W roku 1832 pan Ch. Dunoyer, obecnie członek Akademii Nauk Moralnych, będąc prefektem Amiens nie wahał się 
doradzać biedocie na terenie swego departamentu środka zalecanego przez Malthusa.
Najbardziej  pożałowania  godne  klasy  społeczne  — mówił  on  — mogą  podźwignąć  się  ze  swego  nieszczęsnego 
położenia  jedynie  poprzez  wielką  aktywność,  rozsądek  i  rozwagę,  zwłaszcza  rozwagę  w  stosunkach  małżeńskich,  
wkładając wiele starania, aby małżeństwa nie czynić bardziej płodnym od przemysłu.
Słowa tę spotkały się  z  ostrą  krytyką ze strony kleru i  części  prasy paryskiej.  P.  Dunoyer odpowiedział  na nią w 
„Memoriale do rozważenia" [Memoire a consulter, Paris 1835].
„To niesłychane, pisze on, że akt powoływania ludzi do życia, ta bezspornie najbardziej brzemienna w skutki czynność 
ludzka, jest zarazem czynnością, której nigdy nie uważano za właściwe regulować, czy też regulowano w sposób jak 
najgorszy. Nadano jej, co prawda, formę aktu prawnego tudzież sakramentu; ale z chwilą kiedy małżeństwo zostało 
zawarte, poddaje się jego dalsze losy, że tak powiem, woli boskiej. Jedyną regułą zalecaną jest albo powstrzymać się od 
wszelkiego  zbliżenia,  albo  nie  zaniedbać  niczego,  by  uczynić  ten  związek  płodnym.  Dopóki  małżonkowie  mogą 
wierzyć, że nie spełniają czynności daremnej, moralność kazuistyczna nie ma im nic do zarzucenia. Choćby uchybiali 
sobie  nawzajem,  wyzyskiwali  jedno  drugie,  choćby  nie  myśleli  wcale  o  tym  trzecim  —  nieobecnym  i  może 
nieszczęśliwym, które chcą powołać do życia nie troszcząc się o to, jaki los je czeka — mniejsza o to; ważne jest nie to, 
żeby się powstrzymali od aktu po trzykroć szkodliwego, ważne jest tylko to, żeby nie dopełnili tego aktu na próżno. 
Taka  jest  moralność  kazuistów,  sprzeczna  ze  zdrowym  rozsądkiem  i  z  prawdziwą  moralnością,  gdyż  tym,  czego 
wymaga moralność i zdrowy rozsądek, jest z pewnością raczej powstrzymanie się od czynności daremnej niż pełnienie 
czynności szkodliwych".
Prawda, na przekór tym szacownym głupstwom, jest taka; jakkolwiek małżonkowie nie powinni uważać, że każde 
zbliżenie, którego celem nie jest wydanie na świat potomstwa, jest godne potępienia, to jednak nawet w zbliżeniu jak 
najbardziej dozwolonym., w jak najlegalniejszym związku, winni zachowywać pewną ostrożność, czy to ze względu na 
siebie, czy na współmałżonka, czy wreszcie przez wzgląd ze strony obojga na tę trzecią istotę, która może być tego 
zbliżania owocem.
Zapytywany wielekroć przez panów Ludwika Leclerc i Józefa Garnier, czy tego rodzaju przezorność jest moralna, p. 
Dunoyer odpowiada, że już sama wątpliwość tego rodzaju wydaje mu się bardzo nierozsądna. Posuwa się nawet do 
twierdzenia, że zalecenie Malthusa nie jest bardziej bezwstydne aniżeli szóste i dziewiąte przykazanie Dekalogu, oraz 
że do dwuwiersza:
Spraw cielesnych nie będziesz pożądał inaczej niż w małżeństwie,
należałoby dodać drugie zalecenie, nierównie istotniejsze:
Sprawy cielesne w małżeństwie traktować będziesz z rozwagą.
P. John Stuart Mili w swoich  Zasadach ekonomii politycznej,  1845, wypowiada się równie gładko jak p. Dunoyer i 
rzuca taką uwagę: „Lud nie domyśla się nawet, ile go kosztuje ta pruderia języka; podobnie jak chorobom ciała, tak i 
chorobom społecznym nie podobna zapobiegać ani ich leczyć, jeśli się o nich wyraźnie nie mówi".
A gdzie indziej:
„Nie ma innego ratunku dla pracowników najemnych niż ograniczenie przyrostu ludności... Niestety, w dyskusjach na 
ten temat dominuje raczej sentymentalizm niż rozsądek".
Jeśli wierzyć tym panom propagującym tak usilnie zalecenie Malthusa, to działają oni w interesie ludu pracującego, w 
interesie kobiet i tych nieszczęśliwych dzieci skazanych na zagładę.
Rossi posuwa się aż do oskarżenia klasy wyzyskiwaczy, burżuazji, że powodowana chciwością popycha masy ludowe 
do nadmiernego rozmnażania. Mnożąc rzesze robotników, mówi on, obniżają cenę robocizny. Gdyby podobna kalumnia 
wyszła z ust socjalisty, zostałby on w przyspieszonym trybie skazany na trzy lata więzienia i utratę praw obywatelskich.
„Ludzie  prości  nie  rozumieją  i  nigdy nie  zrozumieją  istoty zagadnienia.  Ekonomia  społeczna  jest  dla  nich księgą 
zamkniętą.  Widzą w tej sprawie tylko pokusy młodzieńczego wieku i niebezpieczeństwo: że ten tłumiony płomień 
rozgorzeje w postaci jakichś rozruchów...
„Spryciarze, przeciwnie, przejrzeli sprawę do dna. Dla nich wytarte komunały (opatrzność, zaufanie, nadzieja) nie są 
wyrazem, lecz maskowaniem prawdy. Wiedzą oni, że im więcej jest robotników, tym niższe płace i tym wyższe zyski. 
Ta formuła tłumaczy wszystko, a w szczególności pakt przymierza między spryciarzami a prostaczkami. Są jednego 
zdania, ponieważ jedni nie rozumieją, a drudzy rozumieją aż za dobrze sedno sprawy...
,,Co do nas, powiemy młodym robotnikom: niech rozwaga panuje w małżeństwach i przyświeca zakładaniu każdej 
rodziny, a nie będzie powodu do niepokoju
0 losy ludzkości..."
Trudno poznać w tej wypowiedzi przezornego ekonomistę, który w związku z podziałem pracy twierdził, że co innego 
ekonomia  polityczna,  a  co  innego moralność;  że  jeśli  stosowanie  zasady podziału  pociąga  za  sobą  konsekwencje 
uchybiające godności  ludzkiej,  nie umniejsza to wartości  samej zasady,  przysparza tylko nauce społecznej  jednego 
problemu więcej do późniejszego rozwiązania.
Czemuż nie potraktował tak samo problemu populacyjnego! W obecnym stanie rzeczy — mógłby powiedzieć po prostu 
— nie ma równowagi  między przyrostem ludności  a  produkcją środków utrzymania.  Dysproporcja ta  świadczy o 
pewnej luce w stanie wiedzy
1 zarazem o nieładzie w życiu społecznym. Powstaje problem, który ekonomia polityczna winna rozwiązać zgodnie z 
fizjologią, psychologią i moralnością, a który Malthus przeciął bez zrozumienia.
Sam Bastiat nawet, cnotliwy Bastiat, oddaje na usługi tej tezy całą pompatyczność swego stylu. Inni wypowiadali się w 



imię  ludzkości,  moralności,  świętych  interesów  kobiety  i  człowieka  pracy.  On  zaś  będzie  przemawiał  w  imię 
skromności.
Onanizm  uprawiany  na  modłę  Malthusa  i  w  celach  przez  Malthusa  wskazanych  jest,  według  Bastiata,  prawem 
podyktowanym przez skromność i wstydliwość. Dowód tego widzi on w powściągliwości, jaką narzuca sobie miłość 
uczciwa,  w  surowości  opinii,  która  potępia  nierząd,  cudzołóstwo  i  kazirodztwo,  ścigając  je  nawet  w  uświęconej 
instytucji małżeństwa. Wszystkie te rzeczy mają, według niego, znaczenie jedynie jako spontaniczny przejaw owego 
morał restraint:
„Czymże  jest  ta  święta  nieświadomość  młodocianego  wieku,  jedyna  zaiste  nieświadomość,  której  niszczenie  jest 
zbrodnią, nieświadomość, którą każdy szanuje, nad którą troskliwa matka czuwa jak nad skarbem?
„Czym  jest  wstydliwość,  która  przychodzi  po  nieświadomości,  tajemny  oręż  dziewczęcia,  ta  wstydliwość,  która 
zachwyca i onieśmiela kochanka, przedłuża i upiększa okres niewinnej miłości?...
„Czym jest ta potęga opinii, która potępia niedozwolone stosunki, ta surowa powściągliwość, te uświęcone instytucje; 
czymże jest to wszystko, jeśli nie działaniem prawa ograniczania, przejawiającego się w sposób rozumny, moralny, 
zapobiegawczy?
„Czy podobna zaprzeczyć, że rozumna ludzkość została przez Stwórcę potraktowana inaczej aniżeli brutalny świat 
zwierzęcy i że jest w jej mocy przekształcenie ograniczeń  represyjnych  w ograniczenia  prewencyjne?.,." (Harmonie 
ekonomiczne, 2 wyd.).
Józef Garnier składa sprawozdanie z posiedzenia Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, na którym pp. Dunoyer, 
Yillerme, Guizot, Leon Faucher i lord Brougham zabierali kolejno głos w kwestii populacyjnej.
W tym, co dotyczy morał restraint, wszyscy są zgodni z Malthusem. Jeżeli mają jakieś zastrzeżenia, to jedynie co do 
matematycznej  strony  dwóch  pierwszych  wniosków.  Co  się  tyczy  przezorności  zalecanej  przez  Malthusa  oraz 
moralności — żadnych zastrzeżeń. P. Passy podkreśla ogromne zasługi Malthusa dla nauki;
p. Guizot chwali go w imieniu prawodawstwa i polityki; p. Leon Faucher, który zabiera glos, żeby nic nie powiedzieć, 
przyłącza się do zdania p. Passy, popartego zdaniem p. Guizot.
Wreszcie, mówi p. Józef Garnier, idee Malthusa wyznaje i broni ich większość nowoczesnych ekonomistów, pośród 
których J. B. Say, Destutt de Trący61, James Mili62, McCulloch68, Sismondi  64, Duchatel, Chalmers, Dunoyer, Rossi, 
Thornton, John Stuart Mili, Gustaw de Molinari, Dupuynode zasługują, jego zdaniem, na szczególną uwagę. Co do 
mnie, mógłbym przytoczyć wiele innych nazwisk, nie sądzę jednak, żeby ich nosicielom na tym zależało.
XLI. Wydaje mi się, że napisałem kiedyś, nie pamiętam już gdzie, w związku z ową moralnością maltuzjańską coś o 
moralności świń. Przepraszam za ordynarność tego epitetu, który, rzecz jasna, nie odnosi się do nikogo osobiście. Ale 
jakiegoż mogę doznawać uczucia w obliczu tego zgromadzenia rzekomych ekonomistów, starych praktyków  morał  
restraint, rozprawiających o wstydliwości, robiących karykaturę z Dziesięciorga Przykazań, decydujących z powagą, że 
czas już uleczyć lud z jego skrupułów wobec samogwałtu małżeńskiego, a wszystko to w imię rzekomo naukowej 
teorii, która byłaby hańbą nauki, gdyby nie była hańbą moralności?
I  to  w  pałacu  Instytutu,  w Akademii  Nauk  Moralnych  i  Politycznych,  przed  najwyższym trybunałem francuskich 
obyczajów odbywają się te obrady. Biorą w nich udział osoby najwyżej postawione w administracji i szkolnictwie. P. 
Dunoyer  był  prefektem;  p.  Duchatel  ministrem;  p.  Leon  Faucher  ministrem;  p.  Guizot  ministrem  i  profesorem; 
nazywano go, nie wiem dlaczego,  surowym.  Rossi  był  profesorem; J. B. Say — profesorem; p. Józef Garnier jest 
profesorem  obecnie;  wszystko  obrońcy  religii,  moralności,  małżeństwa  i  rodziny  przeciwko  antymaltuzjańskiemu 
socjalizmowi; a we wszystkim, co nie dotyczy płodzenia dzieci — zwolennicy zasady laissez faire, laissez passer.
Wyobraźmy sobie młodzież francuską, tę, która studiuje w College de France i w Sorbonie, tych wszystkich studentów 
prawa, medycyny, wojskowej szkoły politechnicznej, szkoły górnictwa, budowy dróg i mostów — jak sposobią się przy 
swoich osiemnastu latach do uprawiania powściągów zapobiegawczych, przechodząc z wykładów maltuzjanizmu na 
ćwiczenia praktyczne do  Closerie des Lilas,  aby przez wolną miłość, gwarantowanie bezpłodną, przygotować się do 
jałowości w małżeństwie, którą znów później będą, jako sędziowie, profesorowie, lekarze, inżynierowie — propagować 
z kolei wśród ludu... P. Thiers, który nie szczyci się swą surowością obyczajów, miał nieszczęście nazwać tę rozpustę 
zniewagą wyrządzoną naturze; dowiedziono, że brak mu zdrowego rozsądku.
Rzeczywiście,  głupcem jest  ten,  kto  poważnie  traktuje  pracę,  własność,  a  zapewne  i  Rewolucję,  i  kto  wcale  nie 
dostrzega, że zagadnienia ekonomiczne i społeczne dadzą się rozwiązać jednym krótkim hasłem: precz z niepotrzebnym 
nasieniem!
Królik  w  interesie  własnych  uciech  kastruje  swoje  małe;  kocur  swoje  pożera.  Starożytność,  posłuszna  temu 
zwierzęcemu instynktowi,  uprawiała spędzanie płodu, porzucanie noworodków, kastrację,  prostytucję,  poliandrię.  Z 
górą  siedemnaście  wieków  przed  Chrystusem  widzimy  już  zasadę  morał  restraint  uprawianą  przez  patriarchów. 
Dorzućmy do tego  niewolnictwo i  wojnę:  tak to  na zasadzie nierówności  ustala  się  równowaga między środkami 
utrzymania a przyrostem ludności.
Ale  sumienie  ludów nie  przestaje  protestować  przeciwko  ohydzie  tego  systemu.  Niewolnictwo  częściowo  znikło; 
spędzanie płodu, kastracje, porzucanie dzieci uznane są za przestępstwa; prostytucja jest potępiona; międzynarodowy 
handel  łagodzi  klęski  głodu;  nawet  wojny,  jak  się  zdaje,  są  bliskie  zniknięcia.  Pozostaje  onanizm,  nieodwołalnie 
potępiony u samotników; ale ani Malthus, ani panowie Guizot, Dunoyer, Rossi  et consortes  nie zdołają dopiąć tego, 
żebyśmy zeń zrobili w małżeństwie cnotę!
Czyżbym się łudził? I kiedy nazywając zasadę morał restraint jej właściwym imieniem, zaliczam ją do serii środków 
represyjnych,  które sam Malthus odrzuca; kiedy stawiam onanizm jako ostatnie lub, jak kto woli, pierwsze ogniwo 
łańcucha ohydy — czy to ja jestem sofistą, jak to już miałem zaszczyt wielekroć usłyszeć, a inni są prawdziwymi 



uczonymi, moralistami, mędrcami?
Czy tak trudno zrozumieć, po pierwsze, że między środkiem mechanicznym, zalecanym przez Malthusa i Akademię 
Nauk Moralnych, a spędzaniem płodu nie ma z moralnego punktu widzenia zasadniczej różnicy; że jeśli małżonkowie 
muszą  zachowywać ostrożność,  jak mówi p. Dunoyer, ze względu na owo  trzecie,  które nie zostało poczęte, to nie 
mniejsze mają obowiązki wobec tego  trzeciego,  z chwilą kiedy zostało poczęte? Że zatem, kiedy ojciec, matka czy 
oboje — niebawem wypowie się co do tego Państwo — biorą na siebie rolę sędziów losu, który czekałby nieszczęsne 
trzecie, to czyn ojca, który semen fundit in terram, czyn niszczący zarodek przed poczęciem, jest mniej zbrodniczy niż 
zabieg akuszerki niszczący czterdziestodniowy czy trzymiesięczny embrion? A skoro uczynimy pierwszy krok, trudno 
się zatrzymać: będziemy spadali coraz niżej, aż do kanibalizmu.
Po  drugie,  czy  tak  trudno  pojąć,  że  skoro  morał  restraint  staje  się  odtąd  obowiązującym  warunkiem stosunków 
miłosnych\ to małżeństwo, uważane dotychczas za sakrament, sprowadza się po prostu do cielesnego obcowania? Wraz 
z nim upada rodzina; tak więc unikniemy przeludnienia, ale za to popadniemy w niebezpieczeństwo wyludnienia.
Ja osobiście nie waham się twierdzić, choćbym z tego powodu miał być obwołany Kassandrą, wróżącą klęskę, że gdyby 
idee Malthusa miały kiedyś zwyciężyć, to będzie to koniec ludzkości.
XLII. Powiem krótko, na czym polega istota równowagi populacyjnej, odsyłając do innych studiów tych, którzy chcą 
prześledzić rozwój zasad, na jakich opiera się ta teoria.
Świat  moralny,  podobnie  jak  świat  przyrody,  istnieje  sam  przez  się,  rządząc  się  prawami  niewzruszonymi, 
zrównoważonymi we wszystkich swych elementach.
Podobnie jak w transakcjach handlowych i przemysłowych wartość równoważy wartość, jak płaca równoważy produkt, 
czynsz — koszty, usługa — usługę, tak też w ekonomii ogólnej potęga czy siła równoważy się z inną siłą. Przez ich 
wzajemne przeciwstawianie się, a nie przez narzucanie ograniczenia, siły ekonomiczne hamują jedna drugą: własność 
na przykład służy za przeciwwagę wspólnoty, siła kolektywna — podziału, konkurencja — przywileju itd.
Weźmy problem przyrostu ludności i środków utrzymania: jaka siła wywołuje rozmnażanie? Siła rozrodcza.
Podczas  gdy  Malthus  jako  prawdziwy doktryner  ośmiela  się  wtrącać  między  mężczyznę  i  kobietę  w  momencie 
zespolenia,  aby  w sposób  niczym  się  nie  różniący  od  owych  środków  represyjnych,  które  sam potępił,  zapobiec 
zapłodnieniu — ja chciałbym po prostu odkryć siłę, której rozwój mógłby zrównoważyć siłę rozrodczą.
Jakaż to może być siła?
W mym Systemie sprzeczności ekonomicznych, opublikowanym w roku 1845, dostrzegłem ją w p r a c y .
Człowiek wydatkujący w pracy wiele sił, bądź mięśniowych, bądź umysłowych, nie może — mówiłem — być równie 
efektywny  w  miłości;  zbyt  szybko  by  się  wyczerpał.  Mamy  więc  przeciwstawienie  dwóch  sił;  i  w  dobrze 
zorganizowanym  społeczeństwie,  opartym na  Sprawiedliwości,  równości  warunków,  równowartości  wykształcenia, 
przy  wciąż  wzrastającej  sumie  pracy  zarówno  społeczeństwa,  jak  jednostki  oraz  idącej  z  tym  w  parze  czystości 
obyczajów — można założyć, że równowaga ta ustali się sama przez się.
Tak  wygląda  w  skrócie  teoria,  którą  w  r.  1845  przeciwstawiałem  tak  zwanej  doktrynie  Malthusa.  Ma  ona  tę 
niezaprzeczalną wyższość, że zrodziła się z zasad wiedzy ekonomicznej, która jest nauką o równowadze sił i wartości; 
ponadto jest nienaganna z punktu widzenia etyki. Panom Józefowi Garnier i Gustawowi de Molinari spodobało się 
widzieć w tej teorii zamaskowany akces do idei Malthusa, jakiś morał restraint, może nieco bardziej wstydliwy, ale w 
gruncie  rzeczy  nawracający  do  maltuzjańskiej  prewencyjności.  Właściwą  ocenę  tego  porównania  pozostawiam 
czytelnikowi.
W  środowisku  wytworzonym  przez  tradycyjną  nierówność,  w  którego  obronie  występują  zwolennicy  Malthusa, 
człowiek, jak to w dalszym ciągu wykażę, jest rozwiązły i niepowściągliwy. Jak zwierzę, do którego jest zbliżony 
warunkami,  dąży on do nieograniczonego, ślepego rozmnażania.  Stąd system represyjny, rozpętany przez naturę,  z 
którego Malthus przyjął pierwszy element — onanizm.
Przeciwnie jest w ustroju Sprawiedliwości stosowanej, a co za tym idzie — powszechnej równowagi, w tym ustroju, 
którego wprowadzenie wytknęła sobie jako cel Rewolucja: człowiek, czysty z upodobania, stateczny w małżeństwie, w 
miłości,  w całym swym życiu,  nie  potrzebuje  żadnych  hamulców zewnętrznych;  jest  tym,  czym być  powinien,  a 
przyrost ludności znajduje się w takiej samej jak on równowadze.
Teoria ta, jakkolwiek niekompletna, zwróciła na siebie uwagę Bastiata, który starał się do niej przybliżyć w dziele pt. 
Harmonie ekonomiczne, i byłby niewątpliwie przyznał rację autorowi tej teorii, gdyby nie było wśród maltuzJańczyków 
niezłomną zasadą, że socjalista nigdy nie może mieć racji.
Późniejsze rozważania skłoniły mnie do zmodyfikowania tej teorii, której poważnym błędem było to, że opierała się na 
podstawie  zbyt  ściśle  fizjologicznej,  podczas  gdy powinna opierać się  przede  wszystkim na zasadzie moralnej,  w 
obliczu której fizjologia gra tylko podrzędną rolę.
XLIII. Duchowa natura człowieka, istoty rozumnej i wolnej, zdolnej do entuzjazmu, wzdryga się z odrazą na fatalizm 
spraw ciała. Wyzwolony już spod władzy okresów  godowych,  którym stale  jeszcze podlegają zwierzęta niższe, dąży 
on do opanowania również popędu płciowego, tak by ulegać miłości jedynie pod wpływem podniet idealnych.
Chodzi więc o znalezienie równoważnika nie tyle dla siły rozrodczej, ile dla nawyków erotycznych; a to osiągniemy w 
drodze rozwoju zdolności wyższego rzędu — Sprawiedliwości.
Człowiek, raz już przekształcony przez ideał, przez Sprawiedliwość przekształca się po raz wtóry. Szczęścia, którego 
przedtem  szukał  w  używaniu,  teraz  szukać  będzie  w  czystości,  tej  wyższej  formie  miłości,  która  u  kobiety  jest 
wolnością i godnością. Małżeństwo jest aktem, poprzez który krystalizuje się wewnętrznie to nowe życie człowieka.
Tak  więc pod łącznym wpływem wszystkich  tych przyczyn — pracy,  studiów,  wolności,  czystości  — przychodzi 
moment, kiedy współżycie staje się trudniejsze niż abstynencja;  moment taki tym szybciej przychodzi, im bardziej 



ludzie  oddają  się  pracy,  nauce,  Sprawiedliwości  i  jej  dziełom.  Kobieta  zwłaszcza,  w  miarę  jak  wciąga  ją  życie 
umysłowe i społeczne, traci stopniowo skłonność do macierzyństwa; a wraz z tym doznaje ochłodzenia popęd płciowy. 
Gdyż w naturze nic się nie dzieje bez celu; jakże Malthus i jego szkoła mogli ten aksjomat przeoczyć? Miłość do dzieci 
oczyszcza  uczucie  małżeńskiego  przywiązania  z  resztek  erotyzmu.  Szacunek,  jaki  budzą  rodzice,  jest  oznaką,  że 
namiętność bliska jest wygaśnięcia w ich sercach.
To prawo równowagi,  podlegające w poszczególnych przypadkach  niezliczonym odmianom, ale  w odniesieniu  do 
przeciętnej wypadkowej prawdziwe, w obecnym stanie społeczeństw przejawia się zaledwie w sposób bardzo niejasny. 
Toteż przedstawiam je tutaj nie jako rezultat empirycznie osiągnięty, lecz jako konieczną indukcję filozofii, a nawet 
religii.
Zresztą  anomalia,  z  której  Malthus uparł  się uczynić prawo, tłumaczy się  sama przez się.  Sprawiedliwość jest  dla 
ludzkości wciąż jeszcze mitem jedynie; nigdzie w ekonomii społecznej nie koncentruje się równowaga: ani między 
siłami, ani między produktami. Ogromna większość ludzi to niewolnicy jednostajnej pracy, wielu nie pracuje wcale, 
żyje  bez  nauki,  nieodpowiedzialnie,  bez  inicjatywy,  bez  celu,  bez  domu — bezwolne  ofiary fatalizmu zmysłów i 
mrzonek o ideałach; w podobnym środowisku równowaga populacyjna nie jest możliwa: gdyby nastąpiła, byłoby to 
wbrew logice.
Nędza jest płodna — mówią sarkastycznie ekonomiści. Starożytni myśleli tak sarno — mówili, że Amor jest mężem 
Biedy. Cóż w tym dziwnego? Miłość to bodaj jedyne uzdolnienie, które lud może z całą swobodą realizować; cóż 
mogłoby ją równoważyć? Mogłaby to uczynić jedynie Sprawiedliwość, czyli równość, wolność i wszystkie reformy, 
jakie pociąga za sobą stosowanie Prawa. Otóż szkoła Malthusa nic, poza przeludnieniem, nie ma w takiej nienawiści jak 
równości. A więc miłość zrywa tamy, w ślad za nią przeludnienie i nędza; albo też, w razie gdyby hasła maltuzjańskie 
wzięły górę nad beztroską rozwiązłością — koniec rodziny i wyludnienie. Rzym i cała Italia z epoki Cesarstwa są tego 
przykładem. Francja w chwili obecnej znajduje się na takiej samej równi pochyłej; nie tylko ostatnie spisy wskazują 
zahamowanie  wzrostu ludności,  ale  p.  Legoyt,  dyrektor  biura  statystyki,  stwierdza  w latach  1854 i  1855 znaczne 
obniżenie płodności w małżeństwach. Szkoła Malthusa nie omieszkała przyklasnąć temu odkryciu. Niech tylko jeszcze 
Akademia  Nauk  Moralnych  przyłoży  trochę  starań,  a  przy  pomocy publicznej  rozpusty  i  wobec  tego,  że  jałowy 
konkubinat zastąpi płodne małżeństwo, podzielimy los cesarskiego Rzymu. Tak wielkie jest dziś pragnienie użycia i 
takie rozluźnienie obyczajów, że nie byłbym wcale zaskoczony, gdyby współczesne pokolenie odrzuciło Rewolucję z 
tego jedynie powodu, że wprowadzając wszędzie Sprawiedliwość zagraża nam czystością.
Krótko mówiąc: w obecnym stanie społeczeństwa, kiedy nigdzie nie istnieje równowaga — ani między usługami, ani 
wartościami, ani między siłami, ani zdolnościami, kiedy podstawą ekonomii jest nierówność warunków i fortun, kiedy 
niesprawiedliwość stała  się systemem, a  szacunek dla człowieka przestał  istnieć  — cywilizacja musi  nieuchronnie 
popaść na nowo we władanie instynktów; a co za tym idzie, ludność dążyć będzie z jednej strony do przekroczenia 
miary zakreślonej przez kapitał ziemski, z drugiej do przyrostu szybszego niż wzrost środków utrzymania.
Na to, aby powstrzymać lub zneutralizować tę tendencję, zachowując jednocześnie ekonomiczny status quo, nie ma — 
poza  głodem,  zarazą,  wojną,  dzieciobójstwem,  spędzaniem  płodu  —  innego  sposobu  niż  maltuzjanizm,  czyli 
deprawacja małżeństwa prowadząca do konkubinatów, wolnej miłości, zniszczenia rodziny i rodzaju ludzkiego. Taka 
jest teoria ekonomistów popierana i głoszona przez Akademię Nauk Moralnych.
I przeciwnie, w stanie równowagi, do którego dąży Rewolucja, powszechnej równowagi sił,  produkcji, usług, płac, 
czynszów i umiejętności, równowagi będącej wynikiem realizowania praw i obowiązków człowieka i obywatela, kiedy 
Sprawiedliwość stanie się prawdą, a ludzkość wyzwolona spod władzy instynktów zbudzi się do wyższych radości, 
kiedy małżeństwo, zawierane w rozsądnych warunkach, stanie się, jeżeli wolno się tak wyrazić, amortyzatorem miłości 
— zaludnienie dążyć będzie bez wątpienia do tempa przyrostu niższego aniżeli rozwój bogactw.
Taką teorię przeciwstawiam teorii Malthusa i Akademii Nauk Moralnych. Jeżeli potem, gwoli podtrzymania honoru 
szkoły, pp. Józef Garnier i Gustaw de Molinari nadal twierdzić będą, że jestem bardziej maltuzjański od Malthusa — 
wyznaję, że nie będę miał nic więcej do powiedzenia.
XLIV. Nie będę więcej mnożył przykładów. Musiałbym sięgać do idei zbyt daleko wykraczających poza mój temat, 
dawać definicje  i  aksjomaty,  formułować twierdzenia,  wyjaśniać  metody,  a  to  nie  miejsce  po temu.  Po  dowodzie 
prawnym  nastąpi  dowód  ekonomiczny.  Powiedziałem już  dosyć,  aby  przekonać  czytelnika,  że  społeczeństwo  jest 
jednym  rozległym  systemem  równoważności,  którego  punktem  wyjścia  jest  wolność,  prawo,  Sprawiedliwość, 
rezultatem  zaś  — coraz  ściślejsze  zrównanie  warunków  i  fortun,  na  koniec  usankcjonowanie  harmonii  szczęścia 
powszechnego i szczęścia indywidualnego.
Równowaga w dziedzinie rynków i transportu (drogi, kanały, koleje, porty, doki, giełdy).
Równowaga usług publicznych i poszczególnych przedsiębiorstw.
Równowaga importu i eksportu.
Zwolennik  wolności  absolutnej  handlu  międzynarodowego,  Emil  de  Laveleye,  streszczając  w broszurze  wszystkie 
publikacje dotyczące tego zagadnienia, kończy tak:
„Wolny handel, stosując do całego świata zasadę podziału pracy, stanowić będzie bodziec do wzmożonego wytwarzania 
bogactwa. W n i c z y m  n i e z m i e n i  o n  i c h  p o d z i a ł  u".
Co do mnie, to zwalczając teorię wolnego handlu, nigdy nie sądziłem, żeby miał on przynieść jakiekolwiek zmiany w 
podziale bogactw. I właśnie dlatego pozwolę sobie zwrócić panu de Laveleye uwagę, że skoro wolny handel pozostawia 
kwestię podziału nietkniętą, przez to samo jest on dla ludności pracującej wszystkich krajów złem; gdyż im bardziej 
ogólnoświatowy będzie podział pracy, tym głębsze staną się nierówności; im więcej szczebli ogarnie kapitalistyczna 
eksploatacja,  tym  większa  będzie  nędza  mas,  tym  zupełniejsza  ich  zależność,  proporcjonalnie  do  wytworzonych 



bogactw.  To  podwójne  niebezpieczeństwo  jest  dla  zwolenników  równości  wystarczającym  argumentem,  aby 
opowiedzieć się, w obecnym stanie rzeczy, przeciwko wolnemu handlowi. Europa jest tego świadkiem: im bardziej w 
tym niezrównoważonym ustroju handel międzynarodowy rozszerza się a kapitalizm centralizuje, tym bardziej, obok 
rosnących  bogactw,  zwiększają  się  trudności  życiowe,  pogłębia  się  pauperyzacja,  odżywa  feudalizm i  kurczy się 
wolność.  Zrównoważcie  najpierw  płace,  następnie  walory,  dyskonto,  kredyt,  wreszcie  własność;  wtedy  dopiero 
będziecie mogli głosić wolność wymiany między narodami. Inaczej gotujecie narodom tylko niewolę.
Równowaga  sił  ekonomicznych  obejmujących  własność,  wspólnotę,  podział  pracy,  siły  zbiorowe,  konkurencję, 
przywilej prawny, pracę, kapitał, kredyt itd.
Równowaga kapitału zaangażowanego i kapitału obrotowego.
Równowaga produkcji i konsumpcji. Równowaga wsi i miast. Równowaga przemysłu i rolnictwa. Równowaga upraw, 
hodowli, kopalin, połowów. Równowaga własności przemysłowej i literackiej (patenty wynalazków).
Równowaga ryzyka (ubezpieczenie).
Równowaga kosztów ogólnych, stałych i ruchomych.
Równowaga szkolnictwa.
Równowaga sukcesji i spadków (zniesienie nieograniczonego rozdrabniania nieruchomości).
Równowaga rodziny (prawa i obowiązki ojca, matki, dziecka).
Równowaga gmin, prowincji i narodów. Itd. itd. itd.
Ten system równowagi, coraz to ściślejszej we wszystkich dziedzinach, winien zastąpić ów na poły fatalistyczny, na 
poły przypadkowy system, który rządzi nami od zarania cywilizacji — system, którego zasadą jest ciemnota, gwarancją 
— wiara,  formułą — kasta,  organem — Kościół,  a  rezultatem — pauperyzm z miłosierdziem jako paliatywem, z 
instytucjami, które pod pretekstem ulżenia nędzy służą jej właściwie za siedlisko i pożywkę: są to wszelakiego rodzaju 
ochronki,  żłobki,  „ciepłe izby",  domy pracy,  osiedla robotnicze,  szpitale,  przytułki,  bezpłatne szkoły,  zupy po pięć 
centymów, apteki dla ubogich, klasztory, więzienia, koszary itp.
Ekspozycję  tego  systemu  rozpocząłem  w  roku  1845  publikacją  moich  Sprzeczności  ekonomicznych,  w  których 
dowiodłem,  że  nie  ma takiej  zasady,  nie  ma takiej  siły  w  społeczeństwie,  która  nie  stwarzałaby tyleż  nędzy,  ile 
bogactwa, jeśli nie jest zrównoważona przez inną siłę, której użyteczność neutralizuje destrukcyjne skutki tamtej.
Tak  samo myślą  o  równowadze  społecznej  kierowałem się  w r.  1848,  kiedy to  w związku z  Bankiem Ludowym 
ośmieliłem się twierdzić, że zasada, na której ten bank jest oparty, zamyka w sobie całą wiedzę ekonomiczną, całe 
prawo,  całe  społeczeństwo.  Apostołowie  miłości,  reformatorzy  religii  i  rządu  śmieli  się  z  tego  do  rozpuku.  To 
zrozumiałe: metafizyka absolutu nie jest w stanie zrozumieć matematyki Rewolucji.
Sentymentalizm chrześcijański wiele wysiłków włożył w to, by dobrowolnymi datkami — jałmużną, zapełnić otchłań 
wykopaną przez pogański egoizm; osiągnął tylko tyle, że ukazał swoją bezsilność. Problem społeczny, w roku 1848 tak 
samo  jak  w  epoce  Augusta,  nie  polegał  na  przemianie  ludzkiego  serca;  chodziło  o  to,  by  odnaleźć  równowagę; 
wystarczało czynić sprawiedliwość powołując się na prawo człowieka: Porro unum etat necessarium.
Nic  w ogóle  nie  znaczy twierdzenie  Bastiata  i  innych,  że  rzeczy  dążą  same przez  się  do  równowagi,  wystarczy 
pozwolić  działać  ekonomicznym  wahaniom  podaży  i  popytu,  a  wolność  sama  doprowadzi  nas  do  szczęśliwego 
rozwiązania. Teoria Malthusa jest dowodem, jak mało się krępują ekonomiści — zwolennicy zasady laissez faire, kiedy 
wypadnie im zaprzeć się swoich maksym.
Niewątpliwie, w końcu przeciętna wahań wartości wyłania się na światło dzienne; ale zachodzi jeszcze pytanie, czy po 
rozpoznaniu tej przeciętnej mamy ją uczynić regułą czy też mamy być na wieczne czasy zdani na nieokreślone wahania. 
Pewne jest, na przykład, że produkty wymieniane są na produkty, i na tej zasadzie wynagrodzenie pracownika dąży do 
ustabilizowania  się  na  tym  poziomie  co  jego  usługi.  Ale  czyż  to  powód,  żeby  przy  pomocy  ażiotażu  wiecznie 
utrzymywać pracownika w kondycji płatnego robotnika?
Pewne jest również, że Sprawiedliwość dąży do zajęcia w duszy człowieka miejsca wyższego niż miłość: ale czyż 
mamy wobec tego trzymać ludność w stanie zwierzęcości, aby później, kiedy się nadmiernie rozmnoży, doradzać jej 
sposób Malthusa?
Twierdzę więc, że mamy prawo i obowiązek utrzymywać w nas samych ład, jaki nam się objawia poprzez chociażby 
perypetie naszej egzystencji;  jeśli  harmonia zostaje zakłócona z naszej  winy, jesteśmy za to odpowiedzialni wobec 
nauki, wobec naszych współbraci i nas samych; jeśli natomiast jest ona owocem naszej lojalności i naszego starania — 
jesteśmy godni szacunku.
To  prawo  równowagi,  wspólne  dla  społeczeństwa  i  wszechświata,  sprawia,  iż  prawo  subiektywne  zgodne  jest  z 
obiektywnym,  a  Sprawiedliwość  immanentna,  Sprawiedliwość  wyzwolona  z  wszelkich  aspektów transcendentnych 
otrzymuje pierwszą sankcję, którą nazwałbym sankcją zewnętrzną.
Wszystkim rozporządziłeś, mówi Mądrość, wszystko zliczyłeś, zważyłeś, zmierzyłeś. Omnia in pondere, et numero, et  
mensura disposuisti.  Jakże mógł Kościół nie dostrzec, że w tej prawdzie, tak jasno wyrażonej przez naukę świecką, 
mieści się aksjomat dla jego teologii, prawo dla jego moralności, nakaz dla jego dyscypliny? Ekonomia chrześcijańska, 
tak samo jak pogańska, zdana była na przypadek i stała się ekonomią niesprawiedliwości. I dzisiaj zło tkwi już tak 
głęboko, błąd jest tak niezmierny, że powrót do Sprawiedliwości oznaczałby odstąpienie od chrystianizmu.
O ileż rozważniej sza, bardziej wielkoduszna, prawdziwiej natchniona była nasza Rewolucja, kiedy przemawiała przez 
usta Condorceta:
„Nietrudno dowieść, że fortuny w naturalny sposób dążą do zrównania, a więc nadmierna ich dysproporcja istnieć nie 
może  i  w  każdym  razie  musi  niebawem  zniknąć,  jeśli  prawo  cywilne  nie  wprowadzi  sztucznych  środków  ich 
gromadzenia  i  utrwalania;  jeśli  wolność  handlu  i  przemysłu  unicestwi  korzyści,  jakie  dają  nabytym  bogactwom 



wszelkie przepisy prohibicyjne i całe prawo skarbowe; jeżeli podatki od umów, ograniczenia ich swobody, narzucane 
im krępujące formalności, wreszcie niepewność kosztów ich wykonania, nie powstrzymają działalności ludzi biednych i 
nie pochłoną ich mizernych kapitałów; jeżeli administracja publiczna nie otworzy przed niektórymi ludźmi obfitych 
źródeł bogactwa, zamkniętych dla ogółu obywateli".
Takie słowa, niestety, zasługiwały na męczeństwo; wykonawca reakcyjnych zemst, Robespierre, nie omieszkał spełnić 
swojej powinności. Jedyny człowiek, który w roku 93 umiał dostrzec wolność, wyjęty spod prawa i wykryty przez 
policję trybuna, zmuszony był się otruć, by ujść katu. Krew Condorceta, Dantona, Ver-gniauda65, Lavoisiera i Bailly'ego 
trysnęła aż na nas — i oto nadal czekamy na Republikę.
XLV. A teraz, Eminencjo, proszę mi odpowiedzieć.
Krytyka socjalistyczna przekonała starą ekonomię o jej błędzie, dowiedziona została niesprawiedliwość feu-dalizmu, 
formuła  pretora  sprowadzona  do  absurdu.  Identyczność  wszystkich  tych  terminów:  Sprawiedliwość,  równość, 
wzajemna gwarancja, postęp — stała się prawdą utartą i powszechnie znaną. Wiemy, co jest dla nas złe, a co dobre; a 
odpowiedzialność za nasze cierpienia zrzucona została na Kościół, założyciela nowożytnego społeczeństwa.
Czy Wasza Eminencja zaprotestuje przeciwko tym wszystkim oskarżeniom zewsząd się podnoszącym? Czy powie, 
wraz  z  niektórymi  młodymi  teologami,  którym  ruch  cywilizacji  zdjął  łuski  z  oczu,  że  wolność,  Sprawiedliwość, 
równość, wzajemny szacunek, równowaga sił i  gwarancje, jakie z niej wynikają, że wszystkie te zasady, te reguły, 
których źródła ukazałem w czystym sumieniu człowieka — należą także do chrystianizmu; że chrystianizm znał je 
wcześniej niż Rewolucja i że Kościół niczego innego nie pragnie, i to zarówno dziś jak i dawniej, niż ujrzeć jak jego 
dzieci wprowadzają te zasady w czyn i według nich kształtują swoje życie?
Jeżeli tak, to niechże Kościół zacznie od reformy swojego nauczania, a zwłaszcza swojej dyscypliny. Przyjmijcie dla 
siebie,  jak przyjmujecie  dla  innych,  równowagę prawa i  obowiązku.  Zwróćcie  ograbionym rodzinom dobra,  które 
dzięki  zabobonom wam się  dostały;  zadowalajcie  się  przypadającym wam wynagrodzeniem;  uregulujcie  dochody 
okolicznościowe, nędzne na wsi, a skandaliczne w mieście; zrezygnujcie ze swoich licznych subsydiów, zwłaszcza z 
tego  nagromadzenia  funkcji  przemysłowych,  handlowych  i  pedagogicznych,  równie  sprzecznych  z  godnością 
kapłańską,  jak  z  uczciwością  społeczną.  Powiedzcie,  na  koniec,  w  swoich  szkołach,  kolegiach,  seminariach,  we 
wszystkich waszych parafiach, głoście i  dowiedźcie tego czynami, że demokracja nie doceniła was, wasze bowiem 
zasady moralne zgodne są z Rewolucją. Uznajcie wraz z nami wolność, równość, braterstwo, sprawiedliwą własność, 
równowagę społeczną, gwarancję pracy, organizację kredytu, rentę równą dla wszystkich. Uczyńcie to. A ponieważ u 
władz cieszycie się  nieograniczonymi względami,  postarajcie  się  przede wszystkim uzyskać przywrócenie swobód, 
które powołała do życia Rewolucja i których cofnięcie niczym nie jest usprawiedliwione.
Czy  społeczeństwo  długo  będzie  musiało  czekać  na  to,  byście  uzgodnili  swoje  stare  maksymy  z  dzisiejszymi 
obowiązkami? Czyjaż to wina, że wydarzenia wyprzedzają was, że wasze wyznanie wiary, mające za sobą osiemnaście 
stuleci, pozostaje dziś w tyle? Czemuż nie uchwyciliście na czas tych wielkich prawd, które z dniem każdym odkrywa 
nauka współczesna? Dlaczegóż Kościół, zamiast trzymać się kurczowo i ślepo swoich przerażających dogmatów, nie 
uczynił z tych odkryć, zrealizowanych czy choćby przewidywanych, podstaw swojej moralności? Dlaczego tak zawsze 
uprzejmy dla  wielkich,  nie  przestał  poniewierać  nieszczęśliwymi?  Gdyby Kościół  stanął  zdecydowanie  po stronie 
Sprawiedliwości,  byłby  wciąż  jeszcze  królem;  serca  ludów  pozostałyby  przy  nim,  nie  byłoby  w  jego  łonie  ani 
heretyków, ani  ateistów.  Rozszczepienie  władzy nigdy by nie  nastąpiło;  Pius  IX,  jedyny władca  świata,  władałby 
zarówno ideami, jak interesami. Nikt nie podawałby w wątpliwość autorytetu kapłana ani prawdziwości głoszonych 
przez niego objawień. Gdyż nikomu nie nasunąłby tych wątpliwości widok klęsk społecznych, tyranii duchowieństwa i 
niemiłosiernych niebios. Tylko nieszczęścia popychają ludzi do oskarżania religii i Boga. Czyż Wasza Eminencja nie 
widzi tego, że w chwili obecnej wasza trzódka składa się wyłącznie z bogaczy, a ci, którzy od was odchodzą, są z 
reguły  biedakami?  To  się  kończy  —  odpowiedział  mi  kiedyś  pewien  chłop,  którego  znałem  jako  gorliwie 
praktykującego i którego zobojętnienie mnie zaskoczyło. Tak, to się kończy, i obawiam się, że znacznie szybciej, niżby 
to  było  wskazane  dla  szczęścia  naszego  narodu.  O,  święty  Kościele  katolicki,  apostolski,  rzymski  i  gallikański, 
Kościele, któryś mnie wychował i przyjął moją pierwszą przysięgę! To ty przyprawiłeś mnie o utratę wiary i ufności. 
Dlaczegóż  zamiast  matki  znalazłem  w  tobie  macochę?  Dlaczegóż,  małżonko  Chrystusa  Odkupiciela  nędzarzy, 
związałaś się przymierzem z nieprzyjaciółmi Chrystusa, wyzyskiwaczami proletariatu? Jakże to stałaś się wiarołomną 
żoną, o ile w ogóle byłaś kiedykolwiek prawowita?
Próżne żale! Co jest napisane, jest napisane; Kościół się nie zmieni, a i umysł ludzki jest zbyt przywiązany do prawdy, 
żeby pozwolić chrystianizmowi na takie odstępstwo. Każdy wiek ludzkości ma swoje odrębne znaczenie, każda idea 
swój  sztandar.  Kościół  postawiony  został  poza  Sprawiedliwością,  nie  posiada  więc  jasnego  jej  pojęcia;  i  poza 
ekonomią,  której  prawa  systematycznie  odrzuca.  Non  datur  Ecclesia  in  oeconomia.  Człowiek  nie  ma  praw  — 
powiedział jeden z waszych ostatnich proroków, p. Donoso Cortes 66.1 nic mi o tym nie wiadomo, aby Eminencja lub 
ktoś z jego grona zaprotestował przeciwko temu bluźnierstwu. Papież nie umieścił go też na indeksie:  przeciwnie, p. 
Donoso Cortes umarł in odore sanctitatis.
I wy pretendujecie do rządzenia sumieniami; wy nas oskarżacie o niemoralność, wy, których pierwszym artykułem 
wiary jest potępienie człowieka, drugim — skazanie go na wieczystą nędzę, trzecim — wyzucie go z ziemi, której 
lepszą część zatrzymujecie sobie, resztę oddając szlachcie! Wy, którzy dla dokonania tego wywłaszczenia nie wahacie 
się  oddawać,  pod arcybiskupim płaszczem, najbardziej  dwuznacznym praktykom merkantylizmu;  którzy słowem i 
przykładem  uczycie,  że  chwała  Kościoła  jest  najwyższym  prawem,  że  prawo  to  wszystko  oczyszcza,  wszystko 
usprawiedliwia, nawet lichwę niegdyś przez was potępianą, nawet deprawację robotnika, nawet przesiedlenie tysięcy 
głodomorów, których wasz obmierzły system uczynił niepotrzebnymi!



Czy wie Eminencja, co mi jest pociechą? To, że Eminencja wierzy w swoją religię;  że zatem sumienie Eminencję 
usprawiedliwia,  a  to  pozwala mi  szanować Waszą Eminencję w równej mierze,  jak mu współczuć.  Oto dlaczego, 
podczas gdy Eminencja ukazuje mnie swoim owieczkom z racji moich przekonań jako ohydne straszydło, ja, w imię 
tych samych przekonań, mogę zawsze powiedzieć moim współwyznawcom, pokazując im Waszą Eminencję: Człowiek 
jest lepszy od Boga.



Studium czwarte

PAŃSTWO MAŁY KATECHIZM POLITYCZNY

Nauka pierwsza 

O WŁADZY SPOŁECZNEJ SAMEJ W SOBIE

P y t a n i e . - —  Każdy przejaw jest odbiciem jakiejś rzeczywistości: co stanowi rzeczywistość władzy społecznej?
O d p o w i e d ź .  — Jest nią siła kolektywna.
P. — Co nazywamy siłą kołektywną?
O. — Każda istota przez sam fakt, że istnieje, że jest rzeczywistością, a nie zjawą, posiada w większym lub niniejszym 
stopniu zdolność czy też właściwość polegającą na tym, że z chwilą kiedy się znajdzie w obecności innych istot, może 
przyciągać i być przyciągana, odpychać i być odpychana, poruszać się, działać, myśleć, wytwarzać, a już co najmniej 
stawiać bierny opór wpływom zewnętrznym.
Tę oto zdolność czy też właściwość nazywamy siłą.
Siła jest więc nieodłączną, immanentną właściwością każdej istoty: jest jej atrybutem podstawowym, świadczącym o jej 
realności. Usuńmy przyciąganie, a nie będziemy już mieli pewności co do istnienia ciał.
Otóż nie tylko jednostki obdarzone są siłą; kolektywy mają także swoją siłę.
Biorąc pod uwagę same tylko zbiorowości ludzkie, przypuśćmy, że pewna ilość jednostek, w taki czy inny sposób i w 
takim czy innym celu, połączy swoje siły. Wypadkowa tych połączonych sił, której nie należy mylić z sumą sił, stanowi 
siłę grupy.
P. — Konkretny przykład takiej siły?
O.  —  Warsztat  zatrudniający  robotników,  których  praca  zmierza  do  jednego  i  tego  samego  celu,  a  mianowicie 
wytworzenia jakiegoś określonego produktu, posiada jako kolektyw pewną swoistą siłę. Dowodem na to jest fakt, że 
wytwórczość  tak  zgrupowanych  jednostek  znacznie  przewyższa  sumę  ich  wytwórczości  indywidualnej,  gdyby 
pracowali każdy na własną rękę.
Podobnie też załoga okrętu, spółka komandytowa, akademia, orkiestra, armia itp. — wszelkie kolektywy, mniej lub 
bardziej umiejętnie zorganizowane, zawierają w sobie potęgę syntetyczną właściwą danej grupie, przewyższającą pod 
względem jakości i energii sumę sił, które się na nią składają.
Zresztą byty, którym zwykliśmy przyznawać indywidualność, korzystają z niej z tego samego tytułu co kolektywy; są 
to zawsze grupy utworzone na zasadzie proporcjonalności i siła ich, zależna od organizacji co najmniej w tej samej 
mierze co od masy, stanowi podstawę ich jednolitości.
Można stąd wnosić wbrew dawnej metafizyce, że:
1) ponieważ wszelki przejaw siły jest wytworem jakiejś grupy czy organizmu, intensywność i rodzaj tej siły służyć 
może, podobnie jak kształt, dźwięk, smak, stan skupienia itd., za podstawę do klasyfikacji istot; 2) a zatem, skoro siła 
kolektywna jest faktem równie rzeczywistym jak siła jednostkowa, przy czym ta pierwsza jest całkowicie od tej drugiej 
wyodrębniona, ciała zbiorowe są rzeczywistością z tego samego tytułu co jednostki.
P. — W jaki sposób siła kolektywna, zjawisko ontołogiczne, mechaniczne, przemysłowe, staje się potęgą polityczną?
O.  —  Przede  wszystkim  każdą  grupę  ludzką,  jak  rodzina,  warsztat,  oddział  wojska,  uważać  można  za  embrion 
społeczny; a więc siła, jaką zawiera, może stanowić w pewnej mierze podstawę władzy politycznej.
Na ogół jednak państwo nie rodzi się z grupy tak pojętej. Państwo jest rezultatem połączenia wielu grup różniących się 
pod  względem  swej  natury  i  celów,  z  których  każda  powstała  gwoli  wykonywania  jakiejś  specjalnej  funkcji  i 
wytwarzania jakiegoś specjalnego produktu,  które następnie zjednoczyło wspólne prawo i  wspólny interes.  Jest  to 
kolektyw wyższego rzędu, w łonie którego każda poszczególna grupa, wzięta jako jednostka, przyczynia się do rozwoju 
siły nowej, tym większej, im liczniejsze będą połączone funkcje, im doskonalsza harmonia i pełniejszy wkład sił ze 



strony obywateli.
Krótko mówiąc, o sile społeczeństw i o ich realności stanowi ten sam czynnik, który wytwarza siłę w ciałach, i to 
zarówno  organicznych  jak  i  nieorganicznych,  i  który  decyduje  o  ich  realności,  czyli  o  właściwym  stosunku 
poszczególnych części. Wyobraźmy sobie społeczeństwo, w którym ustałyby wszelkie stosunki między jednostkami i 
każdy zaspokajałby swoje potrzeby w absolutnym odosobnieniu: bez względu na mogące istnieć między tymi ludźmi 
związki przyjaźni czy pokrewieństwa, ich zbiorowość nie stanowiłaby już organizmu, utraciłaby swoją realność i siłę. 
Podobna do ciała, którego molekuły zatraciły łączność pomiędzy sobą, przy najlżejszym nawet wstrząsie rozsypałaby 
się w proch.
P. —. W ugrupowaniu przemysłowym siła kołektywna da się łatwo zaobserwować: ujawnia ją wzrost produkcji. Ale jak  
ją rozpoznać w ugrupowaniu politycznym? Czym różni się ona od siły zwykłych grup? Jaki jest jej „produkt specjalny" i  
jakiego rodzaju skutki ona wywołuje?
O. — Pospólstwo zawsze dopatrywało się potęgi społecznej w rozwijaniu sił zbrojnych, wznoszeniu monumentalnych 
budowli i przeprowadzaniu robót użyteczności publicznej.
Jasne jest  jednak, że zgodnie z tym, co powiedziano wyżej,  wszystkie te rzeczy,  bez względu na ich rozmiary,  są 
efektami zwykłej siły zbiorowej; nie jest ważne, czy grupy produkcyjne, utrzymywane na koszt państwa, pracują na 
zlecenie władcy, czy na własny rachunek. Nie w tym szukać należy przejawów potęgi społecznej.
Ponieważ aktywne ugrupowania składające się na społeczeństwo różnią się między sobą zarówno organizacją, jak ideą i 
celem, stosunek, jaki je łączy, jest nie tyle współpracą, ile wzajemną wymianą; co nie znaczy, żeby był mniej realny.
P. — Jakie przykłady tego dowodzą?
O.  —  Po  pierwsze,  P i  en  i  ą  d  z.  W zasadzie,  a  także  w  rezultacie,  produkty  wymienia  się  na  produkty.  W 
rzeczywistości jednak wymiana ta, będąca w społeczeństwie funkcją najważniejszą, obejmuje pod względem wartości 
wiele miliardów franków, na wagę zaś — wiele miliardów kilogramów, i nie może się dokonywać bez tego wspólnego 
mianownika, który jest zarazem produktem i symbolem i który nazywamy pieniądzem. We Francji suma będących w 
obiegu pieniędzy wynosi, zdaje się, około dwu miliardów franków, czyli dziesięć milionów kilogramów srebra, albo 
645 161 kilogramów złota.  Biorąc pod uwagę ilość towarów, które to narzędzie wprawia w ruch, i przyjmując, że 
wszystkie transakcje są dokonywane gotówkowo,  powiedzieć można,  że ta ilość pieniędzy reprezentuje siłę pędną 
wielu milionów koni. Czyż tę cudowną siłę posiada metal, z którego pieniądz jest zrobiony? Nie; siła ta zawarta jest we 
wzajemnej wymianie, której pieniądz jest znakiem i rękojmią.
W e k s e l .  Pieniądz,  mimo  tej  cudownej  potęgi,  jaką  nadaje  mu  wymiana  pomiędzy  grupami  wytwórców,  nie 
wystarcza do obsłużenia wszystkich transakcji. Trzeba było temu zaradzić za pomocą pomysłowej kombinacji, której 
teoria jest równie dobrze znana jak teoria pieniądza. Jeżeli roczna produkcja krajowa osiąga wysokość 12 miliardów, 
można bez  przesady określić  sumę transakcji,  jakie ta  produkcja pociąga,  na sumę czterokrotnie wyższą,  czyli  48 
miliardów.  Gdyby  transakcje  te  dokonywane  były  wyłącznie  gotówkowo,  ilość  pieniędzy  obiegowych  musiałaby 
wynosić co najmniej połowę tej sumy, jeśli nie całą: weksle spełniają więc w rzeczywistości rolę, jaką spełniałoby 
około dwudziestu milionów franków w złocie czy srebrze. Skąd bierze się ta potęga? Ze stosunku wzajemnej wymiany, 
który łączy członków społeczeństwa — grupy bądź jednostki.
B a n k .  Dyskonto weksli jest usługą, za którą poszczególne banki każą sobie płacić dość wysoką cenę; Bank Francji 
natomiast, posiadający przywilej emitowania biletów na okaziciela, które są wszędzie przyjmowane, żąda za to samo 
opłaty o dwie trzecie mniejszej,  przy czym wiadomo, że owa opłata  mogłaby jeszcze ulec redukcji  o 9/10.  Nowa 
oszczędność,  osiągnięta  dzięki  stosunkom  społecznym,  równoznaczna  jest  ze  stworzeniem  nowej  siły.  Gdyż 
zmniejszenie kosztów oznacza zmniejszenie biernej siły, martwego ciężaru, a co za tym idzie — wzrost siły żywej.
R e n t a .  Trzy rzeczy składają się na powstawanie renty: ziemia, praca i społeczeństwo. Pomińmy chwilowo ziemię. 
Co się tyczy pracy, wiemy, jak przez rozdzielenie dziedzin przemysłu i zorganizowanie grup pracowniczych produkcja 
wzrasta nawet przy tej samej liczbie zatrudnionych. Jest to wynik siły kolektywnej, o której była wyżej mowa. Ale 
korzyści płynące z rozdziału nie ograniczają się do tego tylko. Im bardziej mnożą się same grupy i stosunki wymiany 
społecznej, tym bardziej wzrasta ilość użytecznych przedmiotów i nawet stopień ich użyteczności. A czymże jest ten 
wzrost  użyteczności,  który  na  tej  samej  przestrzeni  i  przy  nie  zmienionej  liczbie  efektywnych  usług  wynika  z 
wzajemnego stosunku grup, jeżeli nie rentą? A więc wzrost siły jest wzrostem bogactw.
P o w s z e c h n e  b e z p i e c z e ń s t w o .  Pośród  niezgody  panującej  pomiędzy  ludźmi,  jaka  istniała  w 
Średniowieczu,  Kościół  na  próżno  sypał  groźbami,  a  sądy  —  srogimi  karami;  królowie  i  żołdacy  na  próżno 
pobrzękiwali  bronią — bezpieczeństwo nie istniało.  Ziemia  jeżyła  się  basztami  obronnymi  i  twierdzami;  wszyscy 
zbroili się i zamykali przed światem; grabież i wojna były na porządku dziennym. Przyczynę tego nieładu zwykło się 
przypisywać  barbarzyństwu  owych  czasów,  i  słusznie.  Ale  cóż  to  jest  barbarzyństwo  i  skąd  się  ono  bierze?  Z 
rozproszenia  grup  przemysłowych,  zresztą  nader  nielicznych,  z  odosobnienia,  w  jakim  działają  na  wzór  grup 
rolniczych. Podział i powiązanie funkcji, solidarność interesów, jaka stąd wypływa, nowa świadomość, jaką budzi to w 
wytwórcach, w większym stopniu przyczyniają się do ładu publicznego niż siła zbrojna, policja i religia. Gdzież więc 
szukać potęgi realniejszej i bardziej wzniosłej?
Przykładów  tych  starczy  do  wyjaśnienia,  czym  jest  owa  potęga,  jaką  przynosi  wspólnota  społeczna.  Potęgę  tę, 
przekształconą w podatki, wykorzystują władcy dla zaopatrzenia się w żandarmerię i cały aparat policyjny potrzebny 
im do odpierania ataków rywali, często wbrew woli ludności.
P. — Powyższe wywody zmieniają wszystkie ogólnie -przyjęte pojęcia na temat pochodzenia władzy, jej charakteru, jej  
organizacji i sposobów jej sprawowania. W jaki sposób pojęcia te mogły się tak dalece rozprzestrzenić i ustalić, jeżeli  
rzeczywiście są fałszywe?



O. — Pogląd ludów starożytnych na charakter i pochodzenie władzy społecznej jest świadectwem jej realności. Władza 
tkwi w społeczeństwie immanentnie, podobnie jak siła przyciągania w materii i jak Sprawiedliwość w duszy człowieka. 
Ta immanencja władzy w społeczeństwie wynika z samego pojęcia społeczeństwa, gdyż niepodobna, żeby jednostki — 
atomy, monady, molekuły czy osoby, zgromadzone razem — nie utrzymywały między sobą stosunków, nie utworzyły 
wspólnoty,  z  której  rodzi  się  siła.  A zatem władza  w społeczeństwie,  jak  ciężar  w ciałach,  życie  w zwierzętach  i 
Sprawiedliwość w świadomości  ludzkiej,  jest  rzeczą  sui  generis,  realną i obiektywną, i  negowanie jej, zważywszy 
istnienie społeczeństw, implikuje sprzeczność samo w sobie.
Istota  społeczna  manifestuje  własną  realność  i  własne  życie  poprzez  swą  władzę,  która  jest  jej  pierwszym  i 
podstawowym atrybutem;  zajmuje stanowisko w świecie  z  tego  samego tytułu i  pod tymi  samymi  warunkami co 
wszystkie inne istoty.
Ludy pierwotne czuły to, ale wypowiadały to swoje przeczuwanie w formie mistycznej, przypisując źródło władzy 
społecznej  bogom, od których wywodziły się panujące dynastie.  Ich umysł,  choć naiwny,  ale bardziej niezawodny 
aniżeli ich zmysły, wzbraniał się wierzyć, żeby społeczeństwo, państwo, władza, która się w nich przejawia, były li 
tylko abstrakcjami, mimo że te rzeczy są i pozostają niewidzialne.
Nie  widzieli  tego  natomiast  filozofowie,  kiedy wyprowadzali  istnienie  państw z  wolnej  woli  człowieka,  a  raczej, 
mówiąc ściślej, z jego wyrzeczenia się własnej wolności. W ten sposób unicestwili oni przy pomocy dialek-tyki to, co 
religia z takim mozołem budowała.
P. — Zasadniczym warunkiem władzy jest jej jedy-ność. Ale jak tą jedyność zapewnić, jeśli grupy składające się na  
społeczeństwo pozostają równorzędne, jeśli żadna z nich nie osiąga przewagi nad pozostałymi? Z chwiłą zaś kiedy ta  
przewaga zaistnieje, wracamy do dawnego ustroju. Na cóż się więc zdało przyznawanie władzy kolektywowi?
O. — Różnorodność funkcji w społeczeństwie nie pociąga za sobą rozdwojenia ani rozdrobnienia władzy, podobnie jak 
rozmaitość działań w fabryce nie przeszkadza osiągnąć jednolitości produktu końcowego. Władza z natury swej jest 
jedna, albo nie ma jej w ogóle; wszelka rywalizacja bądź samowola ze strony poszczególnego członka czy też odłamu 
społeczeństwa nie tylko nie przyczynia się  do stworzenia władzy,  lecz przeciwnie,  niszczy ją.  Czyż  elektryczność 
przestaje być jedyną w stosie elektrycznym dlatego, że ten stos składa się z szeregu elementów? Jakościowo władza 
społeczna zmienia się, jej intensywność wzmaga się lub obniża zależnie od ilości i zróżnicowania grup. Ale jej jedyność 
pozostaje niewzruszona.
P. — Każda siła wymaga kierowania; do kogo należy kierowanie władzą społeczną?
O. — Do wszystkich, czyli do nikogo. Ponieważ potęga polityczna jest rezultatem wzajemnego stosunku wielu sił, sam 
rozum mówi, że siły te powinny się nawzajem równoważyć, tak by tworzyć całość regularną i harmonijną. Z kolei 
zabiera głos Sprawiedliwość, aby oświadczyć, że podobnie jak w dziedzinie ekonomii powszechnej, owa równowaga 
sił zgodnych z prawem i przez prawo wymaganych jest powszechnie obowiązująca. Tak więc kierowanie władzą należy 
do Sprawiedliwości,  a  ład wewnętrzny istoty kolektywnej,  podobnie jak zdrowie,  wola itp.  w zwierzęciu,  nie  jest 
owocem niczyjej poszczególnej inicjatywy, lecz wynika z organizacji.
P. — Co gwarantuje przestrzeganie nakazów Sprawiedliwości?
O. — To samo, co nam gwarantuje, że kupiec będzie posłuszny pieniądzowi: powszechna wiara, pewność wzajemności, 
jednym słowem, taż sama Sprawiedliwość. Dla istot myślących i wolnych Sprawiedliwość jest najwyższym kryterium 
ich decyzji.  Na to,  by została  uznana  przez  świat  i  mogła  działać,  potrzeba tylko,  by ją  wyłożono i  zrozumiano. 
Sprawiedliwość istnieje, inaczej wszechświat byłby tylko zjawą, a ludzkość potworem.
P. — A więc władza społeczna, choćby najlepsza, nie implikuje sama przez się Sprawiedliwości?
O. — Nie! Tak samo jak własność, konkurencja, wszelkie siły ekonomiczne, wszelkie siły kolektywne, władza z natury 
swej jest obca prawu; jest siłą.
Trzeba jednak powiedzieć, że ponieważ siła jest atrybutem wszelkiej rzeczywistości, a każda siła może wzrastać w 
nieskończoność w drodze łączenia się, to i świadomość tej siły u ludzi oraz ich poszanowanie Sprawiedliwości umacnia 
się  w  miarę  jak  dana  grupa  społeczna  staje  się  liczniejsza  i  lepiej  ukształtowana.  Dlatego  właśnie  w  każdym 
społeczeństwie cywilizowanym, choćby nawet najbardziej skorumpowanym i niewolniczym, Sprawiedliwość odgrywa 
większą rolę niż w społeczeństwie barbarzyńskim.
P. — Co rozumiemy przez podział władz?
O.  — Jest to właściwie jednolitość władzy rozpatrywana pod kątem różnorodności grup, które się na nią składają. 
Kiedy obserwator znajduje się w centrum ' i stamtąd rozpatruje kolejno poszczególne grupy, władza wydaje mu się 
podzielona; jeśli natomiast patrzy na wypadkową poszczególnych sił, widzi jedność. Jakikolwiek istotny podział jest 
niemożliwy. Toteż hipoteza dwóch władz niezależnych, z których każda rządzi odrębnym światem, tak jak niektórzy 
wyobrażają sobie dzisiaj władzę duchową i władzę doczesną, jest przeciwna naturze, jest utopią, absurdem.
P. — Jaki jest istotny ceł władzy społecznej?
O. — Wynika on z samej definicji: celem tym jest nieustanne pomnażanie potęgi człowieka, jego bogactwa i szczęścia 
przez wytwarzanie coraz wyższych sił.
P. — Kto korzysta z władzy społecznej i w ogóle z siły kolektywnej?
O. —. Wszyscy, którzy przyczynili się do jej stworzenia, proporcjonalnie do własnego wkładu.
P. — Jaka jest- granica władzy?
O. — Władza z natury swej i przeznaczenia nie ma innej granicy aniżeli grupa, którą reprezentuje, jej interesy i idee,  
którym ona służy.
Jednakże  przez  granicę  władzy  czy  też  władz,  a  ściślej  biorąc  —  działania  władzy,  rozumie  się  na  ogół  zespół 
atrybutów grup i podgrup, których jest ona ogólnym wyrazem. Każda bowiem z tych grup, aż po ostatnie ogniwo serii 



społecznej, czyli aż po jednostkę, reprezentuje władzę społeczną wobec innych, a to z tytułu funkcji, jaka jej została 
powierzona; stąd oczywiście wynika ograniczenie tej władzy, a raczej jej podział, dokonany pod egidą Sprawiedliwości. 
Podział ten jest niczym innym jak formułą wzrostu samej wolności.
P. — Jaka jest różnica między polityką a ekonomią?
O. — W gruncie rzeczy są to dwa różne sposoby pojmowania tej samej rzeczy. Na ogół uważa się, że dla osiągnięcia 
wolności i dobrobytu ludzie nie potrzebują niczego poza siłą, a dla szczerości i jasności wzajemnych stosunków — 
niczego poza Sprawiedliwością. Ekonomia zakłada istnienie obu tych warunków; cóż więcej mogłaby dać polityka?
W  warunkach  obecnych  polityka  jest  sztuką,  nieco  dwuznaczną  i  ryzykowną,  zaprowadzania  porządku  w 
społeczeństwie, w którym nie uznaje się żadnych praw ekonomii, w którym równowaga jest unicestwiona, wolność 
zdławiona, świadomość wypaczona, a siła kolektywna zmonopolizowana.



Nauka druga

O PRZYWŁASZCZANIU SOBIE SIŁ 
KOLEKTYWNYCH I O KORUPCJI WŁADZY 

SPOŁECZNEJ

P. — Jak to jest możliwe, aby zjawisko takie jak siła kolektywna, zjawisko, które zmienia oblicze antologii i wkracza  
nieomal w sferę fizyki, przez tyle stuleci uchodziło uwagi filozofów? Jakim sposobem mogłi oni przez tak długi czas  
mylić się w sprawie obchodzącej tak blisko racją społeczną z jednej strony, a interes osobisty z drugiej?
O.  —  Wszystko,  zarówno  w  sferze  nauki,  jak  w  przyrodzie,  wymaga  czasu.  Wszystko  zaczyna  się  od  czegoś 
nieskończenie małego, od zalążka najpierw niedostrzegalnego, który rozwija się stopniowo dążąc ku nieskończoności. 
Tak więc nawet trwanie w błędach dzieje się w imię wielkości  prawd. Nie powinno nas zatem dziwić,  że potęga 
społeczna, mimo swej realności niepostrzegal-na zmysłami, uważana była przez ludzi pierwotnych za emanację Istoty 
boskiej, a zatem za przedmiot czci religijnej. Im mniej mogli z niej pojąć rozumem, tym żywiej ją czuli, bardzo różniąc 
się w tym od filozofów, którzy, przyszedłszy później, uczynili z Państwa czynnik ograniczający wolność obywateli, 
dzieło swego kaprysu, czyli  nicość.  Ekonomiści po dziś dzień zaledwie napomykają o sile kolektywnej. Po dwóch 
tysiącach  lat  mistycyzmu  politycznego  przyszły  drugie  dwa  tysiące  lat  nihilizmu:  trudno  nazwać  inaczej  teorie 
panoszące się od czasów Arystotelesa.
P. — Jakie konsekwencje przyniosło ludom i państwom to opóźnienie w poznaniu Istoty zbiorowej?
O. — Zawładnięcie wszystkimi siłami kolektywnymi i korupcję władzy społecznej; łagodniej można to określić jako 
samowolną gospodarkę i sztuczne tworzenie publicznej władzy.
P. — Jak należy rozumieć te dwa punkty?
O. — Przez utworzenie rodziny ojciec naturalnym biegiem rzeczy stał się właścicielem i dyspozytorem siły zbiorowej 
grupy rodzinnej. Siła ta wzrasta dzięki pracy niewolników i najemników, dąży więc do pomnożenia ich liczby. Rodzina 
rozrasta się w plemię.  Ojciec,  zachowując swoją godność wodza, widzi  wzrastającą dokoła niego potęgę,  którą on 
rozporządza. To jest punkt wyjścia, prototyp wszelkich analogicznych przywłaszczeń. Wszędzie gdzie powstaje grupa 
ludzka i wytwarza się siła zbiorowa, powstaje w konsekwencji patrycjat, seniorat.
Kiedy szereg rodzin, szereg przedsiębiorstw łączy się z sobą, powstaje miasto-państwo [citej. Natychmiast daje się 
odczuć obecność siły nadrzędnej, przedmiotu powszechnej ambicji. Kto stanie się jej depozytariuszem, kto z niej będzie 
korzystał, kto będzie jej organem? Zazwyczaj bywa to któryś z naczelników rodu, liczący najwięcej dzieci, krewnych, 
sprzymierzeńców, klientów, niewolników, najemników, zwierząt jucznych, kapitałów, ziemi — ten, jednym słowem, kto 
dysponuje największą siłą zbiorową. Jest prawem natury, że większa siła wchłania i przyswaja sobie siły mniejsze, a 
władza domowa daje tytuł do władzy politycznej; toteż o koronę walczą wyłącznie najsilniejsi. Wiadomo, jaki  los 
spotkał dynastię Saula, założoną przez Samuela na przekór temu prawu, i ile trudów kosztowało króla Jana, zwanego 
Janem Bez Ziemi, usadowienie się na tronie Anglii. Nigdy nie przełamałby oporu baronów, gdyby nie Magna Charta 67, 
którą ich obdarzył i która stała się fundamentem swobód angielskich. Również w dziejach Francji za Merowingów, 
kiedy majordom, np. Pepin z Heristalu68 czy Hugo Biały69, stawał się potężniejszy od króla, bogatszy w ludzi i lenna — 
zostawał królem na przekór konsekracji kościelnej, chroniącej osobę władcy. W roku 1848, kiedy Ludwik Napoleon 
został wybrany Prezydentem Republiki, głos ludu przypisywał mu fortunę dwudziestomiliardową.
Wyrzeczenie się siły kolektywnej, poza tym, że było wynikiem ignoracji, było też, jak się zdaje, środkiem kształtowania 
rasy. Aby przysposobić człowieka pierwotnego, dzikusa, do życia społecznego, konieczna była długa i mozolna tresura 
jego ciała i duszy. Wychowywanie ludzkości dokonywało się drogą pewnego rodzaju wzajemnego nauczania; prawo 
rzeczowe wymagało, aby jego stróże korzystali z pewnych przywilejów. W przyszłości równość polegać miała na tym, 
że każdy miał mieć możność sprawowania władzy, tak jak przedtem podporządkowywał się dyscyplinie.
P- — Powyższe wywody ukazują, w jaki sposób' dokonało się wielkie wydziedziczenie społeczne, a nierówność i nędza 
stały się plagą cywilizacji. Jak jednak można wytłumaczyć tę rezygnację i bierne poddanie się ze strony świadomości i  
wołi na przestrzeni dłuższego okresu, tę bierność, którą zaledwie od czasu do czasu zamącał jakiś bunt niewolników,  
rewolta fanatyków czy proletariuszy?
O. — W pewnej mierze tłumaczy ten fakt dawny kult władzy. Poddawano się władzy, ponieważ uważano, że pochodzi 



od bogów — jednym słowem — czczono ją. Ale ten kult zaginął: legitymizm dynastyczny, prawo pana i prawo boskie 
są dziś pojęciami znienawidzonymi, które zastąpiła dumna zasada władzy ludu. A jednak zjawisko przetrwało: ludzie 
dzisiejsi są równie skorzy do podporządkowania się władzy, wyzyskowi przez jednostkę, jak byli niegdyś ich ojcowie. 
Jest to nieodparty dowód pustki teorii teologicznych i metafizycznych, które mogą ginąć lub utwierdzać się, chociaż 
fakty, których były rzekomo przyczyną, czy też które miały one zwiastować, dawno przestały istnieć.
Jest  to  smutny temat,  na którym żerują mizantropia i  sceptycyzm, banalna wymówka,  którą zasłania się  rozliczne 
zdrady i  podłości.  Ale teoria  siły kolektywnej daje tu nieodpartą odpowiedź, ukazuje ona moralność mas,  infamię 
pozostawiając tyranom i ich wspólnikom.
Dzięki zgrupowaniu sił indywidualnych i stosunkom pomiędzy grupami cały naród stanowi jeden organizm; jest realną 
istotą wyższego rzędu, w którego obieg wchodzi wszelkie życie i wszelkie dobra. Jednostka tkwi w społeczeństwie i 
zależna jest od jego potęgi; gdyby się od niego oderwała, ugrzęzłaby w nicości. Gdyż nawet przy najdalej posuniętym 
zawładnięciu siłami kolektywnymi, przy największej tyranii, jakaś część korzyści społecznych przypada niewątpliwie 
masom, i w sumie wziąwszy, lepiej jest dla każdego pozostać członkiem grupy niż się od niej oderwać.
W  gruncie  rzeczy  więc  nie  wyzyskiwaczowi  i  tyranowi  podporządkowują  się  obywatele;  terror  i  przekupstwa 
odgrywają w ich posłuszeństwie niewielką rolę.  Kieruje nimi raczej  potrzeba włączenia się w potęgę społeczną, tę 
potęgę niezbyt jasno rysującą się w ich umyśle, ale poza którą, czują to, nie mogliby istnieć. Potęgę, której widomym 
znakiem jest władca, jakikolwiek byłby on osobiście, i którą lękaliby się zniszczyć przez bunt.
Oto dlaczego żaden uzurpator nie omieszka nigdy maskować swej zbrodni pozorami troski o dobro publiczne i odgrywa 
rolę ojca ojczyzny, odnowiciela narodu, jak gdyby siła społeczna z niego właśnie płynęła, choć stanowi on tylko jej 
symbol, jej stempel, jeśli się tak można wyrazić, po prostu jej rację handlową. Toteż upadnie on równie łatwo, jak się 
wspiął w górę, w dniu kiedy jego obecność okaże się szkodliwa dla wielkich interesów, których miał jakoby bronić: 
taka jest najistotniejsza przyczyna upadku wszystkich rządów.
P. — Jeśli władza społeczna ukształtuje się w pryncypat, zostanie zagarnięta przez dynastię łub wykorzystywana przez  
taką czy inną kastę, jak będą się przedstawiały ich stosunki z narodem?
O. — Stosunki te będą całkowicie odwrócone. W naturalnym biegu rzeczy władca niejako rodzi się ze społeczeństwa, 
jest wypadkową wszystkich sił jednostkowych zgrupowanych pod kątem pracy, obrony i Sprawiedliwości. Natomiast 
według koncepcji empirycznej, jaką nasuwa ubóstwienie władzy, społeczeństwo właśnie rodzi się z władzy, ona jest 
jego  początkiem,  jego  stwórcą,  jest  od  niego  wyższa;  a  więc  panujący  ze  zwykłego  agenta  republiki,  jakim być 
powinien, staje się władcą i najwyższym sędzią, jak Bóg.
W konsekwencji panujący, zajęty sprawami swego osobistego prestiżu, zamiast utwierdzać i rozwijać władzę społeczną, 
stwarza sobie przy pomocy armii, policji i podatków własną siłę, zdolną oprzeć się wszelkim atakom od wewnątrz i w 
razie potrzeby zmusić naród do posłuszeństwa. Ta właśnie siła władcy będzie się odtąd nazywała władzą. Napoleon III, 
podobnie jak Napoleon I, mówi „moja armia", „moja flota", „moi ministrowie", „moi prefekci", „mój rząd". I ma rację, 
gdyż nic z tego wszystkiego nie należy już do narodu, wszystko skierowane jest przeciwko narodowi.
P. — Jakże więc pojmuje się obecnie Sprawiedliwość?
O. — Jako emanację władzy, co jest wręcz zaprzeczeniem Sprawiedliwości. W normalnych warunkach społecznych 
Sprawiedliwość dominuje nad władzą, z jej równowagi i  podziału czyniąc prawo. W ustroju dynastycznym władza 
dominuje nad Sprawiedliwością, która staje się atrybutem i funkcją władzy. Stąd podporządkowanie Sprawiedliwości 
racji  Stanu,  temu  ostatniemu  wyrazowi  dawnej  polityki,  stąd  potępienie  wszelkich  rządów,  które  kierują  się 
Sprawiedliwością;  racji  Stanu,  której  chrześcijaństwo bynajmniej  nie uświęciło przydając do niej  rację zbawienia.  
Niechaj panujący i księża kłócą się o władzę: ani jedni, ani drudzy nie są godni jej sprawować, gdyż ani jedni, ani 
drudzy nie uznają supremacji prawa.
P. — Jak przy tym systemie uzurpacji określa się stosunki między obywatelami w odniesieniu do osób, usług i dóbr?
O. — Jaka jest Sprawiedliwość wobec władzy, taka też będzie w narodzie. Znaczy to, że skoro Sprawiedliwość uważa 
się za emanację siły, zarówno ludzkiej jak boskiej, to siła staje się wyłączną i jedyną miarą prawa, społeczeństwo zaś, 
zamiast opierać się na równowadze sił, hołduje zasadzie nierówności, temu zaprzeczeniu wszelkiego ładu.
P. — Jakaż organizacja społeczna i polityczna może istnieć w tych warunkach?
O. — Łatwo sobie na to odpowiedzieć. Skoro siły kolektywne zostają przywłaszczone, a dobro publiczne zamienione w 
apanaże,  nierówność między jednostkami,  i  rodzinami,  już i  tak istniejąca dzięki  przypadkowi takiego czy innego 
urodzenia, pogłębia się jeszcze bardziej dzięki cywilizacji, a społeczeństwo kształtuje się hierarchicznie. Tego właśnie 
wyrazem jest kult dynastii i przysięga na wierność osobie władcy. W tym ustroju zasadą jest, że Sprawiedliwość, a 
raczej  to,  co  się  tym  mianem  określa,  skłania  się  na  stronę  wyższego  przeciwko  niższemu.  Pod  pozorami 
nieprzezwyciężonej autokracji kryje się chwiejność i niestałość.
A co najsmutniejsze, wszyscy są tu wspólnikami władcy, gdyż duch równości, jaki budzi w ludziach Sprawiedliwość, 
bywa  zneutralizowany  albo  wręcz  unicestwiony  przez  przesąd  odwrotny,  który  czyni  z  siły  kolektywnej  coś 
nieodwołalnie obcego.
P. — Jak zachować jedność w tej maskaradzie Sprawiedliwości, społeczeństwa i władzy?
O. — Z natury rzeczy jedność musi wynikać z równowagi sił, obowiązującej z nakazu Sprawiedliwości, która w ten 
sposób staje się rzeczywistym władcą i w tym charakterze udziela mandatu wszystkim uczestnikom władz publicznych. 
W  tym  stanie  rzeczy  jedność  polegać  będzie  na  wchłonięciu  przez  osobę  władcy  wszystkich  zdolności,  całego 
zainteresowania, całej inicjatywy: jest to śmierć społeczna. A że społeczeństwo nie może ani umrzeć, ani obejść się bez 
jedności, wytwarza się antagonizm między społeczeństwem a władzą i w rezultacie następuje katastrofa.
P. — W takich warunkach pewnym ratunkiem dła społeczeństwa wydawało się zawsze uszczuplenie władzy; na czym  



takie uszczuplenie polega i do czego może służyć?
O. — Zasada jest taka: oprócz tego, co posiada z tytułu dziedzictwa czy własności prywatnej,  oprócz dowodzenia 
armią, nakładania podatków i mianowania urzędników, władca powinien pozostawić całą resztę — ziemię, kopalnie, 
hodowle,  przemysł,  transport,  banki,  handel,  wychowanie  —  do  swobodnej  i  całkowitej  dyspozycji  klasy 
uprzywilejowanej, oddając to wszystko na pastwę niepohamowanej konkurencji czy niemoralnych koalicji. Nie ma się 
wtrącać do spraw gospodarki, i w ogóle do żadnych spraw. Jednym słowem, to, co się nazywa ograniczeniem władzy i 
czemu daje się zaszczytne miano swobód obywatelskich, jest w gruncie rzeczy rezygnacją z istotnych sił społecznych 
na rzecz kasty feudalnej. Ustępstwo absurdalne, którego żaden rząd nie zdoła zagwarantować i które musi stać się 
nowym fermentem rewolucyjnym. Dzisiaj we Francji cesarz jest panem wszystkiego; ale właśnie dlatego grozi mu 
wciąż  wzrastające  niebezpieczeństwo  utraty  wszystkiego.  Przyszłość  w  taki  czy  inny  sposób  niewątpliwie  to 
potwierdzi.
P. — Władza tak uwarunkowana nie ma celu.
O. — Nic podobnego! W tych warunkach celem władzy jest utrzymanie tego systemu sprzeczności w oczekiwaniu na 
Sprawiedliwość i na tejże Sprawiedliwości odwrócony obraz.
P. — Wyjaśnijmy sobie znaczenie słowa „władza".
O. — Pojęcie zostało sztucznie wypaczone, co musiało się odbić i na języku; i tu także, jak zawsze, słowa są kluczem 
historii.
Władza  społeczna  traktowana  jako  apanaż  władcy,  jako  jego  pozycja  i  jego  zawód,  nazwana  została  państwem. 
Podobnie jak lud, król mówi „moje państwo" w sensie „moje posiadłości", „moja siedziba". Rewolucja, przenosząc 
atrybut władcy z panującego na cały naród, zachowała to słowo, będące dzisiaj synonimem pojęcia  res publica  — 
republika.
Ponieważ aparat osobowy władzy ma rządzić narodem i decydować o jego losach, nadano mu — i władzy samej — 
nazwę rząd, równie fałszywą jak ambitną. W zasadzie społeczeństwo nie może być obiektem rządzenia. Posłuszne jest 
jedynie Sprawiedliwości. W istocie, tak zwane rządy, bądź liberalne, bądź też absolutne, z całym swym arsenałem praw, 
dekretów,  edyktów,  statutów,  plebiscytów,  regulaminów i  rozporządzeń  nigdy  nie  rządziły  nikim  i  niczym.  Żyjąc 
życiem całkowicie  instynktownym,  działając  zgodnie  z  niezwalczonymi  koniecznościami,  pod  presją  przesądów i 
okoliczności, których wcale nie rozumieją, dają się najczęściej unosić prądowi danego społeczeństwa, który je od czasu 
do czasu rozbija i zatapia; z własnej inicjatywy mogą stwarzać jedynie chaos i nieład. Dowodzi tego fakt, że prędzej czy 
później wszystkie rządy marnie kończą.
Na  koniec,  jeśli  rozpatrywać  władzę  z  punktu  widzenia  tej  szczytnej  godności,  która  wywyższa  ją  ponad  każdą 
jednostkę  i  każdy kolektyw,  określa  się  ją  jako  suwerenną:  określenie  nader  niebezpieczne  i  dobrze  byłoby,  żeby 
demokracja wystrzegała się go na przyszłość. Choćby największa była potęga istoty kolektywnej, nie staje się ona przez 
to w stosunku do obywatela władzą suwerenną. Równie dobrze można by powiedzieć, że maszyna, w której obraca się 
sto tysięcy szpul, jest suwerenna w stosunku do stu tysięcy prządek, które reprezentuje. Powiedzieliśmy wyżej, że tylko 
Sprawiedliwość  rozkazuje  i  rządzi,  Sprawiedliwość,  która  stwarza  władzę,  czyniąc  równowagę  sił  powszechnym 
obowiązkiem. Pomiędzy władzą a jednostką istnieje tylko prawo. Wszelka suwerenność jest czymś odpychającym: to 
zaprzeczenie Sprawiedliwości, to religia.



Nauka trzecia

O FORMACH RZĄDÓW I ICH ROZWOJU W 
OKRESIE POGAŃSKO-CHRZESCIJANSKIM

P. —  A więc dzieje narodów i rewolucji w państwach byłyby nie czym innym jak grą sił  ekonomicznych, które raz  
ulegają zamąceniom i  natrafiają na trudności,  to  znów doznają opieki  prawa i  łask,  zależnie  od kaprysu władcy,  
egoizmu możnych i przesądów ludu?
O. — Tak właśnie jest. Trzeba dodać, że samowola zawsze ma jakiś kres, gdyż w końcu Sprawiedliwość przy wraca w 
społeczeństwie równowagę i prędzej czy później musi zatryumfować nad tendencjami wywrotowymi.
P.  —  Jakie  formy  przybiera  władza  w  ciągu  tego  długiego  okresu,  który  można  by,  w  pewnym  sensie,  nazwać 
rewolucyjnym, skoro Państwo przeżywa jedną rewolucją po drugiej?
O.  — W zależności od tego, czy rządy należą do jednostki, do wielu czy do wszystkich, nazywa się je monarchią, 
arystokracją  lub  demokracją.  Często  zachodzi  między  tymi  elementami  kompromis,  którego  rezultatem  jest  rząd 
mieszany. Dzięki temu ma on rzekomo być solidniejszy, na ogół jednak nie okazuje się trwalszy od innych.
W innym sensie formami rządu nazywa się warunki, jakim podlega samo istnienie władzy. Tak na przykład Karta z r. 
1830 po ustaleniu zasad prawa publicznego kilka rozdziałów poświęca określeniu form rządu, czyli temu, co dotyczy 
króla, Izb, ministrów, wymiaru sprawiedliwości.
Idea  sankcjonowania  na  piśmie  warunków  władzy  sięga  bardzo  odległych  czasów:  Żydzi  przypisywali  swoją 
konstytucję Bogu, który miał ją dać Mojżeszowi pod nazwą Berith, oznaczającą przymierze, pakt czy testament.
Wszystkie te konstytucje opierały się na z góry przyjętej zasadzie, że skoro społeczeństwo nie kroczy samodzielnie, 
gdyż  nie  posiada  ani  potencjalnej  możliwości,  ani  harmonii,  a  siła  i  kierunek  nadawane  mu  są  odgórnie  za 
pośrednictwem  dynastii,  Kościoła  czy  senatu,  potrzeba  wiele  rozwagi  i  ostrożności  przy  organizowaniu  władzy, 
wyborze władcy i senatorów, przy formalnościach prawnych i administracyjnych, wymiarze sprawiedliwości itd.
P. — Która więc z tych form rządu zasługuje na pierwszeństwo?
O. — Żadna. Pomijając to, co każda z nich ma z samej natury rzeczy i co czyni z niej wyraz ducha danego ludu, 
wszystkie one mają te same wady. Toteż historia ukazuje nam ciągłą ich wymianę, jedna forma zastępuje raz po raz 
inną, a społeczeństwo nie może nigdy znaleźć formy trwałej.
Usankcjonowanie zasady nierówności przez brak równowagi w transakcjach ekonomicznych;
zawładnięcie siłami kolektywnymi;
ustanowienie sztucznej władzy na miejsce realnej władzy społecznej.
wyparcie Sprawiedliwości przez Rację Stanu;
pozostawienie władzy samowoli panującego w państwach monarchicznych, a intrygom partyjnym w innych;
nieustanna  tendencja  do  wchłonięcia  społeczeństwa  przez  państwo  —  oto  podstawy,  na  jakich  w  okresie 
przygotowawczym  opiera  się  ustrój  polityczny,  bez  względu  na  to,  jaką  nosi  nazwę  i  jakie  rzekome  gwarancje 
reprezentuje.
P. — Mówiąc „demokracja", rozumie się przez to zazwyczaj przywrócenie narodowi mocy władania siłami społecznymi  
i korzystania z nich: czemuż więc mielibyśmy potępiać tę formę rządu na równi z innymi?
O. — Demokracja, dopóki nie wypracuje prawdziwej koncepcji władzy, może być, tak jak była dotychczas, jedynie 
kłamstwem, żałosnym i krótkotrwałym stanem przejściowym bądź od arystokracji do monarchii, bądź od monarchii do 
arystokracji. Rewolucja zachowała dotychczasowy sens tego słowa; my w ciągu siedemdziesięciu lat nadaliśmy mu 
sens skandaliczny.
P. — A zatem bez dogłębnej rewołucji w dziedzinie idei wszelka stabilizacja polityczna, wszelka moralność społeczna,  
wolność i szczęście człowieka i obywatela — nie są możliwe?
O. — Wynika to nie tylko z historii i nie tylko Sprawiedliwość i równość nam to ukazują w postaci nieuniknionej 
sankcji;  dowodzi tego wiedza ekonomiczna i  wszystko, co jest  w niej  najbardziej  elementarne,  pozytywne, realne. 
Rząd, który zawładnął siłami kolektywnymi i zdławił potęgę społeczną, oscyluje między demagogią a despotyzmem i 
despotyzmem a demagogią, siejąc zniszczenie i mnożąc katastrofy, powtarzające się w regularnych niemal odstępach 
czasu.
P. — Czy filozof nie znajdzie nic więcej w badaniu dziejów powstawania, wzrostu i upadku dawnych, państw?
O. — Były one przez samą swoją nieorganiczność objawieniem państwa nowego; były niejako stadium embrionalnym 



rewolucji. Czyż istnieje jakikolwiek postęp, jakakolwiek idea, której nie zawdzięczalibyśmy im właśnie?
Rozwój sił ekonomicznych, a wśród nich, na pierwszym miejscu, siły kolektywne;
odkrycie potęgi społecznej tkwiącej we wzajemnym stosunku tych sił;
uwarunkowanie form rządzenia, zmieniające się w zależności od rasy, gleby, klimatu, przemysłu, stosunku ważności 
poszczególnych  elementów  składowych,  które  w  każdym  poszczególnym  kraju  wyznaczają  polityczny  środek 
ciężkości;
idea  wszechświatowej  solidarności,  czyli  ogólnoludzkiej  siły,  wyłaniająca  się  bądź  z  walki,  bądź  z  ugody między 
państwami;
idea równowagi sił ekonomicznych i społecznych, zarysowująca się pod nazwą równowagi władz;
wypracowanie prawa jako wyrazu wyższego etapu rozwoju człowieka i społeczeństwa;
szersze pojmowanie historii, na którą należy spojrzeć z punktu widzenia fizjologii istoty zbiorowej; przebadanie wielu 
stuleci historii pozornie negatywnej, gdyż wrogiej ideom równości, która zmieni się w tyleż wieków afirmacji, skoro 
dostrzeżemy w niej genezę równowagi sił — oto co pod powłoką rewolucji i katastrof odkrywa myśl filozoficzna; oto 
owoc tylu zawodów i tylu cierpień poniesionych dla przyszłego ustroju.
P. — Jest to jeszcze jedna,  po wielu innych, zapowiedź wiecznego pokoju. Czyż jednak wojna, sięgająca korzeniami  
niezgłębionych otchłani ludzkiej duszy, wojna, którą wszystkie religie uświęcają, którą może, podobnie jak pojedynek,  
wywołać najbłahszy nawet powód, nie jest czymś niepożytym i niepowstrzymanym?
O.  — Wojna,  w której  chrześcijanin  wielbi  sąd Boży,  którą  rzekomi racjonaliści  przypisują  ambicjom władców i 
namiętnościom  ludów,  jest  wynikiem  braku  równowagi  między  siłami  ekonomicznymi  oraz  niedoskonałości 
obowiązującego  prawa  pisanego  —  prywatnego,  publicznego  i  międzynarodowego.  Naród,  którego  równowaga 
ekonomiczna  jest  pogwałcona,  siły  wytwórcze  zmonopolizowane,  a  władza  publiczna  wydana  na  pastwę 
wyzyskiwaczy,  pozostaje  ipso  facto  w stanie wojny z resztą rodzaju ludzkiego.  Ta sama zasada przywłaszczania i 
nierówności, w myśl której naród ów kształtował się politycznie i gospodarczo, pcha go do zagarniania,  per fas et  
nefas,  wszystkich bogactw świata i brania innych narodów w niewolę: oto jedna z najmocniej ugruntowanych prawd 
tego świata. Niech więc nastąpi równowaga, niech zapanuje Sprawiedliwość, a wszelka wojna będzie już niemożliwa. 
Nie będzie siły,  która by ją  mogła popierać;  byłaby to  bowiem akcja nicości  przeciwko rzeczywistości,  byłaby to 
sprzeczność.
P.  —  Próbujemy  wszystko  tłumaczyć  pojęciem  sił  kolektywnych,  ich  różnorodnością  i  nierównością,  nie  
uwzględnianiem ich i wynikającym stąd konfliktom, ich niedostrzegalnym, a mimo to zwycięskim, dzięki niezawodnemu  
współdziałaniu  Sprawiedliwości,  dążeniem  do  równowagi.  Jaką  część  wpływu  na  dzieje  ludzkie  przypisać  należy  
inicjatywie głów państwa, ich radom, ich geniuszowi, ich cnotom czy zbrodniom? Jednym słowem, jaką rolę przypisać  
należy wolnej woli?
. — „Człowiek się miota, a Bóg go prowadzi" — powiedział pewien ksiądz70.  Człowiek  — to władza absolutna, nie 
wypróbowana, ślepa, władza kogoś, komu dano panowanie na ziemi; Bóg — to prawodawstwo społeczne, które kieruje 
tą nieujarzmioną wolą bez jej wiedzy, oświeca ją po trochu i w końcu kształtuje na swoją modłę. Udziałem człowieka w 
biegu historii jest więc w pierwszym rzędzie siła, żywiołowość, walka; następnie poznanie prawa, które nim rządzi i 
które jest nie czym innym jak zrównoważeniem jego wolności, czyli Sprawiedliwością. Istota wolna, borykając się z 
życiem, objawia przez swe oscylacje formułę swego ruchu: ta właśnie formuła tworzy cywilizację i  zastępuje nam 
Opatrzność; oto cała tajemnica. Niech tylko stanie się światłość, a cały ten tłum rządzących, rojący się w ciemnościach, 
wnet zniknie.
P. — Co to jest teokracja?
O. — Jest to symbol siły społecznej.
U wszystkich ludów poczucie tej siły było źródłem religii narodowej, pod wpływem której zanikały stopniowo religie 
domowe.  Wszędzie i  zawsze  siłą  kolektywną był  bóg upostaciowany i  czczony pod jakimś mitycznym imieniem. 
Ponieważ w ten sposób religia służyła za podstawę rządów i Sprawiedliwości, logiczne jest, że teologia stała się duszą 
polityki, a w konsekwencji Kościół zajął miejsce Państwa, duchowieństwo miejsce szlachty, a najwyższy kapłan — 
cesarza  czy  króla.  Taka  jest  idea  teokratyczna.  Ale  jako  produkt  chrześcijańskiego  spirytualizmu  czekać  miała  z 
objawieniem się, dopóki wszystkie narody nie zjednoczą się we wspólnej wierze, a w duszach ludzkich sprawy wieczne 
nie osiągną przewagi nad doczesnymi. Było to jednak tylko krótkotrwałe marzenie, próba poroniona zaraz po poczęciu, 
która nigdy nie miała wyjść poza sferę teorii. Kościół, umiejscawiając realizację swego ideału w niebie, ponad i poza 
wspólnotą społeczną, zaprzeczał tym samym immanencji siły w tej wspólnocie, podobnie jak zaprzeczał immanencji 
Sprawiedliwości. I siła ta, której jedynymi depozytariuszami i jedynymi organami byli władcy, przeszła we władanie 
Kościoła.
P. — Jakie udoskonalenie w rządzeniu narodami przyniosło chrześcijaństwo?
O.  —  Żadnego;  przyniosło  jedynie  zmiany  protokolarne.  Dawny  szlachcic,  antyczny  patrycjusz,  wojownik  czy 
naczelnik plemienia uzasadniał swoją uzurpację względami konieczności; szlachcic chrześcijański osłania ją imieniem 
Opatrzności; dla pierwszego szlachectwo było darem natury; dla drugiego — darem Boga. Ale zarówno tu jak tam 
władca  popierał  szlacheckie  przywileje,  a  religia  je  sankcjonowała.  Stąd  pretensje  Kościoła  katolickiego  do 
najwyższego władztwa, stąd jego zakusy teokratyczne, energicznie odpierane przez władców i wkrótce przez samych 
teologów porzucone.
Nastąpiła  ugoda:  rozdział  dóbr  duchowych  i  doczesnych  stał  się  aksjomatem  prawa  publicznego;  nowy  zaczyn 
niezgody  rzucono  pomiędzy  narody.  Na  poły  pogańska,  na  poły  chrześcijańska,  polityka  zabrnęła  w  tyranię; 
Sprawiedliwość rzucono na ofiarę, sprawa wolności została pogrzebana.



Nauka czwarta

TWORZENIE SIĘ WŁADZY SPOŁECZNEJ W 
DRODZE REWOLUCJI

P. — W jakich słowach wypowiedziała się Rewołu-cja na temat reałności władzy społecznej?
O. — Żadna wyraźna deklaracja w tej sprawie nie istnieje. Ale podobnie jak Rewolucja przeciwna jest starożytnemu 
mistycyzmowi,  który  Sprawiedliwość  i  władzę  umieszczał  w  niebie,  tak  też  nie  mieści  się  ona  w  późniejszym 
nominalizmie,  dążącym  do  uczynienia  z  istoty  kolektywnej  i  z  potęgi,  jaką  ona  w  sobie  zawiera,  a  także  i  ze 
Sprawiedliwości — wyłącznie pojęć słownych. Ani jedna idea, ani jeden czyn Rewolucji nie dają się wytłumaczyć za 
pomocą  tej  metafizyki.  Wszystko,  co  Rewolucja  stworzyła,  i  wszystko,  co  obiecuje,  byłoby  na  wodzie  pisane, 
przyniosłoby nowe rozczarowanie transcendencją, gdyby nie zakładać istnienia w społeczeństwie skutecznej władzy, a 
w konsekwencji realności egzystencji, która utożsamia się z każdym bytem, z każdą istotą. Zresztą milczenie Rewolucji 
na temat natury władzy dotyczy tylko dwóch pierwszych aktów tego wielkiego dramatu:  czyż  nie znajdujemy się 
obecnie, zwłaszcza od roku 1848, w pełni wybuchu idei rewolucyjnych? Czyż nauka, czyż filozofia nie potwierdzają 
naszej tezy?
P. — Jakie, w braku dokumentów, można tu znaleźć motywy?
O. — Nauka mówi nam, że każde ciało jest mieszaniną, której wszystkich składników żadna analiza nie potrafi wykryć, 
trzymają się one siebie na skutek pewnej siły przyciągania. Cóż to jest za siła? Jest ona, podobnie jak materia, jak 
atomy, które wiąże, czymś niedostrzegalnym zmysłami, czymś uchwytnym jedynie w przejawach i jako wyraz pewnego 
stosunku.
Stosunek — oto do czego się ostatecznie sprowadza każde zjawisko, wszelka rzeczywistość, wszelka siła, wszelki byt. 
Podobnie jak pojęcie bytu obejmuje pojęcie siły i  stosunku sił,  tak też pojęcie stosunku zakłada nieodparcie siłę i 
materię,  stawanie  się  i  bycie.  A  zatem  wszędzie,  gdzie  umysł  zdoła  uchwycić  jakiś  stosunek,  choćby  nawet 
doświadczenie nic nie wykryło, musimy stąd wnosić o istnieniu jakiejś siły, a tym samym jakiejś rzeczywistości.
Rewolucja neguje prawo boskie, innymi słowy zaprzecza nadprzyrodzonemu pochodzeniu władzy społecznej. Oznacza 
to w zasadzie, że jeśli jakaś istota nie ma w sobie własnej mocy istnienia, to istnieć nie może. Realnie zaś oznacza, że 
skoro władza objawia się w społeczeństwie poprzez stosunki między ludźmi, natura jej musi być ludzka; a zatem istota 
kolektywna nie jest jakąś zjawą czy abstrakcją, ale bytem rzeczywistym.
Prawu boskiemu przeciwstawia więc Rewolucja władzę ludu, jedność i niepodzielność Republiki. Byłyby to słowa bez 
treści,  mogące  jedynie  służyć  do  maskowania  najokropniejszej  tyranii,  i  prędzej  czy  później  musiałyby  zostać 
zdementowane  przez  samo  życie,  gdyby nie  odnosiły  się  do  organizmu  wyższego,  utworzonego  przez  wzajemne 
stosunki grup przemysłowych, oraz do wymiennej siły, która z tych stosunków wynika.
Rewolucja,  przynosząc  odnowę  zarówno  prawa  prywatnego  jak  politycznego,  jedyne  usprawiedliwienie  własności 
widzi w pracy, i tylko w pracy. Nie uznaje ona własności zbudowanej na zwykłej samowoli i traktowanej jako przejaw 
czystego ja.  Dlatego właśnie zniosła własność kościelną, nie opartą na pracy, i zmieniła, tymczasowo przynajmniej, 
beneficja księżowskie na stałe wynagrodzenie. Otóż, czymże jest własność zrównoważona pracą i zatwierdzona przez 
prawo? Jest realizacją potęgi jednostkowej. Ale na potęgę społeczną składają się wszystkie potęgi jednostkowe, a więc 
wyraża  ona  pewną  rzeczywistość.  Rewolucja  nie  mogłaby  afirmować  swego  realizmu  w  sposób  bardziej 
przekonywający.
Pod panowaniem prawa boskiego przepis prawny jest nakazem: nie ma on swych początków w człowieku. Rewolucja, 
przez  usta  jednego  ze  swych  twórców,  Monteskiusza,  zmienia  to  pojęcie:  definiuje  prawo  jako  stosunek  między 
rzeczami,  a bardziej jeszcze jako stosunek między osobami, czyli między umiejętnościami czy funkcjami, z których 
koordynacji rodzi się byt społeczny.
Przechodząc do rządu, Rewolucja wypowiada się wyraźnie, że należy go tworzyć zgodnie z podwójną zasadą podziału 
władz i  ich  zrównoważenia.  Cóż  to jest  podział  władz? To samo,  co ekonomiści  nazywają podziałem pracy,  czyli 
pewien szczególny aspekt siły kolektywnej. Co się tyczy równowagi, tak niedostatecznie rozumianej, nie ma potrzeby 
powtarzać, że jest ona warunkiem egzystencji sił organicznych, u których brak równowagi powoduje chorobę i śmierć.
Zbędne jest przypominać akty, mniej lub bardziej regularnie dokonywane od roku 1789 w myśl owej rewolucyjnej 
ontologii: scentralizowanie administracji, ujednolicenie miar i wag, wprowadzenie „wielkiej księgi", zakładanie szkół 
centralnych, utworzenie Banku Francji, a za naszych już czasów — zjednoczenie kolei, przed następnym krokiem, 



którym winna być ich eksploatacja przez państwo i przekształcenie ich w zespół stowarzyszeń robotniczych. Wszystkie 
te fakty, i wiele innych, świadczą, że naszemu prawu publicznemu przyświeca myśl realistyczna. Dzięki wszystkim tym 
posunięciom Francja stała  się  wielkim organizmem, którego zdolność asymilacji  pociągnęłaby za sobą cały świat, 
gdyby nie to, że Francja zdeprawowana jest przez tych, którzy ją eksploatują i którzy nią rządzą.
P. — Skąd się to bierze, że przez siedemdziesiąt lat zastosowanie tych idej dokonało się w tak małym stopniu? Jak się to  
dzieje,  że  zamiast  wołnego  państwa,  zgodnego  ze  społeczeństwem,  utrzymujemy  państwo  feudalne,  królewskie,  
cesarskie, militarne, dyktatorskie?
O. — Wynika to z dwóch przyczyn, obecnie łatwych już do zdefiniowania. Po pierwsze, równowaga w dziedzinie 
produkcji i usług wciąż pozostaje li tylko dezyderatem ekonomii, a po wtóre, samowolne władanie siłami trwa nadal i 
rozwija się, jak gdyby zgodne było z prawem natury.
Płynie stąd szereg nieuniknionych konsekwencji:  w narodzie trwanie starych przesądów o nierówności warunków i 
majątku, powstanie feudalizmu kapitalistycznego na miejsce feudalizmu szlacheckiego, nasilenie ducha klerykalnego i 
nawrót do praktyk prawa boskiego; w rządzie zastąpienie równowagi sił systemem d bascule, koncentracja prowadząca 
do despotyzmu,  monstrualny przerost  siły zbrojnej  i  policji,  hołdowanie polityce makiawelicznej,  zwycięstwo racji 
Stanu nad Sprawiedliwością, a na koniec — coraz częstsze rewolucje.
P. — Co należy rozumieć przez system „a bascule"?
O. — System ten,  zwany również  doktryną,  jest w polityce tym, czym teoria Malthusa w ekonomii. Podobnie jak 
maltuzjanie chcą uregulować kwestię populacyjną za pomocą mechanicznego hamowania funkcji rozrodczych, tak też 
doktrynerzy  polityczni  chcą  osiągnąć  równowagę  władz  w  drodze  sztucznych  przesunięć  większości,  machinacji 
wyborczych, korupcji, terroryzmu. Machina konstytucyjna, taka jaką widzieliśmy od r. 1791, ze swoim podziałem na 
izbę wyższą i niższą, na władzę ustawodawczą i wykonawczą, klasy wyższe i średnie, duże i małe kolegia, ministrów 
odpowiedzialnych i nieodpowiedzialną monarchię, była typowym systemem a bascule.
P. — Trudno lepiej wyłożyć w tym, co dotyczy realności bytu społecznego, istotną mysi Rewolucji. Ale Rewolucja jest  
także, a nawet zwłaszcza, wolnością. W tym systemie równowagi sił przeciwstawnych, czym się ona stanie?
O. — Pytanie to prowadzi nas na powrót do zagadnienia, które dopiero co rozważaliśmy.
Podobnie jak zjednoczony wysiłek  wielu ludzi  wytwarza  siłę  kolektywną przewyższającą  pod względem jakości  i 
intensywności  sumę sił  każdego z nich z osobna, tak też i  szereg grup pracowników, utrzymujących między sobą 
stosunek  wzajemnej  wymiany,  wytwarza  wspólnie  potęgę  wyższego  rzędu,  stanowiącą  to,  co  nazwaliśmy potęgą 
społeczną.
Na to, by owa potęga społeczna mogła działać w całej pełni, aby wydała owoce, jakich można po niej oczekiwać, 
trzeba, aby siły i funkcje, które się na nią składają, były w równowadze. Otóż równowagi takiej nie da się osiągnąć 
drogą arbitralnej decyzji; musi ona wynikać z właściwej oceny sił swobodnie na siebie działających i wzajemnie się 
wyrównujących. Przyjmując, że średnia proporcjonalna każdej poszczególnej siły będzie znana, każda jednostka czy 
grupa będzie nią mogła mierzyć swoje prawa i przystosować się do nich.
W ten sposób ład publiczny zależny jest od rozsądku obywatela; w ten też sposób władza społeczna, która z początku 
wydawała  się  nam  wypadkową  sił  indywidualnych  i  kolektywnych,  okazuje  się  wyrazem  ich  wolności  i 
Sprawiedliwości, atrybutów bytu par excellence moralnego.
Oto dlaczego Rewolucja, znosząc ustrój korporacyjny, przywileje mistrzowskie i całą hierarchię feudalną, ogłosiła jako 
podstawę prawa publicznego wolność przemysłu i handlu; oto dlaczego postawiła ponad wszelkimi radami państwa, 
debatami parlamentarnymi i ministerialnymi — wolność prasy i powszechną kontrolę oraz proklamowała, ustanawiając 
sądy przysięgłych, jurysdykcję obywateli we wszystkich sprawach odnoszących się zarówno do osób jak do rzeczy.
Wolność była niczym; stała się wszystkim, ponieważ ład zależy od jej samoograniczenia.
P. — Jeśli wolność jest wszystkim, na czym polega rządzenie?
O. — Aby zrozumieć pojęcie wolności, spójrzmy na nią z punktu widzenia budżetu i przyjmijmy odnośną zasadę.
Zadaniem rządu jest chronienie wolności i przestrzeganie Sprawiedliwości. Otóż wolność i Sprawiedliwość z natury 
swej dążą do bezinteresowności: można rzec, że biorą na siebie własne ciężary. Podobnie jak praca, wymiana i kredyt, 
muszą się jedynie bronić przed pasożytami, które chcą na nich żerować pod pozorem chronienia ich i reprezentowania.
Ile kosztuje wolność handlu? Nic. Może tylko pewien dodatkowy koszt utrzymania placów targowych, portów, dróg, 
kanałów i kolei, uzasadniony zwiększonym napływem kupców.
Ile kosztuje wolność przemysłu, wolność prasy,  wszystkie swobody? Także nic, jeśli nie liczyć pewnych zarządzeń 
porządkowych w celach statystycznych oraz w związku z ochroną wynalazków, udoskonaleń, praw autorskich itd.
Jednym słowem, dawne państwo przez swój anormalny status dąży do komplikowania swoich resortów, a tym samym 
zwiększa bez końca swe koszty; państwo nowoczesne, bardziej liberalne, dąży, na odwrót, do maksymalnej redukcji 
kosztów. Taka jest między nimi różnica, wyrażona językiem budżetowym.
Aby  więc  mieć  rząd  swobodny,  normalny  i  tani,  wystarczy  obciąć,  zmniejszyć  lub  zmodyfikować  w  aktualnym 
budżecie wszystko, co jest sprzeczne z wyżej ustalonymi zasadami. Na tym cały system się zasadza i o nic więcej nie 
warto się kłopotać.
P. — Jak można by pokrótce zdefiniować nowy budżet?
O.  —  Przypuśćmy,  że  Rewolucja  została  dokonana,  pokój  zewnętrzny  zapewniony  dzięki  federacji  narodów; 
stabilizację wewnętrzną gwarantuje zrównoważenie wartości i usług, organizacja pracy, przywrócone ludowi władanie 
swymi siłami kolektywnymi.
Dług publiczny.  — Zniesiony. Pojęcie to zawiera w sobie sprzeczność:  jakże bowiem w społeczeństwie, w którym 
usługi  są  zrównoważone,  majętności  wyrównane, kredyt  zorganizowany na zasadzie wzajemnej wymiany,  państwo 



mogłoby zaciągać długi, jak gdyby społeczeństwo to dysponowało czymś jeszcze poza narzędziami produkcji i dobrami 
wyprodukowanymi. Nikt nie może stać się własnym wierzycielem inaczej niż przez pracę. To, czego dawne rządy nie 
były w stanie dokonać, uczyni z łatwością nowa demokracja: nadprogramowe wydatki pokryje nadprogramową pracą. 
Tak nakazuje Sprawiedliwość; a koszt nie wyniesie nawet czwartej części tego, czego żądaliby kapitaliści.
Emerytury.  — Zniesione. Każda jednostka, bez względu na rodzaj spełnianych usług, winna jest społeczeństwu pracę 
przez  całe  życie,  z  wyjątkiem  wypadków  choroby,  zniedołężnienia  czy  inwalidztwa.  W tych  wypadkach  koszty 
utrzymania reguluje prawo o ubezpieczeniach powszechnych, obciążając nimi odnośną korporację.
Lista cywilna. — Zniesiona.
Senat. — Zniesiony. Dwuizbowość związana jest z podziałem klasowym albo, co na jedno wychodzi, z rozbieżnością 
interesów, wyrażającą się w dwóch słowach: praca i kapitał. W demokracji te dwojakie interesy zlewają się w jeden. 
Senat, za cesarstwa ciało bierne i bezduszne, byłby dla Republiki zniewagą.
Rada Państwa. — Zniesiona. Niepotrzebnie dubluje ciało ustawodawcze i radę ministrów.
Ciało  ustawodawcze,  czyli  zgromadzenie  reprezentantów:  obecnie  koszt  jego  wynosi  około  dwóch  milionów. 
Przyjmijmy tę kwotę.
Obok  ciała  ustawodawczego  powstanie  urząd  prawny,  biuro  informacji  historycznych,  prawnych,  ekonomicznych, 
politycznych,  statystycznych  na  użytek  reprezentantów w ich  pracach.  Sąd  najwyższy stanowi  część  tego  urzędu. 
Wydatki osiągają wysokość jak poprzednio.
Ponieważ  dług publiczny skonsolidowany z  rentą  dożywotnią  stanowi  wraz  z  kosztami  utrzymania  armii,  policji, 
dynastii  i  arystokracji  najbardziej  nieproduktywną  część  budżetu,  wynoszącą  od  miliarda  do  miliarda  i  dwustu 
milionów, łatwo zrozumieć, jaką potęgę ładu społecznego zyska dzięki tym oszczędnościom wolność i Sprawiedliwość.
Funkcje  ministerstw.  —« Władza  ustawodawcza  nie  oddzielona  ściśle  od  wykonawczej.  Reprezentanci  narodu, 
kierujący rozmaitymi służbami publicznymi, grupami wytwórczymi i jednostkami administracyjnymi, są, w gruncie 
rzeczy, wszyscy ministrami.
Ci ministrowie, których monarchia parlamentarna z takim trudem utrzymywała w jakiej takiej zgodzie, mimo że ich 
liczba nie przekraczała siedmiu czy ośmiu, teraz, w liczbie dwustu pięćdziesięciu czy trzystu, mianowani przez ogół 
członków odnośnej  kategorii  i  w każdej  chwili  podlegający odwołaniu,  tworzą  wspólnie  zgromadzenie  narodowe, 
rodzaj rady ministrów i rady państwa, ciało ustawodawcze i sąd najwyższy. Co się tyczy ich zgody, to przy największej 
nawet burzliwości obrad gwarantuje ją zgodność interesów, które reprezentują.
P. — A jaka jest gwarancja zgodności interesów?
O. — Równowaga wzajemna, jak już było powiedziane.
P. — A co z budżetem ministerstw?
O.  — Wydatki  ministerstw  są  dwojakie:  te,  które  stanowią  część  ogólnych  wydatków  narodu,  i  inne,  dotyczące 
wyłącznie resortu, którego dany minister czy deputowany jest kierownikiem. W pierwszym przypadku powinny być 
włączone do  budżetu  państwowego;  dotyczy  to  wydatków ciała  ustawodawczego  jako  takiego  oraz  wydatków na 
gmachy  publiczne;  w  przypadku  drugim,  wydatki  spadają  na  korporacje  i  terytorialne  jednostki  administracyjne; 
dotyczy to kosztów utrzymania kolei żelaznych, budżetów gminnych itp.
Po ustaleniu tego podziału przystąpić można do regulowania wydatków.
Sprawiedliwość.  — Po sprowadzeniu hierarchii sądowniczej do jej najprostszej formy — ławy przysięgłych sądzącej 
zarówno sprawy cywilne, jak karne — na koszta wymiaru sprawiedliwości składają się: 1) wynagrodzenie sędziów 
prowadzących rozprawy i wykonujących orzeczenia prawne; 2) koszt organów służby bezpieczeństwa czuwających nad 
przestrzeganiem prawa na terenie całego kraju. Pierwsze obciąża gminy, które wybierają sędziów; drugie wchodzi w 
budżet ogólno-państwowy.
Sprawy wewnętrzne. — Koszty częściowo włączone w koszt służby bezpieczeństwa, która czuwa, lecz nie administruje; 
częściowo zaś do budżetów gminnych, częściowo do innych resortów.
Policja. — Obciąża administracje lokalne.
Kulty religijne.  — Zniesione. Nie ma Kościoła,  nie ma i świątyń. Sprawiedliwość jest  apoteozą ludzkości. Dawny 
budżet kultów religijnych przechodzi na użytek służby zdrowia i oświaty.
Oświata. — Częściowo obciąża administrację lokalną, częściowo państwo.
Finanse. — Przyłączone do Banku Centralnego.
Aparat podatkowy. — Utworzenie magazynów publicznych w jednostkach administracyjnych i okręgach miejskich w 
celu uregulowania podaży towarów pozwoli na pobieranie podatków i rent w naturze, czyli po pros
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tu w robociźnie; ze wszystkich możliwych form podatku jest to forma najmniej uciążliwa i dokuczliwa, a przy tym 
najmniej przyczynia się do nierówności w podziale dóbr i najmniej sprzyja stawianiu wygórowanych żądań.
Zbędne jest  dłuższe zatrzymywanie  się  nad  tym szczegółem.  Każdy obywatel  może  sobie  zrobić  tę  przyjemność: 
przeprowadzić krytykę budżetu i, sądząc po samym sobie, zastanowić się, co stanie się z rządem w narodzie takim jak 
francuski, jeśli zastosuje się tę doniosłą zasadę, jednocześnie moralną, administracyjną i fiskalną — że Sprawiedliwość 
i wolność są samowystarczalne; że są w gruncie rzeczy bezpłatne i dążą we wszystkich swoich działaniach do pozbycia 
się zarówno swoich protektorów, jak swoich wrogów.
Nauka piąta PORZĄDEK DZIAŁANIA

P. — Co uczynilibyśmy nazajutrz po rewolucji?
O. — Nie ma co powtarzać raz jeszcze. Zasady ekonomicznej i politycznej konstytucji społeczeństwa są znane: to 



wystarczy.  Narodowi  i  jego  reprezentantom  pozostaje  tylko  spełnić  swój  obowiązek,  postępując  zależnie  od 
okoliczności.
Zagadnienie jutra por ewolucyjnego stale zaprzątało myśl dawnych partii, troszczących się wyłącznie o powstrzymanie 
kataklizmu, z którym rzekomo się godzili. W tym właśnie celu w ciągu ostatnich sześciu lat ukazało się wiele publikacji 
w  duchu  arystokratycznym,  katolickim,  dynastycznym,  pseudorepublikańskim,  których  autorzy  usilnie  starali  się 
uchodzić za wrogów despotyzmu, oddanych sprawie wolności. Byłoby wielką
naiwnością brać sobie podobne wypowiedzi za wzór i bawić się w układanie programów. Niech tylko lud wczuje się w 
sens i zrozumie doniosłość słowa Sprawiedliwość i niech trzyma na niej rękę: oto jego rewolucyjne jutro. A co się tyczy 
realizacji, to z chwilą, kiedy sama idea się przyjmie, wykonanie będzie niezawodne.
P. — Co należy sądzić o dyktaturze?
O. — A po co o niej myśleć? Jeżeli dyktatura ma na celu zaprowadzenie równości drogą głoszenia zasad i tworzenia 
instytucji, to jest zbędna: nie potrzeba nam innej aniżeli dyktatura 20 okręgów Paryża, która przy poparciu ludu 86 
departamentów umiała spełnić swoje zadanie w przeciągu trzech dni. Jeśli natomiast  celem dyktatury miałoby być 
pomszczenie zniewag ze strony partii, obłożenie bogaczy kontrybucją i poskromienie wesołej gawiedzi, to jest to po 
prostu tyrania; nic więcej nie mamy o niej do powiedzenia.
Dyktatura cieszyła się zawsze, a  obecnie więcej  niż  kiedykolwiek, przychylnością ludu. Jest  tajemnym marzeniem 
niektórych szaleńców; i to jest najsilniejszy argument, jaki może wysunąć demokracja gwoli zachowania cesarstwa.
P. — Co sądzić o powszechnym głosowaniu?
O. — W takiej postaci, w jakiej pojawiło się ono we wszystkich konstytucjach od roku 89, powszechne głosowanie jest 
dławieniem świadomości  obywatelskiej,  samobójstwem władzy ludu,  odstępstwem od Rewolucji.  Podobny system 
głosowania może przy okazji, na przekór wszelkim zastosowanym środkom ostrożności, dać wynik negatywny, tak jak 
to miało miejsce przy ostatnich wyborach paryskich w roku 1857; jest bowiem niezdolny do jakiejś samodzielnej myśli. 
Na  to,  by  powszechne  głosowanie  było  rozsądne,  moralne  i  demokratyczne,  trzeba,  po  stwierdzeniu  liczebności 
poszczególnych  zawodów  i  stwierdzeniu  w  drodze  swobodnej  dyskusji  niezależności  głosujących,  zorganizować 
głosowanie według kategorii funkcji pełnionych przez obywateli, zgodnie z zasadą siły kolektywnej, leżącej u podstaw 
społeczności i państwa.
P. — Jak przedstawiać się będzie polityka zagraniczna?
O.  — Bardzo prosto.  Rewolucja  musi  odbyć  swoją drogę  dookoła  świata.  Jedne  ludy są  niejako  funkcją  innych, 
podobnie jak w łonie państwa grupy wytwórcze i jednostki. Dopóki na całym globie nie nastąpi równowaga, Rewolucja 
będzie w niebezpieczeństwie.   .....
P. — Przypuśćmy, że Rewolucja dokona się w Paryżu czy Berlinie. Czy wypowie ona wojnę całemu światu?
O. — Rewolucja nie działa w myśl dawnych zasad rządowych, arystokratycznych czy dynastycznych. Jest ona prawem, 
równowagą  sił,  równością.  Nie  faworyzuje  żadnych  państw  i  żadnych  ras.  Nie  zamierza  dokonywać  podbojów, 
ujarzmiać ludów, bronić granic, wznosić fortec, żywić armii, zbierać laurów, utrzymywać przewagi. Jej jedyną polityką 
na zewnątrz jest świecenie własnym przykładem. Niech się zrealizuje w jednym tylko miejscu, a świat pójdzie za nią. 
Potęga jej instytucji ekonomicznych, darmowy kredyt, blask jej myśli wystarczą, aby nawrócić cały świat.
P. — Stare społeczeństwo nie ustąpi bez oporu; na jakich naturalnych sprzymierzeńców może Uczyć Rewolucja?
O. — Wszystkie sojusze pomiędzy narodami określa idea lub interesy, które tymi narodami władają. Rządzi kapitał? — 
mamy  wtedy  sojusz  angielski;  despotyzm?  — mamy  sojusz  rosyjski;  duch  dynastyczny?  —  mamy  małżeństwa 
hiszpańskie i wojny sukcesyjne. Sprzymierzeńcami Rewolucji są ci wszyscy, którzy cierpią ucisk i wyzysk; niech się 
tylko ona objawi, a cały świat otworzy jej ramiona.
P. — Co należy sądzić o równowadze europejskiej?
O. — Wspaniała myśl Henryka IV, którą tylko Rewolucja może naprawdę urzeczywistnić. Federacja ogólnoświatowa, 
najwyższa gwarancja wolności i  prawa, która bez pomocy wojska i  księży zastąpi  społeczeństwo chrześcijańskie i 
feudalne.
P. — Federalizm nie cieszy się we Francji uznaniem; czy nie można wyrazić tej idei inaczej?
O. — Zmieniać nazwy rzeczy znaczy paktować z błędem. Cokolwiek by o tym sądziła rozważna myśl jakobińska, 
skuteczny  opór  despotyzmowi  stawiać  może  tylko  zjednoczenie  w  formie  federacji.  W  jaki  sposób  królowie 
macedońscy stali się panami Grecji? Ogłosili się wodzami amfiktionii, czyli wprowadzili własne panowanie na miejsce 
konfederacji  plemion  helleńskich.  Dlaczego  po  upadku  cesarstwa  rzymskiego  Europa  katolicka  nie  zdołała 
przekształcić  się  w jedno państwo? Dlatego,  że myślą przewodnią najazdów była niezawisłość,  czyli  zaprzeczenie 
jedności. Dlaczego Szwajcaria pozostała republiką? Gdyż jest, podobnie jak Stany Zjednoczone, konfederacją. Czym 
był Konwent? Jak sama nazwa wskazuje, był zgromadzeniem sfederowanych. To, co jest prawdą w odniesieniu do 
państw, jest nią również w odniesieniu do miast i dzielnic jednego państwa: federalizm jest polityczną formą ludzkości.
P. — Co się stanie z narodowościami w łonie tej federacji, gdzie miasto liczy się tyleż co prowincja, prowincja tyleż co  
imperium, imperium tyleż co kontynent i gdzie wszystkie grupy są politycznie sobie równe?
O. — Narodowości będą tym bezpieczniejsze, im pełniejsze zastosowanie znajdzie zasada federacji. Pod tym względem 
w ciągu ostatnich trzydziestu lat poglądy, rzec można, uległy zupełnemu wypaczeniu.
Uczucie  patriotyzmu,  podobnie  jak  poczucie  więzi  rodzinnej,  posiadania  ziemi  i  poczucie  wspólnoty  korporacji 
przemysłowej,  jest  niezniszczalnym elementem świadomości  ludów. Można nawet powiedzieć,  że pojęcie ojczyzny 
implikuje pojęcie niezawisłości i suwerenności, że zatem oba terminy — państwo i naród — są w stosunku do siebie 
adekwatne  i  można  je  nawet  traktować  tak  jak  synonimy.  Ale  co  innego  uznanie  narodowości,  co  innego  zaś 
posługiwanie się nią w celu pewnych restauracji, które stały się jeśli nie niebezpieczne, to co najmniej niepotrzebne.



To, co się  dziś zwykło nazywać przywróceniem niepodległości  Polski,  Włoch, Węgier  czy Irlandii,  jest  w gruncie 
rzeczy nie czym innym, jak scaleniem rozległych terytoriów na wzór wielkich mocarstw, w których centralizacja tak 
dotkliwie  ciąży  na  poszczególnych  ludach;  jest  to  naśladowanie  monarchii  gwoli  zaspokojenia  ambicji 
demokratycznych;  to  nie  jest  wolność,  a  tym  bardziej  nie  postęp.  Ci,  którzy  tak  wiele  mówią  o  przywróceniu 
niepodległości tym narodom, nie są zgoła zwolennikami wolności indywidualnej. Nacjonalizm jest pretekstem, którym 
posługują się dla utrącenia rewolucji ekonomicznej. Udają, że nie widzą, iż to właśnie przez politykę narody te, które 
oni rzekomo chcą oswobodzić, popadły w zależność. Po cóż więc w imię racji Stanu kazać im przechodzić raz jeszcze 
tę  samą  próbę?  Czyżby  Rewolucja  miała  się  zabawiać,  jak  cesarz  Napoleon  I,  krajaniem  na  kawałki  związku 
niemieckiego, tworzeniem zlepków politycznych, jak zjednoczona Polska czy Włochy? 71 Rewolucja, czyniąc ludzi za 
pomocą zrównoważenia sił i usług wolnymi i równymi, odrzuca te gigantyczne zlepki, będące przedmiotem ambicji 
wielkich tego świata, dla ludów są one bowiem narzędziem nieuniknionej niewoli.
P. — Czy zasada dynastyczna ma jakąś szansę powrotu do życia?
O. — Nie ulega wątpliwości, że świat nie zrozumiał do tej pory, iż wolność i dynastia to pojęcia, których nie da się z 
sobą pogodzić. Dawna dynastia francuska powołując Stany Generalne spowodowała Rewolucję; konstytucja z r. 1791 
narzucona przez Zgromadzenie Narodowe, karta z r. 1814 narzucona przez Senat, następnie ta z r. 1830, z poprawkami 
Izby deputowanych, świadczą o tym, że kraj pragnął pogodzić zasadę monarchi-czną z demokracją. Naród dostrzegał w 
tym  rozmaite  korzyści:  łudzono  się,  że  uda  się  pogodzić  tradycję  z  postępem;  że  zadośćuczyni  się  nawykowi 
rozkazywania i potrzebie jedności; że zapobiegnie się groźbie prezydentur, dyktatur, oligarchii. Kiedy w roku 1830 La 
Fa-yette nazwał nowy stan rzeczy  monarchią otoczoną instytucjami republikańskimi72,  miał na myśli to właśnie, co 
ukazały nasze rozważania — identyczność ustroju politycznego z ekonomicznym. Skoro prawdziwa republika polega 
na równowadze sił i usług, chętnie przystano, aby młoda dynastia dzierżyła tę wagę i gwarantowała jej rzetelność. A 
wreszcie  przykład  Anglii,  jakkolwiek równość  jest  tam nie  znana,  oraz  przykład  nowych państw konstytucyjnych 
użyczyły tej teorii nowego poparcia.
Rzecz jasna, połączenie zasady dynastycznej z pojęciem wolności i równości nie wydało we Francji spodziewanych 
owoców.  Ale  winę  tu  ponosił  rządowy fatalizm:  był  to  wspólny  błąd  władców  i  narodu.  Co  więcej,  jakkolwiek 
stronnictwa dynastyczne okazały się w r. 1848 zgoła nieprzychylne Rewolucji, przywiodło je do niej samo życie; a 
skoro Francja w każdej odmianie losów zawsze lubiła mieć swego Pierwszego i Jedynego, podkreślać swoją jedność 
widomym  symbolem,  przesadą  byłoby  negować  możliwość  restauracji  monarchii.  Iluż  słyszeliśmy  republikanów 
mówiących:  Ten będzie moim władcą, kto wzniesie sztandar wolności i równości!  I nie są to ani źli republikanie, ani 
głupi ludzie; co prawda, osobiście nie dążą do dyktatury.
Trzeba sobie jednak powiedzieć, że jeżeli idea dynastyczna może jeszcze w ogóle odegrać jakąś rolę, to tylko jako 
narzędzie przemiany ustroju politycznego w ekonomiczny. Już teraz, trudno zaprzeczyć, jest ona bardzo uszczuplona. 
System konstytucyjny, warunek  sine qua non  nowoczesnej monarchii, znacznie umniejszył jej prestiż. Koronowana 
głowa państwa nie jest już prawdziwym królem, to tylko mediator pomiędzy stronnictwami. Cóż dopiero będzie, kiedy 
równowaga  w państwie  nastąpi  bez  jego  udziału,  dzięki  równowadze  sił  ekonomicznych?  Królowie  sami  już  nie 
traktują się poważnie. Państwo królów może powrócić, z góry już wiadomo, na jakich warunkach, ale królestwo nie 
wróci nigdy. Nie istnieje już nawet w postaci mitu: Non datur regnum aut imperium in oeconomia.
P. — Jaką przyszłość wróżyć można systemowi parlamentarnemu?
O. — Mimo uprzednich  nieporozumień,  zważywszy że  to,  co  na  tak długi  czas  go  zdyskredytowało,  wynikało z 
przyczyn czysto ekonomicznych, jego powrót jest nieunikniony. Parlament stał się klasyczną formą myśli francuskiej: 
przeżyje  on  wszystkie  dynastie.  Rewołucja  ekonomiczna,  ustalając  władzę  społeczną  zgodnie  z  jej  istotnymi 
założeniami, zmodyfikuje, być może, obyczaje parlamentarne; nie zniszczy jednak instytucji jako takiej. Zmieniają się 
języki i duch języków; elokwencja przybiera szczęśliwsze lub mniej szczęśliwe formy; ale słowo jest niewzruszone jak 
sama myśl.
P. — Jaki był do tej pory najdonioślejszy czyn Rewolucji?
O. — Nie była nim ani przysięga w sali gry w piłkę, ani czwarty sierpnia, ani Konstytucja z roku 91, ani ustanowienie 
sądów przysięgłych, ani 21 stycznia, ani kalendarz republikański, ani system wag i miar, ani „wielka księga"73; był nim 
dekret Konwentu z 10 listopada 1793 ustanawiający kult Rozumu. Z tego dekretu wywodzi się senatus consultum z 17 
lutego 1810, który przyłączając państwo kościelne do cesarstwa podarł na oczach całej Europy pakt Karola Wielkiego z 
papieżem.
P. — Jaki będzie najdonioślejszy akt Rewolucji w przyszłości?
O. — Demonetyzacja złota, tego ostatniego bożka Absolutu.
P. — Kiedy już repubłika zorganizuje się zgodnie z zasadami ekonomii i prawa, czy państwo będzie zabezpieczone przed 
wszelką agitacją, korupcją i katastrofą?
O. — Z pewnością, skoro dzięki powszechnej równowadze nikt nie będzie mógł przywłaszczać sobie bądź siłą, bądź 
chytrością cudzej  pracy,  kredytu i  siły należącej  do wszystkich;  skoro zabraknie pretekstu,  przyczyny i  środka dla 
nowego 18 brumaire'a czy 2 grudnia, gmach polityczny nie odchyli się już od swego pionu; osadzony będzie mocno i 
zdobędzie to, czego brak mu było dotychczas: stałość.
P. — Ludzkość żyje przede wszystkim namiętnościami! Do czegóż sprowadzi się jej życie, kiedy nie będzie miała ani  
władcy, który by ją wiódł do boju, ani księży zagrzewających ją do pobożności, ani wielkich ludzi napawających ją  
podziwem, ani nędzników budzących grozę, ani biedaków pobudzających do litości, ani prostytutek do zaspokajania jej  
rozwiązłości, ani błaznów, z których by się śmiała?
O. — Będzie robiła to, o czym mówi Księga Rodzaju i co zaleca filozof Martin w Kandydzie: będzie uprawiała swój 



ogródek.  Uprawa ziemi,  niegdyś  praca  niewolników, stanie  się  najpierwszą  ze  sztuk,  tak jak  jest  już  najpierwszą 
dziedziną przemysłu; człowiek pędzić będzie życie w spokoju zmysłów i pogodzie ducha.
P. — Kiedyż się ta utopia urzeczywistni?
O. — Natychmiast, kiedy tylko idea się rozpowszechni.
P. — Ale jakże rozpowszechniać ideę, skoro burżuazja pozostaje jej wroga; jeśli lud otępiony niewolą, pełen przesądów 
i złych instynktów trwa w obojętności; jeśli Kościół, nauka i prasa rzucają na nią kalumnie, sądy ją ścigają, a władze  
przygłuszają wszystko? Aby naród stał się rewolucyjny, trzeba go przedtem zrewolucjonizować. Czy nie należy więc  
dojść do wniosku, za przykładem starych demokratów, że Rewolucję rozpocząć trzeba od rządu?
O. — Takie jest  w istocie błędne koło,  po którym zdaje się  krążyć postęp i  które służy za pretekst  reformatorom 
wyłącznie  politycznym:  „Zróbcie  najpierw Rewolucję  — mówią  oni  — potem wszystko  się  wyjaśni".  Jak  gdyby 
Rewolucja  mogła  się  dokonać  bez  idei!  Ale  bądźmy  spokojni:  podobnie  jak  brak  idei  gubi  najpiękniejsze 
przedsięwzięcia, tak też wojna z ideami może jedynie przyspieszyć Rewolucję. Czyż nie widzimy już teraz, że ustrój 
samowoli, nierówności, predestynacji, wiecznego zbawienia, racji stanu, drążąc sumienia i umysły klas sytych, staje się 
dla nich z dniem każdym trudniejszy do zniesienia, trudniejszy nawet niż dla plebsu, któremu kurczy puste żołądki? 
Należy  stąd  wnosić,  że  najpewniejszą  dla  nas  metodą  jest  postępować  w  myśl  tego  konceptu  pewnego  błazna 
królewskiego, który pytał: Co byś Wasza Królewska Mość uczynił, gdyby na twoje „tak" wszyscy odpowiedziełi „nie"? 
Zaszczepić owo „nie" masom ludowym — oto zdanie dobrego obywatela i rozumnego człowieka.
P. — Mamy więc zrezygnować z powstania, tego najpierwszego z naszych praw, najświętszego z obowiązków?
O. — Nie rezygnujemy z niczego; absurdem jest przypisywać konstytucji politycznej gwarancje, które zawodzą zawsze 
wtedy, kiedy powinny zadziałać. Kiedy idee wznoszą się w górę, kamienie brukowe wznoszą się same w ślad za nimi, 
chyba że rząd będzie miał tyle rozsądku, żeby na to nie czekać.
P. — A cóż sądzić o tyranii i tyranobójcach?
O. — O tym pomówimy kiedy indziej; to nie wchodzi w zakres katechizmu.
P. — Jakże to! A gdyby wszystkie te zagrożone interesy, zdeptane przekonania, rozpłomienione nienawiści zdobyły się  
na odwagę jawnego okazania, czego chcą — zgniecenia wszelkiej myśli rewolucyjnej — czyż nie mogłoby się skończyć  
tym, że prawo zostałoby unicestwione przez siłę?
O. — Tak, gdyby!... Ale to  gdyby  jest warunkiem nie do spełnienia. Trzeba by na to zatrzymać bieg ludzkiej myśli. 
Zawsze może się  znaleźć paru łotrzyków, którzy się  zmówią na złodziejską wyprawę.  Ale komuż się  uda zwołać 
zgromadzenie, które by wydało dekret uprawniający do kradzieży? Tak samo możemy na zasadzie ustawy prasowej 
zakazać takiej czy innej dyskusji, ale żaden dekret nie może nakazywać głoszenia kłamstwa.
Przeciwko wszystkim siłom reakcji z jej metafizyką, jej makiawelizmem, jej religią, jej trybunałami i jej żołnierzami 
wystarczyłyby w ostateczności te protesty, które wszystko to nieuchronnie wywołuje. Ta sama ludzkość wytworzyła w 
różnych epokach sumienie religijne i  wolną świadomość. Czyż to nie emigracja przyniosła w r.  1814 wolność? A 
jednakr gdybyśmy nie spełnili naszego zadania, dzisiejsi konserwatyści jutro byliby rewolucjonistami. Ale do tego nie 
dojdzie; idea poszła naprzód, a prawo do sankcjonowania bądź do mszczenia nie zdaje się w duszach ludzkich wygasać.



Studium ósme 

ŚWIADOMOŚĆ I WOLNOŚĆ

Rozdział piąty 

NATURA I REALIZM WOLNOŚCI

XXXI. Skończmy przede wszystkim z pewnym nieporozumieniem, o które w związku z zagadnieniem wolnej woli 
filozofowie najczęściej się potykają.
Jeśli się nad tym zastanowić, nietrudno stwierdzić, że słowo wolność, podobnie jak terminy: materia, przyczyna, dusza,  
Bóg, siła,  ruch, rozum, Sprawiedliwość  itp.,  służy do oznaczenia pojęcia poznawczego,  wytworzonego, jak zresztą 
każde  inne,  przy  okazji  pewnych  doświadczeń,  ale  które  jako  substratum  lub  podmiot  wymyka  się  poznaniu 
doświadczalnemu, a zatem i bezpośredniej konstatacji.
Znaczy to, zgodnie z poprzednimi naszymi uwagami na temat kształtowania się pojęć (Studium VII), że istnieje pewien 
specjalny punkt widzenia, z którego zdrowy rozsądek zwykł rozpatrywać czyny ludzkie, nazywając go wolnością, w 
przeciwieństwie do innego punktu widzenia, określonego jako konieczność. Nasuwa się pytanie, czy ta klasyfikacja jest 
ścisła, słuszna i oparta na faktach; czy też wolność nie jest raczej poddziałem konieczności, w tym bowiem wypadku, 
przekreślającym rozróżnienie gatunkowe, z którego się to pojęcie zrodziło, należałoby z gruntu zmienić całą etykę.
Sprowadzić  w ten  sposób  wykład  wolności  do  prostej  klasyfikacji  faktów,  z  zagadnienia  metafizycznego uczynić 
kwestię  czystej  obserwacji  — byłoby to  już  znaczne uproszczenie  problemu i  zapewnienie  jego  rozwiązaniu tego 
maksimum pewności, do jakiego zdolny jest ludzki umysł.
W metodzie tej zawarta jest jeszcze inna korzyść, i to korzyść o decydującym znaczeniu.
Jest zasadą logiki, prawem poznania, że każde pojęcie metafizyczne, spontanicznie powstałe w zetknięciu z takim czy 
innym zjawiskiem, implikuje pojęcie przeciwne; nazywamy to antynomią. Prawo to zostało stwierdzone jeszcze przez 
Greków starożytnych w odniesieniu do czasu, przestrzeni, materii, ruchu. Ja osobiście stwierdziłem je również na innej 
płaszczyźnie myślowej, w odniesieniu do własności, wspólnoty, konkurencji, rządu, kredytu itp. Filozofia nowożytna, 
jak najdalsza od tego, by to zjawisko intelektualne podawać w wątpliwość, posłużyła się nim przy budowaniu swoich 
najsłynniejszych systemów. I  jeśli  nie liczyć zastosowania,  które jak dotąd nie wydaje mi się  szczęśliwe, filozofia 
uczyniła to jak najbardziej prawomocnie. Czyż mamy, czyż możemy wątpić w prawomocne istnienie wszystkich tych 
kategorii dlatego, że przy dokładnej analizie ukazują one stale pozór sprzeczności? Nawet Sprawiedliwość sama, która 
w miarę rozwoju tego pojęcia utożsamia się ze szczęściem, zdaje się przeczyć swojej definicji, wymagającej, aby była 
bezinteresowna: czyż dlatego mamy zwątpić w Sprawiedliwość?
A filozofia La Rochefoucaulda, czyż ma jednego bodaj wyznawcę naprawdę szczerego?
Podobnie rzecz się ma z wolnością. Można ją odrzucać, oczywiście, jeśli się sądzi, że ona nic nie zdziała, do niczego 
nie dąży, nic nie znaczy, jest niczym; ale odrzucać ją pod pretekstem antynomii, którą zawiera jej pojęcie, jest równie 
bezrozumne, jak głoszenie, że własność jest utopią dlatego, że pojęcie jej implikuje zarówno prawo używania, jak i 
nadużywania;  i  że utopią jest  rząd,  gdyż  zakłada albo zgodę powszechną,  albo anarchię;  i  że Sprawiedliwość jest 
mrzonką, gdyż obiecuje szczęście sprawiedliwym. Co mówię? Toż i pojęcie konieczności zawiera w sobie sprzeczność, 
skoro, jak dowodzi Spinoza, poza nieskończoną koniecznością nic nie istnieje, a przecież po to, by wytłumaczyć ruch 
we wszechświecie i zdolność duszy do doskonalenia się, musielibyśmy, wraz z Leibnizem, dzielić ową konieczność w 
nieskończoność,  czyli  stworzyć jej  wolność równą jej  samej.  Czyż  dlatego mamy wątpić w konieczność pewnych 
rzeczy? Czyżby wszystko, co jest wolne, było wolne tylko przypadkiem?
Jednym słowem, antynomia, będąc udziałem wszystkich pojęć, nie tylko nie jest powodem do odrzucania tych pojęć, 
ale można by nieomal powiedzieć, że przydaje im autentyczności. Nie dziwmy się więc, że to samo odnosi się również 
do wolności i  że po to, aby ją dobrze poznać, trzeba zacząć od zastanowienia się, na czym polega zawarta w niej 
sprzeczność.
Wolność albo jest niczym, albo też ma swój określony cel, swoją własną rolę do spełnienia w ustroju świata: są to 



warunki implikujące jawną antynomię. Jakaż jest tedy rola wolności? Nie lękajmy się słów i sformułujmy pytanie tak: 
do czego ona s ł u ż y ?  Innymi słowy: czy istnieją w przyrodzie i w życiu społecznym zjawiska o takich specyficznych 
cechach, że możemy z całą pewnością orzec: to jest wolność, a to wolnością nie jest; tak jakbyśmy stwierdzali: to jest 
żywe,  a  tamto  nie;  to  jest  rozumne,  a  tamto nie;  to  jest  sprawiedliwe,  a  tamto nie?  I  w jaki  sposób ta  wolność, 
funkcjonalna, użyteczna, do czegoś służąca — trzeba bowiem nazywać rzeczy po imieniu — może być mimo to wolna?
Oto co musimy znaleźć: dowód istnienia wolności poprzez rzeczywistość jej funkcji, jak to określa Kant.
Gdyż jasne jest, że jeśli wolność nie jest rzeczywistością funkcjonalną, co byłoby dla niej niepomiernie groźniejsze niż 
sam tylko jej charakter antynomiczny; jeśli jako funkcja nie odróżnia się ani od działania, ani od inteligencji, ani od 
woli przystosowania się do ogólnie rządzących praw i do wymogów Sprawiedliwości, jeśli każdy postępek ludzki nie 
wywodzący  się  z  którejś  z  tych  właściwości,  względnie  z  ich  współdziałania,  przypisywać  należy  głupocie  czy 
szaleństwu, czyli w gruncie rzeczy fatalnym siłom natury, jasne jest, powtarzam, że wolność, antynomiczna czy nie, 
sprowadza  się  do  zera;  i  zamiast  dowieść  jej  istnienia,  pozostałoby  nam  jedynie  wyjaśnić  to  pozorne  pojęcie 
poznawcze.
XXXII. Oprócz pomieszania pojęć, jakie wynika z antynomicznego charakteru wolności, mamy do pokonania trudność 
drugą,  wywołaną  dwojakim  pojęciem  Boga  i  wszechświata:  Boga  pojętego  jako  materia,  wszech-przyczyna  i 
nieskończona  mądrość,  z  której  wszystko  się  wywodzi  i  wedle  której  wszystko  się  układa,  mądrość  nieodparta, 
wszystko przewidująca; i  wszechświata pojętego jako całość zorganizowana, uszeregowana, której wszystkie części 
działają solidarnie, całość kompletna,
doskonała jako twór, tak jak Bóg-stwórca jest doskonały.
Na tym punkcie zgodni są wszyscy filozofowie — deiści, panteiści i ateiści, materialiści i idealiści. Bez względu na to, 
czy rozróżniają te dwa terminy — Bóg i wszechświat,  czy też łączą je w jedno — naturę, za punkt wyjścia biorą 
absolut.
Czy  więc  w  łonie  tej  nieskończonej  materii,  pod  działaniem  wszechmocy  Boga  i  okiem  Opatrzności,  w  tym 
całokształcie natury, której wszystkie części wiążą się z sobą — jest miejsce na wolność?
Jak już zaznaczyłem, monadologia przewiduje możliwość twierdzącej odpowiedzi na to pytanie. Ale monadologia była 
dla Leibniza jedynie hipotezą: chodzi teraz o to, by z niej uczynić prawdę.
Cała trudność polega na tym, by wiedzieć, czy rzeczy, w których przejawia się siła, można i należy uważać li tylko za 
narzędzia, którymi posługuje się siła nieskończenie wielka, czy też należy uważać siłę, jaką są obdarzone, za ich własną 
siłę, jednym słowem, czy można je traktować jako przyczyny.
Nie, odpowiada na to Spinoza; siła przejawiająca się w rzeczach nie jest ich własną siłą. Przyczynowość, siła, życie, 
działanie istnieją  naprawdę tylko w Bogu, skąd promieniują we wszystkich kierunkach i  dzięki  czemu stwarzają i 
ożywiają wszelkie istoty. Co się tyczy rzeczy jako takich, to nie zawierają one w sobie ani przyczyny, ani mocy; są 
tylko promieniami przyczyny czy też substancji uniwersalnej, którą jest Bóg.
Za tą teorią opowiadają się Kartezjusz, Malebranche 74, Fichte 75 — wszyscy ci, którzy początek wiedzy wywodzą od 
Boga czy absolutu.
Ale jeżeli absolut narzuca się nieuchronnie jako metafizyczny warunek poznania, sam jest poza poznaniem i nie mamy 
prawa twierdzić o nim nic więcej niż to, czego wymaga poznanie, to znaczy: że każde zjawisko zakłada w mierze 
równej temuż zjawisku, ani większej, ani mniejszej, jakąś materię, jakąś przyczynę, trwanie, przestrzeń, sposób itd.
Jakim więc prawem Spinoza twierdzi, że absolut będący substratem konia jest identyczny z tym, który jest substratem 
np. dębu; że przyczyna, która sprawia, że dąb rośnie, jest identyczna materialnie i dynamicznie ta sama co przyczyna 
ożywiająca konia; innymi słowy, że absolut, sama istota rzeczy, jest dla wszystkich rzeczy jeden, i że nie jest prawdą 
przeciwne  twierdzenie,  jakoby  każda  rzecz  posiadała  własny  absolut,  własną  substancję,  własną  energię,  własne 
sposoby działania,  jakkolwiek ów  substrat,  owa energia czy sposób działania może napotkać analogiczne, jeśli  nie 
identyczne  właściwości  w  innych  istotach?  Jakim  prawem,  powtarzam,  Spinoza  ze  swojej  specyficznej, 
indywidualistycznej  koncepcji  absolutu,  podsuniętej  mu przez  apercepcję  takiej  czy innej  rzeczy,  wydobywa  jako 
konkluzję — pan-teistyczną tego absolutu afirmację?
Nie przeczę, że koncepcja Spinozy jest rozumowo możliwa; jest taka, skoro on ją tak formułuje, skoro każdy z nas 
może ją tak sformułować, a wreszcie, skoro służy ona za jedną z zasad religii. Nie zgadzam się tylko, by można było tę 
koncepcję, opartą na gołosłownym uogólnieniu, przyjąć w zagadnieniu, które nas tu interesuje; nie zgadzam się z tym, 
by jedność świata musiała być pojęta tak, jak ją pojmuje Spinoza; twierdzę, że jedność ta, jeśli istnieje, może być tylko 
wynikiem współdziałania, zgody lub konfliktu, mniejsza o słowo, i należy ją uważać za wypadkową; odrzucam więc 
koncepcję Spinozy, która obejmuje cały wszechświat wyrazem materialnym jedynym i nieskończonym; koncepcja ta 
bowiem wykracza poza granice zarówno doświadczenia, jak i praw metafizyki.
Wszelka apercepcja zmysłowa podsuwa umysłowi pojęcia absolutu, materii,  siły,  życia itd., tworząc  substrat,  istotę 
danego przedmiotu; z tym się zgadzamy.
Ale nie mamy prawa twierdzić, że ów absolut, istniejący w każdej rzeczy, jest zawsze i wszędzie ten sam. Byłoby to, 
powtarzam, wyciąganiem wniosków wykraczających poza sferę obserwacji oraz rezonowaniem o naturze absolutu jako 
takiego, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia nauki i nawet przez metafizykę potępiane.
Do tego, abyśmy mieli prawo afirmować pojęcie powszechnego absolutu, musiałyby nas upoważnić nowe fakty, nowe 
obserwacje; podobnie jak z analizy faktów ekonomicznych i ruchów opinii wyciągnęliśmy wnioski najpierw o realności 
sił kolektywnych, a następnie o rozróżnieniu racji indywidualnych i racji społecznych. Absolut rozrastał się w naszych 
oczach wraz z postępem obserwacji, ale nigdy jej nie wyprzedził. Co więcej, objawia nam się on niezmiennie jako 
wypadkowa, nigdy zaś, że się tak wyrażę, jako początkowa.



Jeśli więc absolut Spinozy przeszkadza w najmniejszym bodaj stopniu memu rozumowaniu, jeśli wykracza poza fakty, 
jeśli jest z tymi faktami w sprzeczności, mogę odrzucić tę koncepcję, mogę ją dzielić, ciąć, lub mogę przynajmniej, jeśli 
już jestem skazany na jej znoszenie, przebudować ją. To właśnie uczynił Leibniz.
Leibniz,  rozdrabniając  nieskończoną  materię  na  monady  i  stawiając  na  miejsce  przyczyny  nieskończonej  — 
nieskończoność   przyczyn,   wypędził  raz  na   zawsze z wszechświata i  z nauki Absolut przyczynowy,  natura 
naturans Spinozy; a jednocześnie oparł K o s m o s ,  natura naturata, widzialną formę absolutu, jak mówił Spinoza, na 
wzajemnym oddziaływaniu nieskończonej ilości istot przez siebie stworzonych — monad.
Ale  ten wielki  filozof,  o  duszy nie  mniej  religijnej  niż  dusza Spinozy,  filozof,  który z  racji  swej  wiary nie  mógł 
pojmować układu światów inaczej, niż ona nakazuje, nie mógł też bez trwogi zastanawiać się nad konsekwencjami swej 
hipotezy. I właśnie po to, by zażegnać, o ile to było w jego mocy, klęskę, jaka zagrażała z tej racji teologii, wymyślił 
swoją  wielką  monadę,  władającą  światem  monad  wedle  harmonii  wprzódy  ustanowionej,  światem  feudalnie 
zorganizowanym, opatrznościowo administrowanym i możliwie najlepszym.
My nie mamy już tych skrupułów i nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy zastosowali do pojęć moralnych teorię, która 
definitywnie zawładnęła naukami fizycznymi; uczyńmy więc to i wyciągnijmy z tego zastosowania konsekwencje.
XXXIII. Z monadologii Leibnizjańskiej wynika:
a) Że możność istnieje w każdej istocie; że jest tej istocie właściwa, związana nierozerwalnie z jej naturą, że stanowi 
część jej substratum, czyli podmiotu, który jest indywidualny, samoistny i od wszystkich innych niezależny.
b) Że możność każdej istoty, bez względu na to, czy się przejawia w działaniu czy w bezwładzie, jest w stosunku do 
siebie spontanicznością, w stosunku zaś do innych istot jest koniecznością lub fatalnością.
c) Że dzięki tej spontaniczności dana istota, przybierając  a priori  pozycję niezależną, nie tylko opiera się działaniu 
innych istot, ale im zaprzecza, dąży do podporządkowania ich sobie, wchłonięcia, zniweczenia.
d)  Że  zatem  ład  świata  zależy  już  nie  od  fluidów  boskich,  boskiego  działania,  duszy  świata  czy  też  życia 
wszechświatowego,  które  to  czynniki  urabiałyby jednolicie  stworzoną  przez  siebie  materię,  ale  od  zgodności  lub 
niezgodności atomów, które przyciągają się, skupiają, odpychają, równoważą, układają i podporządkowują zależnie od 
swoich właściwości.
e) W rezultacie więc, skoro ze strony Boga, Absolutu absolutów, wszelkie przeszkody ustają, wolność jest możliwa.
Pozostaje trudność związana z wszechświatem jako organizmem, zachodzi bowiem pytanie, czym właściwie może być 
wolność w jego łonie.
Otóż z obserwacji naświetlonej zasadą Leibniza, której dowód przeprowadzimy, wynika:
f)  Że żywiołowość, u istot  nieorganicznych znikoma,  u roślin i  zwierząt  na nieco wyższym poziomie,  pełnię swą, 
określoną  mianem  W o l n o ś c i ,  osiąga  u  człowieka,  który  — i  tylko  on  jeden  — dąży do  wyzwolenia  się  od 
wszelakiego  fatalizmu,  zarówno  obiektywnego  jak  subiektywnego,  i  w  ostatecznym  wyniku  wyzwala  się  odeń 
rzeczywiście.
g) Że zatem wolność zajmuje pozycję ofensywną, konieczność zaś — defensywną; wolność idzie naprzód, konieczność 
się cofa.
h)  Że  w sumie  wziąwszy powiedzieć  można,  iż  wszechświat  zapanował  nad  chaosem,  a  społeczność  ludzka  nad 
antagonizmem.
i) Że zatem wszechświat, podlegający nieustającym
przemianom, nie może być uważany ani za gorszy, ani za lepszy.
j) Ale że, o ile we wszechświecie każda akcja wywołuje ostatecznie równą sobie reakcję, a siły się równoważą, to 
inaczej  rzecz się  ma z wszechświatem i  ludzkością,  która nieustannie odnosi  zwycięstwa nad fatalno-ścią rzeczy i 
fatalnością własnego organizmu i sama sobą włada.
k) Że wolności tej, wyzwolonej z wszelkiej warun-kowości, daje świadectwo historia i Sprawiedliwość; pierwszą z nich 
nazwać można ewolucją wolności,  drugą — paktem, jaki  wolność zawiera z  samą sobą w celu zdobycia świata i  
podporządkowania sobie przyrody.
Twierdzenia te, wywodzące się z metafizycznej hipotezy monad, hipotezy całkowicie dopuszczalnej i znacznie lepiej 
uzasadnionej aniżeli hipoteza jedynego absolutu, stwarzają, zanim jeszcze człowiek ujawni wolność w swoim działaniu, 
realne i zrozumiałe warunki jej istnienia, takie jednym słowem, które człowiek, z chwilą, gdy się pojawi, będzie mógł 
na podstawie obserwowanych zjawisk skonstatować.
Ta koncepcja ładu powszechnego jest  zupełnym przeciwieństwem  optymizmu  Leibniza,  tego optymizmu, z którego 
świat pokpiwa sobie od czasu Kandyda76, a który mimo to wstrzymuje postęp wolności zarówno w dziedzinie filozofii, 
jak i polityki. Powiedzmy zatem i o nim parę słów.
XXXIV.  Cóż  to  jest  ten  optymizm?  Mit;  mit  o  zgodzie  doskonałej,  o  muzyce  kosmicznej,  o  harmonii  wprzódy 
ustanowionej, o natura naturata, o tym wszystkim, co wyraża realizację absolutu.
Optymizm wspólny jest wszystkim kosmogoniom religijnym i wszystkim panteistycznym koncepcjom wszechświata. 
Dla  tych  pierwszych  jest  to  byt  rajski,  trwający  do  chwili,  kiedy  z  winy  przebiegłego  szatana,  który  przywodzi 
człowieka  do  upadku,  grzech  wkracza  na  świat  i  sieje  na  nim niezgodę.  Dla  drugich  optymizm przejawia  się  w 
hipotezie odwrotnej, zgodnie z którą filozof, negując rozróżnienie zła i dobra i zakładając obojętność etyczną czynów, 
odrzuca grzech, czyni ze Sprawiedliwości zwykły stosunek interesów i na tej podstawie buduje wszechświat, którego 
poszczególne części łączy miłość i harmonia i w którym  wszystko współdziała, wszystko sobie sprzyja, wszystko się  
zgadza  — wedle słów Hipokratesa;  gdzie wszystko jest pięknem, doskonałością,  bez tarć i  niezgody,  najłepiej  jak 
można, mówił Leibniz.
Czyż nie to właśnie przyznaje p. Renouvier77,  kiedy posługując się niepojętą sprzecznością szuka w takim świecie 



wolności, i po to, by ją znaleźć, wprowadza, nie wiadomo jak ani po co, wyjątki?
Z pewnością, Monseigneur, Wasza Eminencja może się nie obawiać, że odrzuciwszy grzech pierworodny w ludziach 
zechcę go  przywracać naturze.  Nic nie  jest  złe  samo przez  się,  ani  jako substancja,  ani  jako przyczyna,  ani  jako 
przypadek; wszystko, co istnieje, jest w istocie swej dobre.
Ale tutaj nie o to chodzi: chodzi o stosunek między istotami, o grę przyczyn; chodzi o to, by wiedzieć, czy wszystkie te 
żywiołowości składające się na akt tworzenia współdziałają zgodnie, czy też walczą między sobą; czy, kierując się bądź 
własnymi  prawami,  bądź  też  posłuszne  wyższym  nakazom,  tworzą  one  zespół  złączony miłością  doskonałą,  czy, 
przeciwnie, toczą między sobą zażartą walkę; czy, na koniec, ład, który gdzieniegdzie daje się w tym chaosie dostrzec, 
to  koncert  instrumentów  zestrojonych  jak  piszczałki  organów,  czy  może  raczej  efekt  zrównoważenia  sił 
antagonicznych.
Ja osobiście nie mam co do tego żadnych wątpliwości: to, co czyni akt twórczy możliwym, jest tym samym, co czyni 
możliwą  wolność  —  przeciwstawienie  się  potęg.  Trzeba  mieć  zupełnie  fałszywe  pojęcie  o  ustroju  świata  i  o 
powszechnym życiu, by robić z niego operę. Wszędzie, gdzie spojrzę, dostrzegam siły walczące; nigdzie natomiast nie 
mogę odkryć i nie potrafię pojąć owej melodii wielkiej Całości, którą słyszał Pitagoras.
Weźmy roślinę jakąkolwiek, chociażby pęd koniczyny. Zgodnie z prawami rozmnażania wystarczyłoby tej koniczynce 
niewiele lat, żeby pokryć całą ziemię swoim trójlistnym potomstwem, gdyby tylko jej żywiołowość mogła się rozwijać 
swobodnie,  nie  hamowana przez żadną inną.  Któż więc zagradza jej  drogę?  Inne nasiona,  których konkurencja ją 
przytłacza; a następnie zwierzęta trawożerne, które się nią karmią.
Weźmy teraz zwierzę,  na przykład kozę.  W ciągu niewielu lat  jedna kozia para mogłaby zarzucić ziemię kilkoma 
miliardami  pogłowia.  Kto  nakłada  hamulce  na  ten  gigantyczny  przyrost?  Człowiek  i  zwierzęta  mięsożerne, 
spożywające mięso kóz, a wreszcie brak pastwisk. Znowu więc cudza żywiołowość, która dla koziego rodu staje się 
smutną i groźną koniecznością.
Możecie podziwiać,  jeśli  chcecie, ów  circułus,  który starożytność wyobrażała w postaci węża pożerającego własny 
ogon. Co do mnie, to zgodny jestem ze światem starożytnym w przekonaniu, że to rzekome koło jest nie czym innym 
jak konfliktem w akcie tworzenia. Aby istniała harmonia między poszczególnymi stworzeniami, trzeba, żeby jedne nie 
żyły kosztem drugich, ale aby były jako te lwy i gazele w Raju, które rosły i rozmnażały się, pasąc się na tej samej łące. 
Ale  coś  nie  może być  równoważone,  wspierane,  karmione  przez  nic:  wojna  jest  powszechna,  a  z  wojny wynika 
równowaga. Streszczam się.
Podobieństwa zachodzące w pojęciach,  jakie wytwarzamy sobie w miarę rozszerzania naszych doświadczeń — na 
przykład ciężar, wielkość itp. — nie stanowią bynajmniej dowodów przemawiających za ultrameta-fizyczną hipotezą 
istnienia jednego wielkiego organizmu i wynikającą stąd identycznością materii, przyczyny, życia, woli, idei, planu i 
działania w ogólnej liczbie istot. Ten panteizm nie ma nic na swoją obronę, mamy wszelkie prawo go odrzucić, tym 
bardziej że stamtąd właśnie płynie wszelkie zaniedbanie, wszelki upadek w naszej myśli i działaniu.
I  przeciwnie:  antagonizm,  który obserwujemy pomiędzy stworzeniami,  pozwala  nam wnioskować  o  niezależności 
materii, przyczyn, woli, sądów; możemy więc, odsuwając na bok wszechświat, o którym jako takim nic nie wiemy, 
stwierdzić  przynajmniej,  że  każdym  z  istnień,  jakie  się  nań  składają,  rządzą  dwa  odrębne  i  diametralnie  sobie 
przeciwstawne prawa; jedno — to żywiołowość, zdolność wchłaniania, podporządkowania sobie, negacji; drugie — to 
konieczność, wpływ wywierany z zewnątrz, pod którego ciężarem dana istota musi się ugiąć.
Wszystko to wydaje mi się tak jasne, że wręcz pojąć nie potrafię, skąd się tu mogą brać wątpliwości, chyba że ktoś 
wypuści  z  ręki  przewodnią  nić  obserwacji,  aby  pogrążyć  się  w  kontemplacji  transcendentalnej,  która  zamiast 
rzeczywistości ukazuje nam chimery.
XXXV. Żywiołowość ludzka ma przed sobą otwarte  pole.  Rzecz już tylko w tym, jak owa żywiołowość staje  się 
wolnością, wolną wolą; jak człowiek uwalnia się własnymi siłami nie tylko od konieczności zewnętrznej, ale również 
od konieczności narzuconej mu przez jego własną naturę, w jaki sposób zdecydowanie afirmuje swoje ja.
U istot niższych żywiołowość wybucha nieodmiennie w obliczu prowokacji z zewnątrz; nie jest w ich mocy reagować 
lub  nie  reagować,  a  tym  bardziej  —  władać  sobą  i  odmówić  posłuszeństwa  własnym  prawom,  którym 
podporządkowują się ślepo, nigdy nie mogąc im się wymknąć.
Inaczej rzecz się ma z człowiekiem.
Człowiek, jedyny spośród wszystkich istot, których rozmaite atrybuty w sobie skupia, ma przywilej nie tylko reagowania 
lub niereagowdnia, zależnie od swojej wołi, na impulsy zewnętrzne, ale również opierania się własnej żywiołowości bez  
wzgłędu na rodzaj podniety — organicznej, intelektualnej, moralnej, społecznej; przywilej używania i nadużywania 
swej żywiołowości,  nawet jej  unicestwienia; jednym słowem, przywilej  negowania w sobie i  poza sobą wszelkiego  
fatalizmu i stawania się w coraz większym stopniu odwróconym wyrazem Absolutu.
Prościej można to sformułować następująco:
Ponieważ żywiołowość człowieka nie jest prosta, lecz składają się na nią wszystkie rodzaje żywiołowości i wszystkie siły  
przyrody, korzysta on z przywileju wolnej woli.
Takie  jest  twierdzenie,  którego  mamy teraz  dowieść.  W obecnym  punkcie  naszych  badań  nie  przedstawia  to  już 
trudności.
XXXVI.  Gdyby człowiek był  samą materią,  nie byłby wolny.  Ani przyciąganie,  ani  żadna kombinacja rozmaitych 
właściwości ciał nie wystarczają do stworzenia wolnej woli; zwykły zdrowy rozsądek pozwala to zrozumieć.
Gdyby był czystym duchem, również nie byłby wolny: prawa poznawcze, podobnie jak prawo przyciągania, z natury 
swej nie dadzą się pogodzić z darem wolnej woli.
Gdyby był samą tylko namiętnością czy samą uczuciowością, nie byłby wolny także.



Gdyby wszechświat został unicestwiony i istniałby tylko człowiek zawieszony w nieskończonej przestrzeni, nie mający 
już na czym czynić użytku ze swoich zdolności, nie mógłby o sobie powiedzieć, że jest wolny — co najwyżej mógłby 
wspominać, że był wolny.
Ale człowiek jest istotą złożoną z materii, życia, inteligencji, namiętności. Prócz tego nie jest sam. Jest wolny poprzez 
syntezę swojej natury; nie może nie być wolny, czyli obdarzony jakąś mocą, która by przewyższała jakością i zasięgiem 
każdy poszczególny rodzaj jego żywiołowości oraz ich całokształt; a oto dlaczego:
Czy istnieją rzeczywiście dusze, substancje niematerialne, jak twierdzi Kartezjusz, czy też monady, siły elementarne, 
zgodnie z ideą Ieibniza; czy materia jest, czy nie jest nieskończenie podzielna; jakim tajemnym sposobem łączą się w 
człowieku dwie własności tak dalece sobie przeciwne jak duch i materia, albo w jaki sposób materia może rodzić myśl 
— wszystko to niewiele nas obchodzi. Zagadnienia te dotyczą absolutu; wykraczają poza naukę, a my nie mamy co 
zaprzątać sobie nimi głowy, tym bardziej że skoro problem wolności wynika z pojęcia wolności, powstałego jak każde 
pojęcie w związku z pewnymi zjawiskami, rozwiązania musimy szukać w przyczynie owych zjawisk.
Nie wychodząc więc poza sferę zjawisk i rozpatrując rzeczy tak, jak nam je nasza obserwacja ukazuje, wiemy, że żadna 
analiza nie może dotrzeć do ostatnich, najmniejszych cząsteczek materii i że wszystko, co podpada pod nasze zmysły 
— istota organiczna czy nieorganiczna masa — ukazuje nam się w postaci zbioru, układu, grupy.
Taki jest człowiek, cudowne połączenie nieznanych elementów stałych, płynnych i lotnych, dających się i nie dających 
się zważyć; nieznanych substancji — materii, życia, ducha; nieznanych funkcji czy zdolności, jak zdolność działania i 
odczuwania, jak instynkt, wola, pamięć, inteligencja, miłość.
Otóż  wszędzie,  gdzie  istnieje  grupa,  powstaje  wypadkowa,  która  stanowi  siłę  grupy  różną  nie  tylko  od  siły 
poszczególnych elementów składających się na grupę, ale także od ich sumy, i która jest wyrazem syntetycznej jedności 
grupy, jej funkcji zasadniczej, centralnej.
Co jest tą wypadkową w człowieku? Jest nią wolność.
Człowiek jest wolny i nie może być inaczej, gdyż człowiek jest istotą złożoną; a z prawa wszystkiego, co złożone, 
wynika istnienie wypadkowej, stanowiącej własną tego czegoś siłę; ponieważ zaś człowiek składa się z ciała, życia, 
ducha, podzielonych na szereg funkcji i zdolności coraz bardziej specjalnych, wypadkowa, proporcjonalna do ilości i 
różnorodności  składników,  musi  być  siłą  wyższą  nad  wszystkie  prawa  ciała,  życia  i  ducha  —  tym  właśnie,  co 
nazywamy wolną wolą.
Widzieliśmy,  jak  grupy  wytwórcze,  składające  się  na  istotę  kolektywną,  wyłaniały  z  siebie  dzięki  łączącym  je 
stosunkom siłę wyższego rzędu, władzę polityczną, którą nazwać by można wolnością istoty zbiorowej.
Tę właśnie siłę kolektywną ma na myśli człowiek, kiedy mówi o swojej D u s z y ;  przez nią jego ja osiąga realność i 
wychodzi z metafizycznej mgławicy, kiedy, różniąc się od każdej poszczególnej swej właściwości i od ich całokształtu, 
ukazuje się wyzwolone z zewnętrznego i wewnętrznego fatalizmu, samodzielnie władające swoim życiem, absolutne 
jak Bóg, ale w sensie odwrotnym, gdyż absolut boski  — jedyny,  prosty,  jednoznaczny, niewzruszony — obejmuje 
świat, który stworzył i któremu jest niezbędny, podczas gdy człowiek — złożony, kolektywny, podlegający ewolucji — 
jest integralną cząstką świata i dąży do wchłonięcia go; na tym właśnie polega jego wolna wola.
Tak więc koncepcja wolnej woli jako kolektywnej siły istoty ludzkiej wyjaśnia i usprawiedliwia powszechne wierzenia; 
co więcej, ponieważ koncepcja ta mogła się ukształtować jedynie w wyniku hipotez częściowych, wszyscy filozofowie, 
których opinie badaliśmy, widzą w niej tajemne uzasadnienie swoich teorii: Kartezjusz odkrywa, że wolność Boga nie 
może mieć tej samej treści i formy co wolność człowieka; Spinoza dowodzi, że Nieskończona Boskość, wszechmocna i 
mądra, wyklucza ideę wolności, a to prowadzi z kolei do wniosku, że wolność może być jedynie atrybutem istoty 
znajdującej się w świecie zaludnionym innymi istotami; Leibniz czyni wolność trzykroć możliwą, trojako zrozumiałą: 
najpierw  przez  swoją  teorię  monad,  następnie  przez  ich  zgrupowanie,  wreszcie  przez  zrównoważenie  wolności  i 
konieczności,  które  uważa  za  absolutne  w  tendencji,  ale  nie  w  rzeczywistości;  panowie  Tissot,  Dunoyer  i  inni 
konstatują wahania wolności i jej postęp zgodnie z zasadą wyżej przez nas przytoczoną, a mianowicie, że w człowieku 
siła kolektywna, czyli wolność, jest proporcjonalna do sumy sił elementarnych, uzdolnień i idej, jakimi on rozporządza.
Dopóki  wolność  podobnie  jak  Sprawiedliwość  były  artybutem  Istoty  boskiej,  która  człowiekowi  udzielała  tylko 
maleńkiej  ich cząstki  — możności  życzenia  sobie  czegoś albo pozostawania  obojętnym — wolność,  zarówno jak 
Sprawiedliwość, pozostawała pojęciem fantastycznym, mitem. My uczyniliśmy ją realną, co więcej, dowodzimy, że ta 
jej realność jest całkowicie ludzka i nie da się pogodzić z naturą boską, taką przynajmniej jak ją definiują metafizycy — 
Kartezjusz,  Spinoza,  nawet  Leibniz  i  wszyscy inni.  Pod  tym względem antropo-morfizm,  który określiliśmy jako 
niezbędny warunek realności Istoty boskiej, uzyskuje pełne potwierdzenie. Albo Bóg, władca absolutny, Najwyższa 
Istota — nie jest wolny, a więc wartość jego równa się nicości; albo jest wspólnotą wszechświata, najwyższą wolnością, 
najwyższą ludzkością.



Rozdział szósty

FUNKCJA WOLNOŚCI. OBIEKCJE I WNIOSKI

XXXVII. A teraz, jaka jest funkcja wolności? Aby ją określić, trzeba nam zawrócić do początku i postępować drogą 
dedukcji.
Wolność jest potęgą, która wynika z syntezy, z całokształtu właściwości ludzkich.
Właściwości  te  dzielą  się  na  trzy grupy:  fizyczne,  umysłowe i  uczuciowe  lub  moralne.  Klasyfikacja  ta  obejmuje 
wszystkie siły natury przejawiające się w postaci materii, życia, ducha.
Otóż istota wszelkiego kolektywu polega na tym, że jego wypadkowa różni się  jakością od każdego z elementów 
składających się na ów kolektyw, a siłą przewyższa ich sumę. Funkcja wolności polegać więc będzie na postawieniu 
wolnej istoty poza wszelkimi przejawami, dążeniami i prawami zarówno materii, jak życia i ducha; na nadaniu jej, że 
się tak wyrażę, charakteru ponadnaturalnego. Stąd zaś wynika, że człowiek, kierowany wyłącznie własną wolną wolą, 
będzie mógł, jeśli zechce, nie pozostawać wcale takim, jakim go uczyniła natura; od niego będzie zależało, czy ma się 
zmieniać,  doskonalić,  przeistaczać,  a  w razie,  gdyby wolność  swą  i  inteligencję  zechciał  oddać  na  usługi  swych 
namiętności, wolno mu będzie zhańbić własną osobę, zdeprawować się i stoczyć poniżej poziomu swej natury czysto 
zwierzęcej. Krótko mówiąc, zależnie od tego, jaką obierze drogę, człowiek użyć może swej wolności na to, by nadać 
swej postaci, swoim myślom, swej mowie, czynom, obyczajom i wytworom cechy albo wielkości i poezji, albo też 
nikczemności; i to właśnie bardziej niż sama inteligencja wyodrębnia go spośród innych stworzeń i świadczy o jego 
władzy nad sobą.
W odniesieniu do świata, w łonie którego żyje i którego jest panem, działanie człowieka, dokonywane zgodnie z wolną 
wolą,  podobne  będzie  do  tego,  jakie  wywiera  na  swoją  własną  osobę.  Uprawiać  on  będzie  swoje  otoczenie,  jak 
powiedziano w Księdze Rodzaju; będzie je upiększał, urabiał na własny obraz i podobieństwo, podniesie je do swego 
poziomu, uczyni sobie ogród rozkoszy wolny od szkodliwych zwierząt i trujących wpływów, pozwoli tam bujać swojej 
fantazji  i  roztoczy harmonię  i  wdzięk;  ale  równie  dobrze  może je  zniekształcić,  zniszczyć,  uczynić  sobie  z  niego 
siedlisko męki, miejsce okrucieństw i grozy.
Wzniosłość  i  piękno,  czyli  I d e a ł ;  albo  na  odwrót,  nikczemność  i  szpetota,  chaos  —oto  co  może  być  dziełem 
człowieka, funkcją jego wolności.
IXXXVIII. Jednym z faktów, których analiza psychologiczna nigdy nie wyjaśniła i nie mogła wyjaśnić wobec braku 
zadowalającej  teorii  wolności,  jest  właśnie  kształtowanie  się  w  naszym  umyśle  idei,  czy  też  poczucia  piękna  i 
wzniosłości. Jasne jest, że inteligencja w ścisłym sensie tego słowa, rozum czysty, obojętne, jaką nazwą określimy 
zdolność postrzegania stosunków zachodzących pomiędzy zjawiskami, grupowania ich, uogólniania i wydobywania z 
nich pojęć ogólnych — jasne jest, powtarzam, że sama ta zdolność nie wystarcza; potrzebna jest jeszcze inna zdolność, 
wyższej i bardzo specyficznej natury. Czymże jest, w gruncie rzeczy, inteligencja? Rodzajem aparatu fotograficznego, 
który ukazuje nam obraz myślowy zjawisk i ich powiązań, obraz realny, ale nic ponadto. Otóż wzniosłość i piękno 
wykraczają  poza  rzeczywistość:  między  nimi  a  myślą  czy  intuicją  istnieje  taka  różnica  jak  między  portretem 
stworzonym ręką artysty a dagerotypem. Czyż można z ideału uczynić pojęcie metafizyczne w rodzaju pojęć materii,  
bytu, czasu, przestrzeni, życia, przyczyny itp.? Przecież wszystkie te pojęcia odnoszą się do istoty rzeczy; są wynikiem 
uogólnień, jakie poczyniliśmy na podstawie obserwacji zjawisk w połączeniu z poczuciem naszego własnego bytu, 
podczas  gdy  piękno  i  wzniosłość  dotyczą  tylko  formy  rzeczy  i  pojmujemy je  w  oderwaniu  od  wszelkiej  treści 
materialnej. Nawet wyobraźnia jest bezsilna, jeśli chodzi
0  wyjaśnienie tajemnicy; jest ona zdolnością łączenia postrzeżonych stosunków, posługiwania się nimi do konstrukcji 
stosunków nowych, do stawiania hipotez, do przechodzenia, jeśli się zechce, od faktów istniejących do możliwości, do 
chimer, nie wychodząc jednak poza obiektywizm zjawisk.
Matematyk, mechanik, fizyk, przyrodnik, przemysłowiec są demonstratorami przyrody, naśladowcami; poeta, artysta 
czynią więcej: ich zadaniem jest wyrażać ideał naśladując naturę, wyrażać to coś, co nie należy do świata realnego, a 
więc nie mieści się też w naszym pojmowaniu; nie może się tam mieścić, podobnie jak nie mieści się w zwierciadle 
przedmiot, którego obraz zwierciadło nam odbija. Na to, by pojąć piękno
1  wzniosłość  i  by  je  odczuwać,  potrzebna  jest  zdolność  nowa,  dysponująca  jednocześnie  naszymi  intuicyjnymi 
wyczuciami,  naszymi pojęciami,  uczuciami i  wrażeniami zmysłowymi,  gdyż  wszystko to wchodzi w skład Ideału. 
Zdolnością tą, według mnie, jest wolność; przyjrzyjmy się jej działaniu.
XXXIX. Jak widać, pojęcia metafizyczne poprzedzają w człowieku wolną wolę; mówię tu o pierwszeństwie logicznym, 
a nie chronologicznym. Ale człowiek wykorzystuje swą wolność na to, by wszystkie te pojęcia uogólnić i sprowadzić 
do  jednego  jedynego,  które  idealizuje,  wznosi  nieskończenie  wysoko,  nazywając  je  Bogiem,  Istotą  Najwyższą, 
Przyczyną przyczyn, Życiem wszechobejmującym, Najwyższą Mądrością, Najwyższą  Sprawiedliwością,  Najwyższą 



Pięknością, Absolutem absolutów, i pojęcie to wielbi, a przez pojęcie najwyższego ideału dochodzi do Religii. Znaczy 
to, że człowiek, wolny dzięki wielości i sprzeczności sił, jakimi rozporządza, cenić potrafi w świecie i w sobie samym 
to  jedynie,  czemu  przypisze  jako  Bogu  cechy  wzniosłości  i  ideału;  pozbawiony  tego,  popada  w  przyrodzoną 
trywialność, nabiera odrazy do wszystkiego i sam siebie nienawidzi.
A zatem Sprawiedliwość  jako instynkt  społeczny istnieje  przed  wolną  wolą.  Ale  właśnie  wolna  wola  dzięki  swej 
zdolności  idealizowania  nadaje  temu  organopsychicznemu  poczuciu  ową  cechę  świętego  majestatu,  ową  siłę 
przenikającą, owego ducha poświęcenia, które czynią z prawa — religię, a z kary za zbrodnię — akt ofiary. Dzięki 
wolności  człowiek sam siebie nakłania do czynienia dobrze.  Wolność jest  tą łaską,  którą teologia umieszcza obok 
Sprawiedliwości w Istocie boskiej i bez której nawet cnota nie miałaby dla człowieka żadnego uroku...
Idea świata istnieje więc przed wolną wolą; wraz z ideą świata przenika do duszy ludzkiej poczucie wszelkich nędz, 
których  ten  świat  jest  teatrem.  Wówczas  jednak  wola,  dążąc  do  idealizacji  życia,  każe  nam  śnić  o  istnieniu 
pozaświatowym, mającym być nagrodą dla sprawiedliwych i ubogich. Wolna wola czyni nawet więcej: religia z jej 
wzniosłymi nadziejami była alegorią, sygnałem, pierwszym manifestem myśli rewolucyjnej. Ów szczytny ideał musimy 
z całej swej mocy realizować już teraz, i to tu, na ziemi, poprzez poezję i sztukę. Znaczy to, że człowiek, obdarzony 
wolną wolą, uznaje naturę taką, jaka jest, za niegodną siebie. Osądza ją z wysoka, krytykuje, potępia albo aprobuje, 
opiewa albo oczernia, tworzy jej obraz wyidealizowany albo sarkastyczny, burzy ją albo stwarza na nowo, jak gdyby 
chciał budować świat na lepszych podstawach. Siebie samego traktuje w podobny sposób: wielka może być ludzka 
pycha, a jednak w głębi  duszy człowiek nigdy nie jest z siebie całkowicie zadowolony; objawia się to naiwnie w 
przesadzie, z jaką zwykle odmalowuje swoich bliźnich. Wszelka poezja, wszelka sztuka mają w gruncie rzeczy jeden 
jedyny cel — podnieść wyżej człowieka i naturę; a natchnieniem ich jest zawsze ta sama muza — Wolność. I wszystkie 
wstrząsające społeczeństwem utopie mają również ten sam początek: ideał, wytwór wolności.
Religia jako alegoryczna historia postępu Sprawiedliwości,  sztuka jako obraz natury i  historii  są w pewnej mierze 
podatne na prawdę obiektywną i  mogą, każda w swej dziedzinie, przybierać formę dogmatów i nakazów: takie są 
zadania teologii i estetyki. Jako wyraz wolności natomiast, religia i sztuka nie mogą sprowadzać się do dydaktyzmu. 
Jedynym skutkiem wszelkich recept wymyślonych po to, by rozbudzić w duszy artysty geniusz i entuzjazm, może być 
wulgarność i zimna sztuczność.
Również  i  w filozofii  nie  wystarcza,  że  dowodzenie  będzie  ścisłe,  pod  względem logiki  nienaganne;  od  filozofa 
wymaga się ponadto polotu, elokwencji, finezji, jednym słowem — piękna. Przekonać to jeszcze nie wszystko; trzeba 
także wzruszyć, spodobać się,  oczarować. Jak gdyby myśl czysta i  abstrakcyjna była zaledwie połową prawdy, jak 
gdyby prawda sama, in natur alibus, była czymś nieprzystojnym. Można powtarzać do przesytu to znane przysłowie: 
Amicus Plato, sed magis amica veritas 78 — przyjacielem jest mi Plato, ale większym przyjacielem prawda; a przecież 
nie ulega wątpliwości, że geniusz oratorski Platona, czar jego dialogów, jego cudowny język są najmocniejszą stroną 
jego filozofii i świadczą za nią. Każda idea musi mieć swój ideał, który ją uzupełnia i uwydatnia jej wartość i bez 
którego spadłaby poniżej zainteresowań i godności słuchacza. Idea, której nie można by wyidealizować, byłaby tym 
samym bezapelacyjnie skazana: budziłaby tylko litość i grozę. Ileż zyskała filozofia Demokryta przez to, że jej piewcą 
był Lukrecjusz! Z pewnością Sieyśs miał nie mniejsze zrozumienie dla zasad Rewolucji niż Mirabeau. A mimo to, czyż 
jest  do pomyślenia,  by Rewolucja mogła się  dokonać, tak jak się dokonała — bez Mirabeau,  Vergniauda, Kamila 
Desmoulins  i  tych  wszystkich  pisarzy  i  mówców,  którzy  byli  jej  wirtuozami?  Wiem  dobrze,  że  istnieje  tu 
niebezpieczeństwo nadużyć; nadmiernie kultywując formę, łatwo można zagubić istotę rzeczy, najsłuszniejsze sprawy 
upadają nieraz przez gadulstwo. Zamach stanu 18 brumaire'a dokonany został przez generała, którego sława bojowa 
zwyciężyła  i  ośmieszyła  adwokatów.  Ale  to  właśnie  dowodzi  słuszności  mojego  twierdzenia:  znacznie  mniej 
wiedziałoby się o tych gadaczach, którzy wyobrażają sobie, że dzięki swym oracjom mogą rządzić dobrem i złem, 
ciemnością i światłem, gdyby talent do pięknej ekspozycji nic w filozofii nie znaczył. Sofistyka, kiedy się nad nią 
dobrze zastanowić, przynosi zaszczyt umysłowi ludzkiemu, gdyż dowodzi jego oddziaływania na samą nawet prawdę.
To samo dotyczy nauki: wydaje się nawet, że ideał u ludzi nauki przybiera na sile w miarę rozrastania się ich wiedzy. 
Jednym  z  największych  poetów  XIX  wieku,  w  najprawdziwszym  tego  słowa  znaczeniu,  jest  autor   Kosmosu,  
Aleksander  Humboldt79.   Linneusz, Bonnet80, Geoffroy Saint-Hilaire81 byli w równej mierze piewcami przyrody, co jej 
obserwatorami. Arago82  był podobno kalkulatorem sił u p. Leverriera, co nie przeszkadza, że Arago był genialnym 
uczonym, podczas gdy p. Leverrier nie będzie nigdy niczym więcej niż zwykłym nauczycielem astronomii.
Przemysł, królestwo użyteczności, również podlega temu prawu. Im bardziej rzemiosło się udoskonala, tym mocniej 
nasiąka ideałem i przybliża się do sztuki. Kto widział jedną chociaż z wystaw przemysłowych w Paryżu czy Londynie, 
na  pewno  jest  o  tym  przekonany.  Niepodobna  dziś  przeprowadzić  ścisłej  granicy  między  rzemieślnikiem, 
przemysłowcem i artystą. Użyteczność — oto nowoczesne piękno. Tym się tłumaczy fakt, że w obecnej chwili Francja, 
w tym, co dotyczy handlu, wytwórczości, kolonizacji, daje się wyprzedzać sąsiednim narodom: podobnie jak prestiż 
elokwencji, władzy i chwały wojennej kazał jej podeptać zasady wolności w polityce, tak też w ekonomii politycznej 
uwiodło  ją  piękno,  każąc  zapominać  o  istotnym  celu  pracy,  którym  jest  produkcja,  wygoda,  taniość.  Francuz, 
rozmiłowany w wykwincie  bardziej  niż  w  bogactwie,  woli  pracę  wymagającą  raczej  gustu  niż  siły  rąk;  Anglik  i 
Niemiec, bardziej pracowici, praktyczniej si, są pod tym względem mniej artystycznie nastawieni, przejawiają więcej 
rozmachu wytwórczego, dążą prosto do celu: jest to jedna z przyczyn, które sprawiają, że we Francji protekcjonizm jest 
potrzebniejszy niż w jakimkolwiek innym kraju.
Znacznie  poniżej  wytwórczości  przemysłowej,  niżej  od  najpodlejszych  zawodów,  należałoby  postawić  wojnę, 
rzemiosło zabijania ludzi. A jednak, czy kiedykolwiek coś budziło więcej podziwu  i uwielbienia niż gromy wojny — 
jak  Wergiliusz  nazywa  Scypionów,  duo fulmi-na  belli  Scipiadas?  Któż  to  sprawia,  kto  jest  odpowiedzialny za  tę 



admirację, która zmieniłaby się w odrazę, gdyby świat zdolny był choć przez jedną chwilę spojrzeć na sprawy wojny 
oczyma czystego rozumu? To idealizm ludów stwarza tych herosów i unieśmiertelnia najstraszliwsze rzezie. Napoleon I 
upoił  Francuzów  poezją  swoich  przemówień  i  swoich  bitew;  i  choć  należy oddać  sprawiedliwość  patriotyzmowi 
Garibaldiego, trzeba sobie także powiedzieć, że bez pewnej zręcznej inscenizacji, bez blasku ideału, jaki spowija jego 
postać, Garibaldi byłby tylko zwykłym awanturnikiem.
XL. Ani cześć oddawana bogom, ani poszanowanie Sprawiedliwości, które sprawia, że człowiek staje się niewolnikiem 
Prawa podobnie jak samego Bóstwa; ani  przeistoczenie człowieka i  przyrody za sprawą poezji  i  sztuki,  ani  zapał 
filozoficzny, zdolny stwarzać męczenników podobnie jak prawo i religia; ani nawet owa aureola boskości, jaka jaśnieje 
nad głowami naszych uczonych i poetów i która dziś zaczyna już pobłyskiwać nad czołami ludzi pracy — nic z tego 
wszystkiego  nie  da  się  wytłumaczyć  czystym  rozumowaniem,  czystym  instynktem,  czystą  namiętnością,  jednym 
słowem — właściwymi nam zdolnościami.
Przypuśćmy,  że przyroda chciałaby uczynić z człowieka zwykłe zwierzę stadne;  wystarczyłoby,  żeby go obdarzyła 
dominującym  instynktem  stadnym,  jak  dajmy na  to  barana,  i  wszystko  byłoby załatwione:  żadnych  zawiści,  nic 
„mojego" i „twojego", żadnych wojen.
Przypuśćmy teraz, że chciała go stworzyć wyłącznie dla nauki czy przemysłu; wystarczyłoby w tym celu utrzymać 
rozdział pomiędzy poszczególnymi jego uzdolnieniami, uniemożliwić ich stopienie się, z którego miała się zrodzić, 
wraz z wolnością, potęga ideału wiodąca człowieka poza zasięg wrażeń zmysłowych, poza świat czysto realny. Z tak 
ukszałtowaną inteligencją gatunek nasz zasklepiłby się wyłącznie w znajomości produkcji przedmiotów użytecznych; 
myślałby i mówił, ale nie śpiewał; spełniałby dziwaczne życzenie Horacego, który dopatrywał się cnoty i mądrości w 
tym,  by  niczego  nie  podziwiać;  miałby  swoich  fotografów,  ale  nie  malarzy;  majstrów  kamieniarskich,  ale  nie 
rzeźbiarzy; murarzy, ale nie architektów; kronikarzy, ale nie historyków. Mógłby zrealizować marzenie o jednolitym 
języku,  nieodmiennym  jak  znaki  porozumiewawcze  głuchoniemych,  jak  śpiew  skowronka  czy  słowika;  słowo 
artystyczne, giętkie i żywe, jest przywilejem istot wolnych.
Zjawiska, których nie da się sklasyfikować i zaliczyć do żadnej kategorii przyrodniczej i rozumowej, każą przypuszczać 
u  tego,  kto  je  wywołał,  istnienie  zdolności  wyższej  natury;  niech,  kto  chce,  nazywa  to  Bogiem,  Geniuszem  czy 
Demonem, co do mnie — nazywam to wolną wolą.
Czyż trzeba dodawać, że ktoś, kto dysponuje siłami przyrody, prawami myślowymi, powabami życia i kto wydobywa z 
nich to,  co  widzimy;  ktoś,  kto jest  panem swoich środków i  celów,  zdolnym oprzeć się  nawet  głosowi  własnego 
sumienia i robić coś, co sam uznaje za złe i haniebne; że, mianowicie, ten ktoś robi to, co robi, bynajmniej nie pod 
wpływem wewnętrznego przymusu i że ma zawsze możność powstrzymania się, możność wyboru? Akty wolności są w 
tak małym stopniu efektami wewnętrznej konieczności, że najczęściej wolność polega jedynie na pójściu za biegiem 
wydarzeń,  na  pozostawieniu decyzji  losowi.  Swoboda wyboru czy pozostawanie  obojętnym, zdanie się  na  los,  na 
opatrzność  boską,  rozpacz  nawet  — wszystkie  te  terminy,  do  których  filozofowie  rozmaitych  szkół  sprowadzają 
wolność,  ale które wyrażają tylko część wolności, są pochodnymi pojęcia wolnej woli; bez niej nie miałyby zgoła 
sensu.
XLI. Wolność jest wielkim arbitrem, najwyższym sędzią ludzkich losów, tu właśnie jej działanie ukazuje się w całej 
swej wielkości.
Wolność nigdy nie wydawałaby się czymś niejasnym czy wątpliwym, gdyby zamiast obserwować ją na jednostkach, 
gdzie  działanie  jej  trudno  jest  wykryć  dlatego  zwłaszcza,  że  wmieszane  jest  w  ruch  powszechny,  możliwe  było 
przeprowadzać obserwacje na całości gatunku, gdzie z biegiem czasu działanie to rysuje się coraz wyraziściej.
Czyż mogli naprawdę uwierzyć w wolność ci, którzy widzieli, jak na człowieka z jednej strony naciskają potrzeby 
wypływające z samej jego natury i szarpią go podniety własnej wrażliwości zmysłowej, z drugiej zaś, co gorsza, dusi 
się on w gąszczu wierzeń, których wolnościowego pochodzenia nawet nie podejrzewano i których ignorancja stanowiła 
pęta dla samej wolności?
Czym mogła się wydawać wolna wola w takim otoczeniu? Czemu miała służyć? Czego chcieć? Jaka była jej rola, jej 
znaczenie,  jej  cel?  W  którąkolwiek  stronę  zwróciłby  się  człowiek,  napotykał  zawsze  jakiś  organizm,  który  nie 
pozostawiając mu możności decyzji wciągał go w nurt swego własnego ruchu: organizm wszechświata, w łonie którego 
czuł się zagubiony jak kropla wody w oceanie; organizm własnego ciała, od którego, czuł to, zależały jego uzdolnienia, 
jego  namiętności,  jego  uczucia,  jego  cnota  i  nawet  jego  myśli;  organizm społeczny,  któremu  był  posłuszny jako 
konieczności drugiego rzędu i od którego nie mógł się uwolnić; organizm religii, o której sądził, że została ustanowiona 
w górze, i w której nie umiał rozpoznać pierwszego przejawu swojej wolności.
Pośród wszystkich tych mechanizmów wolność wydawała się czymś dodatkowym, kłopotliwym, powiedzmy nawet — 
wrogim.  Wiedziano  o  niej  tylko  tyle,  że  była  sprawczynią  grzechu,  a  zatem zasługiwała  na  potępienie  ze  strony 
prawodawcy  i  nieufność  ze  strony  filozofa.  Również  i  rezonerzy  najrozmaitszych  szkół  —  Hobbes  i  Spinoza, 
Malebranche i Hegel, Bossuet i Kant — czy to negując wolność zdecydowanie, czy wspominając o niej li tylko pro 
forma, zdeptali ją; w ich teoriach zajmuje ona nie więcej miejsca aniżeli w ich głowach.
Teraz dzieje się już inaczej; historia poszła naprzód, a wraz z nią i krytyka. Duch ludzki najpierw wszystko podziwiał, 
potem wszystkiego próbował, a wreszcie od wszystkiego się odżegnał. Wszystkiemu zaprzeczył, sam siebie uznał za 
absolut. Żaden przesąd już go odtąd nie powstrzyma. Jeżeli pierwszym warunkiem tego, by zrozumieć wolność i jej 
funkcję,  jest  całkowite wyzwolenie z  przesądów, wzniesienie się  ponad wszelkie wpływy fatalistyczne i  wyznanie 
sobie, że jest się samemu owym Absolutem tak długo zwanym imieniem Boga, anioła czy szatana — to rzec można, że 
teraz warunek ten jest już spełniony. Człowiek nie wierzy już w nic z tego, co wielbili pierwsi myśliciele. Sceptycyzm i 
analiza wygnały z jego umysłu dawne bożyszcza. Jego koncepcje, stopniowo wyzwalające się z empiryzmu, coraz



ogólniejsze i bardziej abstrakcyjne, oswoiły go z absolutem; podobnie jak zakrystian, którego życie powszednie upływa 
pośród przedmiotów kultu, człowiek nie czuje już majestatu swego Boga. Powiedzcie mu, że Bóg jest przez niego 
samego stworzony: nie dostrzeże w tym twierdzeniu nic zadziwiającego.
XLII.  Jakiż  jest  ten  ruch,  poprzez  który  wolna  wola,  dążąc  jednocześnie  do  przejawiania  i  idealizowania  bytu 
społecznego, tworzy historię i los człowieka?
Wskutek swojej bojowej i władczej żywiołowości człowiek dąży początkowo do podporządkowania sobie drugiego 
człowieka i wszelkich rzeczy. Stwarza więc sobie system gospodarki feudalnej, który wydaje mu się naturalną formą 
społeczeństwa i który, będąc dla niewielu uprzywilejowanych wolnością, dla mas ludowych staje się wkrótce nieznośną 
niewolą. Tworowi temu nie brak ideału: biorę na świadków wszystkich pisarzy romantycznych, z Chateaubriandem i 
Wiktorem Hugo na czele. Ale ideał ten oparty był na błędnej podstawie: cierpienia ludu rozwiały stopniowo piękne 
złudzenia. Krytyka neguje feudalizm w imię wolności i ten sam duch, który stworzył ustrój kastowy, zwalcza go teraz, 
usiłując zastąpić go ustrojem diametralnie przeciwnym, w którym nie pozostałoby nic z niewolnictwa i fatalności losu.
A  jednak,  ponieważ  człowiek  nie  podpisuje  się  nigdy  pod  ideą  czy  prawem  w  czystej  postaci,  a  jego  wola 
determinowana jest ostatecznie poprzez jego ideał, ideał ten zaś nie może się ukształtować na podstawie niedoskonałej i 
czysto  teoretycznej  apercepcji  rzeczy  —  sama  równość,  bez  ideału,  nie  zdołała  od  razu  zatryumfować  nad 
wyidealizowanym feudalizmem; i Rewolucja, przywoływana przez wolną wolę, wkroczyła, rzec można, na przekór 
wolnej woli.
Podobny bieg rzeczy widzimy też w dziedzinie politycznej. Aby podeprzeć swój system podporządkowania osób i 
fortun,  wolna  wola  stwarza  nowy  organizm,  organizm  polityczny,  czyli  ustrój  państwowy,  mogący  przybierać 
najrozmaitsze  formy,  który jednak  mimo swej  różnorodności  pozostaje  dla  ogromnych  rzesz,  tak  samo jak  ustrój 
poprzedni, nieuchronną tyranią. Nie potrzebuję tutaj przypominać tego prestiżu, tej glorii, jaką człowiek, stawszy się 
poddanym, otoczył swoich władców. Później wolność odrzuciła całą tę skomplikowaną machinę; powiedziała sobie, że 
społeczeństwo nie potrzebuje rozkazów z góry; aby postępować właściwie, potrzeba tylko Sprawiedliwości, która jest 
nie czym innym jak wolnością pozdrawiającą wszystkich ludzi. Sprawiedliwość jest, w istocie, poszanowaniem naszej 
własnej godności w innych. Cóż więc czyni człowieka najgodniejszym spośród wszystkich stworzeń? Wolna wola.
Ale tu znowu niedoskonałość nowego ideału utrudnia przekształcenie. Pojawia się anarchia w postaci zamętu i wojny 
domowej: na to, by lud zdecydował się rządzić sam sobą, musi najpierw utracić złudzenia co do wszystkich form rządu. 
Trudno od razu zrozumieć, że między człowiekiem a człowiekiem, jedną wolną istotą a inną wolną istotą, wszelka 
nierówność, wszelkie rządzenie, choćby nawet przyodziane w szatę ideału, są niedopuszczalne, są obrazą godności. 
Sprawiedliwość czysta jak równanie matematyczne — oto cały program cywilizacji; a z tym właśnie nigdy nie zdoła się 
pogodzić lud zaprzątnięty swoim idealizmem.
Aby zagwarantować swoim koncepcjom politycznym i ekonomicznym poszanowanie, którego potrzebują i bez którego 
ład społeczny nie wydaje się nigdy zapewniony, wolna wola stwarza z kolei system wierzeń i pobożnych praktyk, 
przybierający również bardzo różnorodne formy; zawsze jednak, ponieważ zastępuje Sprawiedliwość bożkiem, jest 
jedynie  fatalizmem,  fatalizmem tym  bardziej  przerażającym,  że  jest  wytworem wspólnej  świadomości,  dzieckiem 
powszechnej wolności. I oto wiara ulatuje, religia upada, a wraz z nią wszystkie rzekome syntezy transcendentalne. I 
znowu świadomość, od stuleci mamiona obrazem Kościoła idealnego, waha się przerażona tak straszną ruiną; dusze 
przepojone jeszcze religią protestują przeciwko rozrastającej się wolnej myśli. Czym, zapytują, chcecie zastąpić religię? 
— Niczym. Omyliłem się.
Pod strażą pobożności Sprawiedliwość była niekompletna, dwuznaczna, pełna ciemnych zakamarków i sprzeczności. 
Obecnie strząsa ona z siebie, wraz z tajemnicą, która już jej więcej nie chroni, dławiący ją pirronizm; ukazuje się bez 
zasłony, nie wlokąc za sobą łańcuchów, nie strasząc widokiem płonących stosów, nie domagając się wyznania wiary i 
nie powołując się na rację stanu. Na miejsce berła i tronu, krzyża i tiary ustawia swoją wagę, wagę wolności. Warto 
zwrócić uwagę na etymologię: libra, libido, libertas.
To  właśnie  głębokie  poczucie  wolności,  przeciwrządo-we  i  przeciwmistyczne,  żywsze  za  naszych  dni  niż  w 
jakiejkolwiek epoce dotychczas, wznieciło w ciągu ostatnich lat powszechną odrazę do wszelakich utopii politycznych i 
społecznych,  jakie nam się  proponuje  w zastępstwie  utopii  dawniejszych;  ono  też  każe  się  nam odwracać  od ich 
autorów: Owena,  Fouriera,  Cabeta,  Enfantina,  Augusta Comte'a.  Człowiek nie chce już  być  organizowany  czy też 
mechanizowany. Jego obecnym dążeniem jest dezorganizacja, a raczej defatalizacja, jeśli wolno mi użyć takiego słowa, 
wszędzie tam, gdzie czuje on ciężar fatalizmu czy mechanizmu. Takie jest zadanie, taka jest funkcja wolności, godła 
naszej chwały.
Cóż  więcej  mógłbym  tu  powiedzieć?  Gwoli  wypełnienia  tej  szczytnej  misji  nastąpiły  dwie  największe  rewolty 
ludzkości: chrześcijaństwo — bunt przeciwko Losowi, i Rewolucja — bunt przeciwko Opatrzności  (Studium IV). W 
obliczu tak wielkich wysiłków, tej potężnej pracy natury, która szuka siebie, poddaje się próbie, tworzy się, niszczy, 
znów kształtuje inaczej, zmienia zasady, metody i cele — czyż podobna zaprzeczyć istnieniu w łonie ludzkości pewnej 
szczególnej funkcji, która nie jest ani inteligencją, ani miłością, ani Sprawiedliwością; która tkwiąc w samym ognisku 
duszy  ma  za  zadanie  pobudzać  ją,  uwalniać  od  wszelkiego  przymusu,  wpływu  czy  konieczności,  i  to  zarówno 
wewnętrznych, jak zewnętrznych; czyż podobna przeczyć istnieniu wolnej woli?
XLIII. Wiemy na czym polega funkcja wolności. Celem jej jest, po pierwsze, przepojenie myśli, uczuć, użytkowania 
nawet, całej w ogóle natury, która od tej chwili stanowi w człowieku jedność — ideałem wzniosłości; po drugie, ma ona 
pozwolić człowiekowi na dowolne zmienianie swej działalności i rządzenie własnym życiem zgodnie z ideałem, który 
odgrywa w człowieku rolę analogiczną do roli instynktu u zwierząt.
Ale jaki jest ostateczny cel tego wszystkiego?



W pytaniu tym nie powinno już być dla nas nic kłopotliwego.
Skoro człowiek jest niejako streszczeniem wszechświata, mikrokosmosem, skoro jest jednocześnie materią, życiem, 
duchem, wrażeniem-czuciem-poznaniem, jak mówi Piotr Leroux, skoro jego siła kolektywna, czyli jego wolna wola jest 
najwznioślejszą ze wszystkich sił, jakie we wszechświecie dają o sobie świadectwo poprzez działanie — to cel, do 
którego ona dąży, wyższy od wszelkiej idei i każdej rzeczy, ogarniający powszechną celowość, jest nie czym innym niż 
samo przeznaczenie człowieka, implikujące przeznaczenie wszechświata.
Przeznaczenie  człowieka  i  świata  w ten sposób  zdeterminowane przez  wolną  wolę  można więc  zdefiniować jako 
stopniową, nieskończoną idealizację.
Jest  to  ubóstwienie  czy  apoteoza  ludzkości,  a  poprzez  ludzkość  całej  przyrody;  apoteoza,  której  rozmaite  etapy 
oznaczyć można tak:
Stopniowe wyzwalanie istoty ludzkiej poprzez naukę i pracę.
Uświęcenie duszy przez wzniosłość i piękno.
Doskonalenie gatunku i równowagi społecznej przez Sprawiedliwość (patrz Studium następne).
Harmonia powszechna wynikająca z podporządkowania przyrody rodzajowi ludzkiemu.
Dalej myśl nie sięga, nic ponadto pojąć nie jest w stanie.
Sprawiedliwość w swoim najdoskonalszym wyrazie jest więc ostatnim słowem wolności; w końcu obie zlewają się z 
sobą.
Ani wiedza, ani praca czy bogactwo, ani rozkosz i miłość nie są dla nas celami. Jeśli gonimy za nimi dla nich samych, 
wszystkie te formy naszego działania są nicością,  vanitas vanitatum.  Nawet sprawa wolności, gdyby ją oddzielić od 
sprawy najważniejszej, czyli Sprawiedliwości, utraciłaby swoją wartość. Traktowane jako cele — wszystkie te rzeczy 
są złe. Naszym celem jest nieskończona Sprawiedliwość, harmonia powszechna, o jakiej marzył Fourier; i każdy z nas, 
ćwicząc swą wolną wolę, może się do niej przyczynić i uczestniczyć w niej. Ją to właśnie Mędrzec każe nam ukochać i 
do niej jedynie dążyć, do niej pod imieniem Boga: Amare Deurn et Uli soli sewire.
Stąd owe negatywne cechy, w jakie stroi się zazwyczaj wolność i które czynią z niej niejako geniusz buntu. Wolność 
nie uznaje prawa ani rozumu, ani władzy, ani celu, ani granicy, ani zasady, ani żadnej sprawy poza sobą samą. Kiedy 
mówię, że wolność nie uznaje ani prawa, ani rozumu, ani zasady, ani sprawy, ani granicy, ani celu poza sobą samą, nie 
chcę przez to powiedzieć, że neguje rację bytu rzeczy, prawa wszechświata czy też przyczyny i cele, jakie dają się 
wykryć  w  przyrodzie.  Wolność  nie  jest  bynajmniej  absurdem;  wprost  przeciwnie.  Chcę  powiedzieć,  że  wolność, 
stawiając siebie ponad wszelką egzystencją, wyłamuje się spod wszelkiego prawa poza swoim własnym, nie liczy się z 
niczym poza sobą, zmusza świat i rację bytu, aby służyły jej fantazjom. Światu, który ją otacza, mówi: nie; prawom 
świata i myśli ludzkiej: nie; zmysłom, które ją podniecają: nie; miłości, która ją uwodzi: nie; na głos księdza, rozkaz 
władcy, na wołania tłumów, odpowiada: nie, nie i nie. Jest wieczystym przeciwnikiem, jest wroga każdej myśli, każdej 
sile, która by nią próbowała zawładnąć; nieposkromiony buntownik, który nie ma innej wiary niż wiara w siebie, nie 
szanuje nic prócz siebie, nie znosi nawet samej idei Boga, gdyż widzi w Bogu własną antytezę; zawsze tylko ma na 
uwadze siebie.
Ale mimo tej krytycznej, niszczycielskiej postawy, wolność, wiemy to, jest w równej mierze siłą afirmacji co negacji, 
tworzenia  zarówno,  jak  niszczenia.  Nasze  ja,  ze  swojej  pozycji  supremacji,  podejmuje  gwoli  swego  szczęścia 
absolutnego realizację na płaszczyźnie materii,  życia i  ducha tego, czego ani materia,  ani życie,  ani duch, każde z 
osobna, nie mogłyby mu dać, ale co w swej syntetycznej naturze zdolne jest pojąć — realizację ideału, jaśniejącego, 
symbolicznego obrazu absolutu.
XLIV. Zagadnienie wolnej woli to jednocześnie sfinks i węzeł gordyjski, to Termopile i Słupy Herkulesa filozofii.
Jeśli czytelnik sądzi, że zagadka jest definitywnie rozwiązana, a węzeł rozsupłany, że przeszkoda jest pokonana i cel 
osiągnięty — w takim razie obiekcje przeciwko wolności, od dwóch czy trzech tysięcy lat niezmordowanie wysuwane, 
nie zdołają go powstrzymać.
Obiekcja. Człowiek to wrażenie-czucie-poznanie, czyli, posługując się staroświeckim stylem, to materia, życie i duch. 
Pod każdym z tych trzech Względów wszystko w nim jest predeterminowane, wyznaczone losem. W jaki sposób ten 
potrójny fatalizm zrodzić może wolność?
Odpowiedź.  Jest  takie  prawo  twórcze,  że  w  każdej  zbiorowości  wypadkowa  działania  różni  się  zasadniczo  pod 
względem jakości od każdego z elementów, które się na nią złożyły, a pod względem mocy przewyższa sumę ich sił. 
Jeśli zatem skład jest taki, że skupia w sobie wszystkie aspekty aktywności — aktywności fizycznej czyli organicznej, 
uczuciowej i intelektualnej — wypadkową musi być wolność, ponieważ ona to zapanuje nad żywiołowością materii, 
życia i  ducha. Toteż definicja człowieka jako:  wrażenie-czucie-poznanie nierozerwalnie złączone  jest niekompletna; 
trzeba do tego dodać: i dające w drodze syntezy siłę wyższą — Wolność.
Obiekcja.  Czynić z wolności  jakąś  wypadkową,  jakąś  funkcję;  przypisywać jej  jakiś  cel  obiektywny,  mówić o jej 
dziełach — wszystko to zatrąca fatalizmem. Przypuśćmy, że wola ludzka przez swą konstytucję wyswobodziła się z 
wszelkiej obcej konieczności; niepodobna jednak zaprzeczyć, że w stosunku do samej siebie jest sługą. Nawet słowa, 
jakimi się posługujemy przy jej określaniu, implikują służbę, niewolę.  Zasada, obiekt, ceł  wolnej woli;  konstytucja 
wolnej woli; jej teoria — wszystko to są sprzeczności.
Odpowiedź. Oto rafa, o którą rozbijają się dotychczas wszyscy, którzy to zagadnienie chcieli rozwiązać. Nie widzą oni, 
że ich argumentacja, której można by z równym skutkiem użyć przeciwko wszelkim pojęciom poznawczym, nie dość, 
że niczego nie dowodzi, gdyż chce dowieść zbyt wiele, ale jeszcze wobec powszechności zjawiska staje się jednym 
więcej przesądem na korzyść wolnej woli.
Wiadomo bowiem, co się dzieje z każdą antynomią: zaledwie pojęcie, które ją zawiera, zostało unicestwione przez 



jedną sprzeczność, natychmiast pojawia się znowu poprzez inną sprzeczność, która unicestwia tę pierwszą. A więc, 
kiedyśmy orzekli ogólnikowo, że skoro wolność jest funkcją, skoro posiada jakiś obiekt, służy jakiemuś celowi — to 
nie jest wolna,  musimy z kolei, po konkretnym stwierdzeniu, że wolność jest sama sobie obiektem i celem, że jej 
działanie jest wyższe ponad wszelką konieczność, a jej racja ponad wszelką rację — dojść do wniosku, że jest wolna, 
gdyż służenie wyłącznie sobie jest właśnie tym, co rozumiemy pod słowem „wolność": nemo sibi servit.
Wobec tego konfliktu sprzeczności cóż nam pozostaje? Tylko to jedno: zbadać, czy wolność jest funkcją pozytywną 
istoty ludzkiej;  innymi słowy, czy człowiek, złożony z materii  i  ducha, zbiór wszelkich elementów i wszelkich sił 
przyrody, nie posiada  ipso facto  siły kolektywnej, która by go czyniła absolutnym panem świata i siebie samego; a 
także, jaki jest obiekt i cel tej siły. Po rozpoznaniu, przeanalizowaniu i wyjaśnieniu tego faktu wszelka dyskusja na ten 
temat byłaby dziecinadą, gdyż żadna sprzeczność nie może zniweczyć faktu, który ją wyłonił. Jakież mają znaczenie, 
pytam,  argumenty  eleatów  przeciwko  ruchowi?  Czy przeczą  istnieniu  ciał  trudności  wynikające  z  nieskończonej 
podzielności czy też niepodzielności materii? Nietrudno byłoby wysunąć przeciwko konieczności tyleż argumentów, ile 
ich można wysunąć przeciwko wolnej  woli;  ale  czy to zniweczyłoby naszą pewność co do konieczności  pewnych 
rzeczy?
Tak, wolność ma na swoje poparcie zespół konieczności naturalnych i duchowych: dlatego właśnie jest wolnością. Tak, 
wolność ma swoją rację, swoją zasadę, swój cel: dlatego właśnie czymś jest.
Obiekcja. Jeżeli człowiek jest wolny, jeżeli wolność jest w nim wypadkową cech organicznych, zmniejszonym obrazem 
przyrody, jakże to się dzieje, że bez pomocy nieustannego doświadczenia nie może on nic sobie wyobrazić, nic poznać?
Odpowiedź. Rozróżnijmy. Wolność, będąc wypadkową właściwości fizycznych, uczuciowych i umysłowych człowieka, 
nie może ich ani zastępować, ani wyprzedzać:
pod tym względem jest ona zależna od swoich źródeł. Ale to, czego jej nie dają ani wrażenia, ani uczucia, ani wiedza — 
wzniosłość i ideał — wytwarza ona sama i dzięki temu swemu dziełu zapanowuje nad całym światem, obejmuje nad 
nim władzę.
Obiekcja. Duch nie kształtuje się nigdy bez motywów. A więc, skoro jest zależny od motywów, nie jest wolny.
Odpowiedź. Czyste nieporozumienie. Spośród wszystkich motywów, którym duch zdaje się być posłuszny, ważny jest 
zawsze tylko jeden, i ten jedyny motyw zaczerpnięty jest zawsze z wolności: jest nim gloryfikacja naszego „ja",  ad 
majorem mei gloriam.
Fichte formułuje to inaczej:
„Natura moja dąży definitywnie do niezależności, do osobowości absolutnej. Nie mogę się do niej zbliżyć inaczej niż 
przez działanie...  Muszę dążyć do uczynienia całego świata tym, czym jest dla mnie moje ciało...  Prawo wolności, 
prawo jedyne, jest więc absolutnym zdeterminowaniem samego siebie przez samego siebie"83.
Obiekcja. Wszystko to jest nadużywaniem słów. Wolność jest wolnością albo nią nie jest: oto co mówi a priori logika. 
W rzeczy  samej,  kiedy  przychodzi  do  zastosowania  w  praktyce,  wszystko,  co  się  mówiło  o  wolności,  suponuje 
równocześnie konieczność i każda definicja staje się wspólną definicją.
Odpowiedź.  Wciąż antynomia! Konieczność także albo jest koniecznością, albo nią nie jest — oto co mówi a priori  
logika.  Jakże  się  więc  dzieje,  że  kiedy  przychodzi  do  wyjaśnień,  konieczność  krzyżuje  się  nieustannie  z 
przypadkowością; i nie można powiedzieć o niej nic, co by nie nasuwało myśli o przypadku albo o wolnej woli, tak że 
ostatecznie wszelka definicja tych pojęć okazuje się im wspólna?
Wypłaczmy się  z  tego  nieporozumienia.  Czy  znamy coś,  czego  istnienie  wydawałoby  się  nam  równie  pewne,  a 
jednocześnie przeciwstawność równie oczywista, jak nasze dwie ręce? No więc niechże ktoś spróbuje dać definicję 
jednej  z nich, taką żeby nie była pod każdym względem właściwa dla drugiej; niechże ktoś znajdzie słowo, myśl, 
jakikolwiek sposób odróżnienia prawej ręki od lewej.  Jeśli komuś wydaje się wątpliwe to, co mówię,  niechże sam 
spróbuje. Odróżnić je można tylko po jakimś znaku zewnętrznym, przypadkowym, na przykład człowiek stojący po tej 
stronie  równika  i  twarzą  zwrócony na  południe  nazywa  swoją  lewą  ręką  tę,  która  znajduje  się  po  stronie,  gdzie 
wschodzi słońce, prawą zaś — tę od strony zachodniej. Ale czy stąd wynika, że mamy tylko jedną rękę z wielkim 
palcem pośrodku?
Wolność tak się ma do konieczności, jak nasza prawa ręka do lewej. Samo rozumowanie nic nam tu nie da, i jeśli tylko 
nim będziemy się kierowali, trzeba będzie zaprzeczyć jednej lub drugiej, co jest absurdem. Co najwyżej sprzeczność 
przejawiająca się w naszych myślach będzie dla nas ostrzeżeniem, że pod powierzchnią istnieje rzeczywistość, której 
nie znamy, ale którą obserwacja faktów naturalnych i duszy ludzkiej w końcu nam odkryje.
Obiekcja. Trzeba przynajmniej przyznać, że wola człowieka podlega prawom własnej konstytucji. Prawa te są dla niej 
koniecznością, z której nie umie się wyzwolić: a więc nie jest wolna.
Odpowiedź. Sprowadza się to zawsze do jednego: że wolność wspiera się o konieczność i że w tej antynomii teza nie 
zdoła  nigdy  radykalnie  zniweczyć  antytezy.  Nie  jest  to,  powtarzam,  obiekcja,  lecz  dowód.  Nie,  duch  nie  może 
unicestwić materii, nasze ja usunąć całkowi cie nie-ja, wolna wola — zniweczyć konieczność, gdyż równałoby się to 
unicestwieniu samej siebie, to zaś implikuje sprzeczność. Ale duch, z chwilą kiedy jest wolny i przybiera postać ludzką, 
może niszczyć organizmy, które stworzył w stanie utajonym, może, jeśli zechce, przemienić nasz glob w stos żużlu, 
zamiast  uczynić  z  niego  ogród  rozkoszy,  i  może  przez  unicestwienie  ciał,  w których  zamieszkał,  pogrążyć  się  w 
wieczny sen: a zatem jest wolny.
W systemach, które wszechświat ukazują jako królestwo rządzone przez wszechmocne bóstwo, samobójstwo Katona 
czy Lukrecji nie stanowi nieodpartego argumentu w obronie wolności, gdyż uważa się, że te osoby posłuszne były 
prawu niebieskiemu, do którego przystosowały po prostu własną wolę. W teorii Leibniza, który na niezależności monad 
buduje  demokrację  stworzenia  i  traktuje  każdą  osobowość  jako  najwyższą  indywidualność,  samobójstwo  jest 



szczytowym aktem wolności i tylko wolnością da się wytłumaczyć.
Obiekcja.  Każda  zdolność  czy  funkcja  suponuje  organizm,  którego  jest  zarazem  zasadą  i  wytworem,  skutkiem  i 
przyczyną: w filozofii realistycznej, opartej na obserwacji zjawisk, nie sposób tego negować. Bez odnośnego organu 
wolność jest niczym; a co jest organem wolności? Obdarzona organem wolna wola popada w fatalizm: jak tej trudności 
uniknąć?
Odpowiedź.  Wolność nie posiada innego organu poza samym człowiekiem, korzystającym z pełni swoich zdolności. 
Wynika  to  stąd,  że  skoro  wolność  jest  siłą  kolektywną  człowieka,  nie  może  ona  mieć  w  tym  człowieku  swego 
wyłącznego organu, jeśli nie ma przestać istnieć. A więc definicja człowieka, jaką dał p. de Bonald —  inteligencja 
obsługiwana przez organy, jest jeszcze bardziej błędna niż wyżej przytoczona definicja Piotra Le-roux — człowiek to  
wrażenie-czucie-poznanie nierozerwalnie złączone. Trzeba raczej powiedzieć: człowiek to wolność, której służą organy, 
zmysły, uczucia i myśli.
Obiekcja. Dzieje rodzaju ludzkiego są wyrazem fatalizmu czy prowidencjalizmu, obojętne, jakim słowem określimy to 
powszechne zjawisko.  Społeczeństwo podlega ewolucji,  której  filozofia  nie  zdołała  jeszcze całkowicie poznać,  ale 
której fatalistyczny charakter objawia się tym wyraźniej, im głębiej się ją bada. Wciągnięty w tok tej ewolucji, jak 
kropla wody w prądy oceaniczne, człowiek nie jest wolny; im bardziej się cywilizuje, posłuszny sile, która nim kieruje, 
tym mniej przyznaje sobie wolności.
Odpowiedź.  Obiekcja  bez  znaczenia,  zważywszy,  że  bierze  pod  uwagę  zaledwie  połowę  faktów.  Niewątpliwie 
konieczność odgrywa pewną rolę w ewolucji ludzkości i określenie tej roli wymaga niemałego wysiłku: nasi historycy-
filozofowie właśnie nad tym pracują. Ale wolna wola odgrywa swoją rolę również; nie trzeba na to innego dowodu 
aniżeli sposób odczuwania tej całej szkoły narratorów, którzy całkowicie negują to, co się zwykło nazywać  filozofią  
historii.
Obiekcja.  Można oczywiście dzielić czyny ludzkie na dwie kategorie — czyny przypisywane wolnej woli i te, które 
wynikają z konieczności. W sumie wziąwszy, wolna wola nie dąży do chaosu: byłaby to doprawdy dziwna wolność, 
gdyby stawiała sobie za cel stwarzanie nieładu. Otóż społeczeństwo, dzieło wolnej woli i jej wyraz, nie może istnieć 
bez organizmu, a znów organizm musi mieć prawa, które nim rządzą. Jakże więc można je zwać wolnym?
Odpowiedź. Przeciwnie, dowiedzione zostało (Studia IV i VII), że ład społeczny, taki jakiego wymaga Sprawiedliwość i 
do  jakiego  dąży  wolna  wola,  nie  jest  żadnym  organizmem  czy  systemem.  Jest  to  pakt  wolności,  równanie 
przeprowadzone między człowiekiem a człowiekiem, to zaś, z punktu widzenia ideału, zawiera największą możliwą 
ilość różnych kombinacji, największą niezależność jednostek i grup.
Wolność, która w swym nieposkromionym biegu zaprzecza wszystkiemu, co na swej drodze spotyka, nie wyłączając 
wszechświata jako takiego, znajduje na koniec kogoś, kto patrząc jej prosto w oczy mówi: o, nie!
Początkowo zaczyna  się  walka;  wolność  jest  bogiem wojny,  Deus  Sabaoth.  Później  jedna  wolność  mówi  drugiej 
wolności:
„Nie możemy się nawzajem pokonać, możemy tylko wyrządzić krzywdę naszym własnym organom; nieśmiertelni nie 
zabijają  się  wzajem.  Zawrzyjmy  rozejm:  niech  każda  z  nas  czyni  dla  drugiej  to  samo,  co  czyni  dla  siebie,  i 
zaprzysięgnijmy to na nasze połączone władztwo".
Tak  więc  prawo,  spisane  w  trzewiach  człowieka,  tworzy  się  poprzez  wolność.  Tego  właśnie  wyrazem  są  nasze 
rewolucyjne deklaracje, które, z wyjątkiem jedynie deklaracji Robespierre'a, stawiają wolność na pierwszym miejscu w 
uświęconej  formule:  W o l n o ś ć ,  R ó w n o ś ć ,  B r a t e r s t w o .  Zmieńcie  kolejność  wyrazów,  a  Rewolucja 
zostanie odwrócona i jej gmach runie.
XLV. Wolność jako minister Sprawiedliwości, władza wykonawcza i ustawodawcza w Deklaracji z r. 1789 stawiana jest 
wyżej niż prawo:
Art. 11. Obywatele nie mogą podlegać innym prawom niż te, na jakie się dobrowolnie zgodzili.
Art. 12. Wszystko, czego prawo nie zabrania, jest dozwolone i nikt nie może być zmuszany do czynienia tego, czego 
nie nakazuje prawo.
Art. 13. Nie wolno powoływać się na ustawę w odniesieniu do faktów wcześniejszych od jej ogłoszenia. Gdyby prawo 
było wydane w celu takiego czy innego osądzenia owych wcześniejszych faktów, byłoby wyrazem ucisku i tyranii.
To samo powtarza formuła wyryta na pierwszych monetach Rewolucji: N a r ó d ,  P r a w o ,  K r ó l .
Potwierdza to również Kodeks Cywilny i Kodeks Karny:
Kodeks Cywilny, Art. 1. Ustawy nabierają mocy prawnej z dniem ich ogłoszenia.
Art. 2. Prawo ma moc tylko na przyszłość, nie działa wstecz.
Kodeks Karny, Art. 4. Żadne wykroczenie, żadne przestępstwo, żadna zbrodnia nie mogą być karane w sposób, który 
nie był przewidziany prawem, zanim zostały popełnione.
Przyznać trzeba, że z punktu widzenia ładu wieczystego, niewzruszonego, wyższego nad człowieka, któremu nic nie 
pozostaje innego, jak tylko przystosować doń swą wolę, tego rodzaju maksymy są skandaliczne, niemoralne. Zmieniają 
one z gruntu pojęcie prawa, czyniąc zeń już nie stosunek czy przyczyną rzeczy, lecz dowolny statut woli człowieka. W 
gruncie rzeczy prawodawca, czy jest deistą, panteistą, fatalistą czy optymistą, powinien powiedzieć:
„Wszelkie prawo natury,  czyli  każdy naturalny i  konieczny stosunek rzeczy,  jest  prawem dla człowieka,  i  to jego 
prawem jedynym.
„A ponieważ stosunek  ten jest  niezmienny,  obowiązuje  on bez  względu na  epokę,  w jakiej  zaistniałaby sprawa,  i 
niezależnie od znajomości człowieka i od jego zgody.
„A zatem wszelkie spory będą regulowane, wszelkie zbrodnie karane, a szkody naprawiane w myśl prawa rzeczowego; 
wolna wola nie ma z tym nic wspólnego, społeczeństwo nie ma nic do powiedzenia".



Czemuż zatem prawodawca postępuje w sposób wręcz przeciwny? Dlaczego traktuje prawo jak  s w o j e ,  jako akt 
swojej własnej woli, coś, co wypływa z jego łaski czy też jego nakazu?
Ach, to dlatego, że wolność wyższa jest ponad świat i jego prawa i nie można od niej żądać, by się z tymi prawami 
liczyła w większym stopniu, niż się sama wobec siebie zobowiązała dobrowolną przysięgą.
Oto dlaczego w kwestii biuletynów wyborczych Sąd Najwyższy,  g e n e r a l i z u j ą c  tam, gdzie litera prawa tylko 
specyfikowała, był bez zarzutu z punktu widzenia logiki, która nie znosi wyjątków wobec prawa, ale nie miał słuszności 
z punktu widzenia procedury prawodawczej i sądowej, która dążąc do uniwersalności opiera się jednak wyłącznie na 
przypadkach konkretnych i uznaje za wzbronione to tylko, co zostało jako takie zadeklarowane ustawowo- jako wyraz 
synalagmatyczny wszystkich indywidualnych swobód.
Czymże jest, w gruncie rzeczy, prawo, czyli umowa społeczna?
Jest  deklaracją  specyficzną  dotyczącą  pewnego  określonego  przedmiotu,  przy  czym  strony  zawierające  układ 
zachowują  pełną  swobodę  co  do  wszystkich  innych  przedmiotów;  jest  granicą  zakreśloną  w,  tym  specyficznym 
przypadku działaniu wolnej woli. Bertrand du Guesclin84 i OlMer de Clisson85, zawierający między sobą pakt rycerski 
przeciwko  wszystkim,  którzy  mogą  żyć  i  umrzeć,  z  wyjątkiem króla  Francji  i  diuka  Bretanii,  są  przykładem tego 
absolutyzmu wolności.
Mówi się  o  ustroju społecznym; jakiż  ustrój  mógłby się  wyłonić z  takiego układu?  Żaden.  W miarę  jak wolność 
pertraktuje, pomnaża się o prawo —oto wszystko.
Przedtem każdy z dwóch wojowników, odosobniony, liczył się za jednego; teraz, powiedzieć można, ma siłę dwóch. 
Niech  przyjdzie  trzeci,  czwarty,  tysiączny,  nic  się  nie  zmieni:  wolność  czuwać  będzie  tylko,  aby  to  wie-lekroć 
powtarzane równanie, pomnażające siłę, nie zwyrodniało w fatalizm, który by tę siłę sobie podporządkował.
XLVI. Podajmy teraz całą teorię w skrócie.
1.  Zasada  konieczności  nie  wystarcza  sama  przez  się  do  wytłumaczenia  świata;  takie  tłumaczenie  zawierałoby 
sprzeczność.
2.  Koncepcja  absolutnego  Absolutu,  służąca  za  podstawę  teorii  Spinozy,  jest  więc  również  jako  podstawa  do 
zrozumienia natury i ludzkości oraz jako punkt wyjścia doktryny moralnej nie do przyjęcia: jest ona w sprzeczności ze 
swoim celem, którym miało być skłonienie człowieka siłą samych tylko idei do przeciwstawienia się unoszącemu go 
nurtowi  fatalizmu;  można  więc  traktować  tę  koncepcję  wyłącznie  jako  daną  metafizyczną,  pomocną  hipotezom i 
rozumowaniu  filozofa,  którą  jednak  trzeba  odrzucić  z  chwilą,  kiedy  staje  się  sprzeczna  z  doświadczeniem lub  z 
moralnością, co właśnie w tym wypadku zachodzi.
3.  Koncepcja  panteistyczna  wszechświata  czy  też  świata  możliwie  najlepszego  jako  wyrazu  (natura  naturata)  
absolutnego Absolutu (natura naturans) jest równie błędna; prowadzi ona do konkluzji sprzecznych z obserwowanymi 
stosunkami, które w całokształcie swym, a zwłaszcza w szczegółach, ukazują nam zupełnie inny układ rzeczowy.
Te trzy podstawowe negacje wymagają zasady uzupełniającej, i otwierają pole teorii nowej, dla której znaleźć tylko 
trzeba sformułowanie.
4.  Wolność  lub  wolna  wola  —  to  koncepcja  ducha  stworzona  jako  przeciwstawienie  konieczności  Absolutu 
absolutnego, harmonii wprzódy ustanowionej czy też „najlepszego świata" w celu wyjaśnienia faktów, których zasada 
konieczności, łącznie z dwiema pozostałymi, nie tłumaczy, oraz w celu umożliwienia poznawania przyrody i ludzkości.
5. Otóż podobnie jak wszystkie koncepcje ducha i jak sama konieczność, nowa ta zasada dotknięta jest antynomią; 
znaczy to, że sama przez się ona także nie wystarcza do zrozumienia człowieka i przyrody. Zgodnie z prawem ducha, 
które  jest  prawem  tworzenia,  trzeba,  aby  ta  zasada  opierała  się  na  własnym  przeciwieństwie,  czyli  zasadzie 
konieczności, wespół z którą tworzy antynomię — biegunowość wszechświata.
Tak więc konieczność i wolność, antytetycznie złączone, zarówno z punktu widzenia metafizyki, jak i doświadczalnie, 
uznane  są  za  podstawowy  warunek  wszelkiej  egzystencji,  wszelkiego  ruchu,  wszelkiego  celu,  a  zatem  również 
wszelkiej wiedzy i moralności.
6. Czymże więc jest wolność, czym jest wolna wola? Jest to siła kolektywna wynikająca z połączenia w jednej istocie 
organizmu, życia, inteligencji oraz wszystkich zrodzonych stąd uczuć, namiętności, idej. Za jej sprawą człowiek — 
materia, życie,  duch — wyzwala się z fatalności fizycznej, uczuciowej i  umysłowej, podporządkowuje sobie świat 
rzeczy, wzlatuje, poprzez wzniosłość i piękno, ponad granicę dzielącą rzeczywistość od idei, staje się narzędziem praw 
rozumu i praw przyrody, wytyka swojej działalności cel: przeobrażenie świata na wzór przeobrażenia samego siebie, i 
w ostatecznym wyniku — własną chwałę.
7. Zgodnie z tą definicją wolności powiedzieć można, wnioskując przez analogię, że w każdej istocie organicznej czy 
po prostu złożonej siłą ostateczną jest wolność tej istoty, a więc im bardziej istota owa — minerał, roślina czy zwierzę 
— zbliża się do typu ludzkiego, tym większa będzie jej wolność, tym większy zasięg wolnej woli. U człowieka wolna 
wola okazuje się tym silniejsza, im bardziej rozwinięta jest siła elementów: składowych zespołu, który ją zrodził — 
filozofii,  nauk ścisłych,  przemysłu,  ekonomii,  prawa.  Dlatego też  historia,  od swej  strony fatalistycznej  dająca się 
sprowadzić do systemu, 'okazuje się postępowa, idealistyczna, wyższa ponad wszelką teorię, kiedy na nią spojrzeć od 
strony wolnej woli; gdyż filozofia sztuki i filozofia historii mają tę cechę wspólną, że racje, które im służą za kryteria, 
są mimo wszystko bezsilne, kiedy chodzi o wyłożenie całokształtu ich treści.
XLVII. Otóż i ona, ta wolność rewolucyjna, tak długo przeklinania, dlatego że jej nie rozumiano, że klucza do niej 
szukano w słowach, zamiast go szukać w rzeczach; oto ona, taka, jaką musiała ją nam w końcu ukazać filozofia przez 
nią wyłącznie inspirowana. Objawiając się nam w najistotniejszej swej treści, daje nam wraz z uzasadnieniem naszych 
instytucji religijnych i politycznych — sekret naszego przeznaczenia.
O, ja rozumiem, że Wasza Eminencja nie miłuje wolności, że nigdy jej nie miłował. Tej wolności, której dostojnik 



Kościoła nie może zaprzeczyć ani jej afirmować nie niszcząc równocześnie siebie — Wasza Eminencja lęka się, jak 
Sfinks  lękał  się  Edypa:  z  jej  przyjściem Kościół  zostanie  odgadnięty,  chrześcijaństwo będzie  już  tylko  epizodem 
mitologii rodzaju ludzkiego. Wolność, usymbolizowana w przypowieści o kuszeniu, to wasz antychryst; wolnością jest 
w waszych oczach diabeł.
Przyjdź więc, Szatanie, oczerniany przez księży i królów, niech cię ucałuję, niech cię przycisnę do piersi! Od dawna cię 
znam, i ty znasz mnie także. Dzieła twoje, o błogosławiony, nie zawsze są piękne czy dobre; ale tylko one jedne nadają 
sens światu i nie pozwalają mu stać się absurdem. Bez ciebie, czymże byłaby Sprawiedliwość? Ideą, może instynktem. 
Rozum? Rutyną. Człowiek? Zwierzęciem. Ty jeden ożywiasz pracę i czynisz ją płodną; ty uszlachetniasz bogactwo, ty 
usprawiedliwiasz władzę, ty kładziesz swą pieczęć na wszelkiej cnocie. Nie trać nadziei, o potępiony! Mogę ci służyć 
piórem jedynie. Ale ślubuję nie wypuścić go z ręki tak długo, dopóki nie powrócą dni opiewane przez poetę:
Vous  traversiez  des  ruines  gothiąues:  Nos  defenseurs  se  pressaient  sur  vos  pas;  Les  fleurs  pleuvaient,  et  des  vierges  pudiąues  Melaient 
leurs chants a l'hymne des comfoats.  Tout s'agitait,  s'armait pour la defense; Tout etait fier, surtout la pauvrete.  Ah! rendez-anoi les jours  
de mon enfance, Deesse de la Liberte!



Studium dziewiąte 

POSTĘP I UPADEK

Do Jego Eminencji Kardynała Matthieu Arcybiskupa Besancon
Monseigneur,
Kiedy w dniu 17 czerwca 1789, w, czterdzieści pięć dni po otwarciu Stanów Generalnych, szlachta i duchowieństwo 
odmówiły połączenia się z gminami, a dwór odrzucił głosowanie indywidualne — Ksiądz Sieyes, osądziwszy, że 
nadeszła chwila, kiedy należy położyć temu kres, niby kapitan okrętu dający swym marynarzom sygnał odbicia od lądu, 
rzucił rozkaz: — Przetnijcie linę! Wówczas deputowani Stanu Trzeciego konstytuują się w Zgromadzenie Narodowe, 
ogłaszają za nielegalne i buntownicze każde zgromadzenie dokonane poza ramami tegoż, tym aktem siły ustanawiając 
uroczyście nowy porządek rzeczy z pominięciem obu elementów hamujących — opornej monarchii i tradycyjnego 
społeczeństwa.
Z tą chwilą naród zaczął kroczyć naprzód.
W trzy dni potem deputowani potwierdzają swoją uchwałę przysięgą: Francja składa przysięgę wraz z nimi. 
Czternastego lipca pada Bastylia; czwartego sierpnia feudalizm abdykuje, szóstego października rodzina królewska 
zostaje ściągnięta do Paryża. Rewolucja kroczyła naprzód... Kroczy nadal.
Myśl, którą zamierzam rozwinąć w niniejszym studium, jest czymś w rodzaju tego, czego żądał Sieyes.
W poprzednich ośmiu studiach dowiodłem, że Kościół nie zna Sprawiedliwości, a nawet jest jej wrogi, że wrogość ta 
wypływa ze sceptycyzmu, którego znowu źródłem jest myśl religijna. Że, co więcej, tak samo rzecz się ma ze 
wszystkimi instytucjami kościelnymi; że zatem jedyną przeszkodą na drodze do Sprawiedliwości jest teologia, 
podobnie jak w r. 1793 feudalizm we wszelkich postaciach był jedyną przeszkodą do tego, by naród stał się czymś. Cóż 
więc robić? Odpowiem jak Sieyes: przetnijcie linę.
Dowiodłem na przekór kalumniom mistyków, że człowiek obdarzony jest pewną właściwością pozytywną, sumieniem, 
które prowadzi go nieustannie ku Sprawiedliwości, i potrafi działać samodzielnie bez oglądania się na niebo i piekło, na 
interes i na strach; a zatem: przetnijcie linę.
Dowiodłem, że dzięki tej właściwości i mimo sprzeczności, od jakich roi się ludzkie prawo, rozum w kwestii zła i dobra 
nigdy się nie waha; że to tylko myśl religijna, każąca nam doszukiwać się uzasadnienia praw w rzeczach, zamiast ich 
szukać w ludziach, rodzi w prawodawcach niepewność i wahanie; a więc przetnijcie linę.
Wyjaśniłem, śmiem twierdzić, lepiej niż ktokolwiek uczynił to dotychczas, naturę i rolę wolności; i czytelnik mógł stąd 
drogą dedukcji utwierdzić się w. przekonaniu, że istnieje tylko jedna jedyna rzecz, która paraliżując wolną wolę hamuje 
działanie Sprawiedliwości — jest to bojaźń Boga i bałwochwalcze uwielbienie wszechświata: przetnijcie linę.
Pozostaje nam jeszcze zbadać, czy po przecięciu więzów trzymających duszę w niewoli człowiek jest rzeczywiście 
zdolny wznieść się siłą własnego sumienia na wyżyny cnoty; czy jego waga zła i dobra, od tylu wieków i za 
zezwoleniem boskim przechylona w lewo, da się definitywnie, aktem mądrości doczesnej, przechylić w prawo, innymi 
słowy, czy nasze poczucie prawa posiada rzeczywiście dostateczną siłę. Bo zerwać łańcuch niewoli i otworzyć sobie 
drzwi więzienia — to nie wszystko: trzeba jeszcze umieć kroczyć samodzielnie.
Zagadnienie zostało postawione po raz pierwszy w początkach ery chrześcijańskiej. Wiedzieliśmy, jaki zbieg 
okoliczności i jakie powszechne uczucia złożyły się na odpowiedź negatywną. I jak w konsekwencji na miejscu podanej 
w wątpliwość cnoty ludzkiej usadowiła się teoria łaski i cały system chrześcijański.
W ostatnim stuleciu zagadnienie to znowu wypłynęło na porządek dzienny. Zakwestionowano prawdziwość 
chrześcijańskiego rozwiązania, podniesiono niesprzyjające wpływy, jakie to rozwiązanie ukształtowały. I oto filozofia 
bardziej ludzka, opierając się na pełnej odwagi Rewolucji, głośno wypowiada pogląd przeciwny. Zaprzecza się, jakoby 
religia — naturalna czy objawiona, mniejsza o to — była dla moralności użyteczna. Twierdzi się, że Sprawiedliwość nie 
potrzebuje tej podpory. Co do mnie, przeprowadziłem szczegółowy dowód, że prawdziwą cnotą jest tylko cnota wolna 
od wszelkiej teologii. A zatem przeświadczenie, które dało początek chrześcijaństwu, przestało istnieć. Nietrudno 
dostrzec, że wraz z Chrystusem wszyscy bogowie, dawni, obecni i przyszli, znaleźli się w stanie upadku, a wieczysta 
ofiara została zniesiona. Ani jakobinom, ani eklektykom nie stałoby mocy płuc, aby tchnąć w nas nowe bóstwa. 
Ludzkość, powiedział Rousseau, jest z natury cnotliwa; wystarczy jej być wolną, aby postępować cnotliwie. Dowodzi 
tego niezmiernie doniosły fakt, którego nie rozumieli starożytni i który dopiero w miarę upływu stuleci stopniowo się 
ujawniał — że człowiek podatny jest na doskonalenie, cywilizacja kroczy naprzód, a poprawy, jaka wciąż się dokonuje 
w moralności ludzkiej, nie da się przypisać wpływowi religii; jest to poprawa spontaniczna i wywodzi się bezpośrednio 



z sumienia narodów, wprostproporcjonalnie do wolności, w stosunku odwrotnym do wiary.
Oto czego uczy nowa filozofia. Jeśli te fakty są prawdziwe, Wasza Eminencja przyzna wraz ze mną, że idee religijne 
nie mają już co robić na tym świecie; że po chrystianizmie każda próba stworzenia nowego kultu byłaby zniewagą 
wyrządzoną rozumowi, Sprawiedliwości, wolności, zasługującą na potępienie ze strony ludów i na ściganie przez sądy. 
Powtarzam więc za Sieyesem: przetnijcie linę.



Rozdział pierwszy 

KRYTYKA IDEI POSTĘPU

I. Wyznać trzeba, że postęp nie został lepiej potraktowany przez tych, którzy głosili się jego apostołami, niż było to 
przedtem udziałem wolności i Sprawiedliwości. Pisano na temat postępu obszerne rozprawy, z których nie wynikało nic 
poza wątpliwościami. Zarzucano czytającą publiczność wielką ilością drukowanych w dużym formacie postępowych 
wyznań wiary tak dziwnie sformułowanych, że kto by chciał się z nimi liczyć, musiałby bez wahania opowiedzieć się 
przeciwko postępowi, tak jak to w słusznym poczuciu ludzkiej godności uczynił p. de Lamartine.
Przede wszystkim, co zwykło się rozumieć pod słowem postęp? Dla jednych termin ten jest synonimem ruchu. 
„Idziemy — mówią oni. — Oblicze tego świata się zmienia. A zatem..." Ludzie ci nie mają o zagadnieniu 
najmniejszego pojęcia. Postęp to coś więcej niż ruch, a fakt, że coś znajduje się w ruchu, nie dowodzi bynajmniej, że 
jest na drodze postępu.
Dla innych postęp jest ewolucją, szeregiem rosnącym i malejącym, ograniczonym czasowo, czymś organicznym i 
całkowitym, gdzie można dostrzec pewną żywiołowość, ale gdzie ruch ulega tylko początkowo pewnemu 
przyspieszeniu, żeby zaraz potem tyle samo szybkości utracić. Jak gdyby kryzysy, zdeterminowane a priori i 
uszeregowane na skutek pewnych konieczności naszej konstytucji, bądź też zaaranżowane przez Opatrzność dla celów, 
które utrzymuje ona w tajemnicy, jak gdyby ten szereg przemian fizyko-społecznych, niezależnych od woli ludzkiej, 
był rzeczywiście ludzkim postępem, postępem wolnej istoty!
Skoro idea jest tak niedostatecznie sprecyzowana, nie ma co nawet pytać, czy dostarczyła ona przynajmniej jakichś 
dowodów realności samego faktu: jakże stwierdzić fakt, którego nawet pojęcia się nie posiada? Toteż fakt postępu nie 
jest bynajmniej przez jego wyznawców ustalony; a ponieważ każdemu z cytowanych przez nich przykładów ewolucji 
ku lepszemu przeciwstawić można równorzędne przykłady ewolucji ku gorszemu i ponieważ każdemu społecznemu 
krokowi naprzód, od zarania dziejów aż po dzień dzisiejszy, odpowiada inny krok — w tył, niepodobna doprawdy na 
dzisiejszym etapie dyskusji powiedzieć, czy ludzkość idzie naprzód, cofa się, czy stoi w miejscu.
Wszystko pozostaje jeszcze do zrobienia; ze swej strony, skoro postęp jako fakt jest wciąż jeszcze dla filozofii jedynie 
dezyderatem, spróbuję przynajmniej wyjaśnić ścisły sens słowa i warunki istnienia samej rzeczy.
Jeżeli czytelnik zapamiętał cokolwiek z naszych poprzednich Studiów, przeczuwa zapewne, że postęp to nic innego jak 
Sprawiedliwość i wolność, rozpatrywane, po pierwsze, w ich ruchu poprzez stulecia, po drugie, w ich oddziaływaniu na 
właściwości, które są im posłuszne i które na drodze swej ulegają przemianom, gdyż istota syntetyczna nie może 
rozwijać się jednostronnie, w jednej tylko dziedzinie, bez udziału innych swych części w tym ruchu rozwojowym.
Na to, by teoria postępu była pełna i prawdziwa, musi ona spełniać dwa warunki;
a) Wziąć za punkt wyjścia wolność i Sprawiedliwość, i z tego punktu rozszerzać się na wszystkie właściwości 
człowieka kolektywnego i jednostkowego; w przeciwnym razie postęp jednej właściwości bywa rekompensowany 
regresem innej, a wtedy nie ma mowy o postępie.
b) Ukazywać postęp wyzwolony z wszelkiego fatalizmu podobnie jak wolna wola i Sprawiedliwość.
c) Przedstawiać rozwój przyspieszony, nie zaś ruch ewolucyjny, paraboliczny czy koncentryczny, gdyż to, implikując 
wpływ zewnętrzny, nieuchronnie czyniłoby z postępu czysty fatalizm.
d) Na koniec, dać wyjaśnienie nieprawości oraz wszystkich upadków i ruchów wstecznych społeczeństwa.
Ponieważ zgodnie z tymi warunkami postęp obejmowałby ludzkość w całokształcie jej przejawów, nie jest ważne, z 
jakiego miejsca zaczęlibyśmy naszą ocenę.
II. Statystyka mówi, że od czasu Rewolucji 1789 roku ludność Francji wzrosła o około dziesięć milionów, czyli o 40 
procent. Podobny przyrost stwierdzić można we wszystkich państwach Europy. Czy powinniśmy dostrzegać w tym 
fakcie znak postępu? Tak, odpowiem, jeżeli źródłem tego faktu jest rozwój wolności i Sprawiedliwości; nie, jeżeli 
trzeba go przypisać jakiejś na wskroś organicznej przyczynie losowej.
Tu właśnie tkwi trudność. Wzrost i rozmnażanie, crescite et multiplicamini, wspólne są naszemu gatunkowi i wszystkim 
innym. To samo prawo rządzi wszystkim, co żyje, i od stworzenia świata nie uległo ono zmianie. Z jednej strony, 
płodność nie zwiększyła się, z drugiej, nie zmniejszyło się zużycie na głowę, tak że zaludnienie jest dziś, jak było 
zawsze, proporcjonalne do środków utrzymania. To sprawa organiczna; tutaj nie może być postępu.
Istnieje nawet fakt, który świadczy, że wzrost zaludnienia w niczym nie jest od Sprawiedliwości zależny: jest nim 
przymusowa emigracja proletariatu. Irlandia, Niemcy, Francja przelewają swój nadmiar na inne części globu; tak więc 
osobnik pozbawiony pracy czy funduszów zmuszony jest wędrować; cóż można by przytoczyć, co jaskrawiej 
świadczyłoby o fatalizmie ciążącym nad społeczeństwem i silniej przemawiałoby przeciwko postępowi?
Czy rodzaj ludzki wyniszcza swoją wzrastającą liczbą resztki królestwa zwierzęcego? Tak mówią, i ja w to wierzę. Ale 
to dowodzi tylko, że jesteśmy silniejsi. Usuńcie człowieka, a postęp stanie się udziałem krów i niedźwiedzi.



A oto fakt, który na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej pomyślny: od pewnego czasu w różnych punktach ziemi 
stwierdza się wzrost przeciętnej długości życia. Przypisuje się to zarówno zwiększonej sumie bogactw, jak i lepszemu 
ich podziałowi; i tu znów objawia się Sprawiedliwość.
Ale na to można odpowiedzieć, po pierwsze, że choć wzrosła przeciętna długości życia, to górna granica pozostała bez 
zmiany; a zatem wzrost ten przybliża nas tylko nieco do warunków z dawna wyznaczonych przez naturę, od których 
oddaliła nas nędza. Jest to więc wyrównanie, ale nie postęp.
Po drugie — że wzrostowi przeciętnej długości życia odpowiada proporcjonalny spadek liczby urodzeń; a więc skoro 
długowieczność powstrzymuje rozmnażanie, tracimy z jednego końca to, cośmy z drugiego zyskali. Na przykład, w 
latach 1850—1856 przyrost ludności był bardzo nieznaczny. Podobne fakty nie przemawiają na korzyść postępu, lecz 
przeciwko niemu.
Inny przykład przeciwwagi. Sygnalizując zwyżkę przeciętnej długości życia, statystyka ujawnia jednocześnie obniżenie 
przeciętnej wzrostu. Czy mamy widzieć w tym nowym fakcie przejaw upadku? Nie, tak samo jak nie mieliśmy prawa 
dostrzegać oznak postępu w przedłużeniu życia. Wolno nam się spodziewać, że przy lepszym odżywianiu wzrost 
naszych rekrutów odzyska w ciągu jednego czy dwóch pokoleń to, co głód i wojna nam odebrały; skoro powszechna 
zdrowotność osiągnie na powrót poziom, poniżej którego spadła, wszystko powróci do status quo. Nie mieszajmy 
wahań, jakim podlega życie zarówno zbiorowe jak indywidualne, ze stałym rozwojem, który implikuje pojęcie postępu: 
byłoby to stwarzaniem sobie dziecinnych złudzeń. O postępie można by mówić, gdyby rodzaj ludzki od początku 
swego istnienia stale polepszał się pod względem liczby, wzrostu, siły, zdrowia, długowieczności. I na odwrót, można 
by mówić o upadku, gdyby ruch ten zaznaczał się w kierunku przeciwnym również w sposób stały, abstrahując od 
przypadków spowodowanych działaniem siły wyższej, które tu nie wchodzą w rachubę. Otóż na przekór tradycjom i 
legendom nie wydaje się, żeby można było twierdzić jedno lub drugie: zdrowy rozum i powszechna równowaga 
wykluczają tę możliwość.
III. Przejdźmy na inny teren. Może to, czego odmawia nam organizm, znajdziemy za to w sferze ducha? Nie ulega 
wątpliwości, że ogólna suma wiedzy całkowitej masy rodzaju ludzkiego powiększa się: pod tym względem niepodobna 
negować postępu. Ale faktowi temu przeciwstawia się dwa argumenty. Jeden to niezmienność, jeśli nie obniżenie 
uzdolnień umysłowych; drugi — znowu niezmienność, jeśli nie obniżenie sztuki. A zatem, co się tyczy ducha, nie jest 
bynajmniej powiedziane, że zdolność pojmowania, wyobraźnia i pamięć są proporcjonalne do ilości nagromadzonych 
obserwacji i wydedukowanych z nich praw; że taki Newton, Kant czy Cuvier byli większymi geniuszami niż 
Arystoteles czy Archimedes. Magazyn wiedzy zapełnia się równocześnie z rozprzestrzenianiem się dziedzin nauki i jej 
podziałem. Ale na tym koniec; inteligencja nic tu nie zyskuje, funkcje mózgowe pozostają te same.
Czy możemy być przynajmniej pewni, że zachowujemy w tym względzie status quo? Wiadomo, że zdolności 
umysłowe żywsze są w młodym wieku niż w dojrzałym; przez analogię możemy stąd wnosić, że podobnie rzecz się ma 
z całym rodzajem ludzkim. Wielu zgodzi się z pewnością, że więcej trzeba było spontaniczności i siły umysłu, więcej 
geniuszu na to, by stworzyć mowę, wymyślić pismo i liczby, niż na to, by przy pomocy tych pierwszych narzędzi 
wiedzy wynaleźć druk i algebrę.
Ozyrys, który wymyślił pług, więcej uczynił dla rolnictwa niż nasi wszyscy mechanicy; Dedal, który skręcił i 
zahartował pierwszy świderek, może sobie rościć prawo do autorstwa tych gigantycznych świdrów, które przebijają 
skorupę ziemską; prządka Arachne góruje nad samym Jacąuardem86; Parmentier87, który obdarzył nas ziemniakiem, nie 
może się nawet równać z tym nieznanym dobroczyńcą, który dał nam zboże, a wszystkie wynalazki Lavoisiera 
oddałbym za jedno jedyne odkrycie Noego — fermentację winogron.
Nie ma ani jednego z naszych nowoczesnych wynalazków, który by nie nasuwał podobnych refleksji. Nasz postęp 
techniczny podobny jest do postępu w dziedzinie kulinarnej. Nauczono nas zjadać konie, alpaki, korzenie ignamu, 
fabrykować napoje alkoholowe, ale wszystko to nie przeszkadza, że głód nadal wyniszcza ludzkość... Trzeba nam 
jednak oddać sprawiedliwość: z dwóch czy więcej nagromadzonych myśli potrafimy ukształtować nową: oto do czego 
się sprowadza nasza wynalazczość. To samo robili przed nami starożytni i, jak widać, z równym powodzeniem. Od tej 
pory nauczyliśmy się wyciągać w nieskończoność konsekwencje z pierwszych zasad i rozmnożyliśmy niesłychanie 
sposoby używania danych nam elementów. Czy to jest postęp? Owszem, w porównaniu ze zwierzętami, obdarzonymi 
jednym tylko rodzajem myśli, instynktem, i niezdolnymi wyjść poza jego granice; w odniesieniu do nas samych, 
stanowczo nie. Sama idea takiego postępu ma w sobie coś sprzecznego: gdyż im bardziej mnożą się idee i wchodzi w 
grę refleksja, tym bardziej słabnie intuicyjna spontaniczność. Jest to może równowaga, ale nie postęp.
"IV. Co się tyczy sztuki, rzecz ma się inaczej.
O ile w dziedzinie nauki siła intuicji zostaje do pewnego stopnia skompensowana powszechnością idei i ruch trwa nadal 
bez większych strat dla ducha, to w dziedzinie sztuki widzimy coś odwrotnego: u wszystkich ludów, które osiągnęły 
pewien etap rozwoju estetycznego, sztuka w krótkim czasie dochodzi do takiej doskonałości, na jaką pozwala rozwój 
społeczny, po czym daje się zaobserwować najpierw, zahamowanie, a następnie obniżanie się poziomu; i nic na świecie, 
żadna filozofia czy nauka, żadne zachęty ani rewolucje nie mogą tego upadku powstrzymać. Mając coraz żywszą 
świadomość i coraz bardziej rozumowy stosunek do sztuki, artysta czuje, jak zwiększa się jego bezsilność; staje się 
ilustratorem, iluminatorem, gorzej — kopistą i plagiatorem. Czyż zjawisko to, do tej pory nie mające wyjątków, 
ukazywane młodzieży jako jedna z prawd szkolnych, nie powinno nas napawać trwogą o losy postępu?
To samo, jeśli wierzyć krytykom, dzieje się z literaturą. Słownictwo rozrasta się, język przez krótki tylko czas 
zachowuje swą świeżość i piękno. Zainteresowania, namiętności i uczucia zmieniają kształty i kierunki, ale na próżno 
domagają się dla siebie nowego wyrazu; jak gdyby sztuka wypowiadania się przykuta była do swego pierwszego 
modelu, słowo zaczyna się stawać niedbałe, pospolite, fałszywe. W miarę jak rozkwita filozofia, dialektyka i 



technologia — więdnie poezja. W teatrze mieszczańska konwersacja wyparła tragedię, a poczucie estetyczne tak dalece 
zanikło, że zarówno widzowie, jak dramaturdzy zachwycają się tą płaskością, nazywając ją postępem. Mimo wysiłków, 
jakie czyni, literatura czuje, że czas jej minął, i sama to głosi. Od siedemdziesięciu lat literatura francuska spada coraz 
niżej; niemiecka rozbłysła tylko na chwilę; angielska dawno się skończyła. Skoro więc najwyższe uzdolnienia ducha, 
najlepiej wyrażające jego wolność, skoro to, co ludzkość ma najlepszego — ginie, czyż można mówić o postępie?
V. Przejdźmy teraz do przemysłu i jego kapitałów.
Tutaj tryumfują wyznawcy postępu. Wyliczają swoje konie parowe, wydajność swoich kopalń, swoje lokomotywy, 
wagony, szyny, okręty, swoje szpule i młyńskie kamienie. Obliczają, ile razy ich linie kolejowe i przewody 
telegraficzne okrążyłyby kulę ziemską, ile kilometrów kwadratowych mogliby pokryć wyprodukowanym per kalem, ile 
metrów sześciennych zajęłyby ustawione w ruloniki dukaty. Omdlewają z rozkoszy nad sprawozdaniami bankowymi, 
kwitami podatkowymi, miliardami długów publicznych i hipotecznych. „Właśnie na giełdzie — mówią oni — 
podziwiać trzeba postęp, to jest jego świątynia, tam oglądać można cuda, jakie sprawia zrzeszenie i praca. Ach, dajcie 
nam spokój z waszą ideologią, waszą wolnością, waszymi prawami! Bogactwo — oto idea pozytywna. Z bogactwem 
przyjdzie dobrobyt, z dobrobytem mądrość i cnota. Nawet sztuki i poezji nie zbraknie nam. Pewnie, jest jeszcze wiele 
nędzy, którą należy uzdrowić, wiele cierpień do ukojenia, ignorancji do oświecenia; ale wy sami mówicie przecież, że 
każde działanie wymaga czasu; a jakiż skuteczniejszy lek zaofiarować możemy ludzkiej nędzy, tej przyczynie i 
kwintesencji wszystkich cierpień, wszystkich błędów i zbrodni, aniżeli B o g a c t w  o?..."
Otóż i sedno rzeczy. Wzrastający dobrobyt, o którym niegdyś słyszało się tylko w. mowach tronowych, stał się 
komunałem nadużywanym zarówno przez kwietystów--rentierów, jak i oszukańczych spekulantów. Ludzkość idzie 
naprzód, jeśli ci panowie zgarniają pieniądze. I nie brak ludzi, skądinąd niegłupich, którzy wśród tego całego szumu 
wokół zaangażowanych kapitałów, koalicji przywilejów, premii, ruchu pieniężnego dają się ponosić złudzeniom. W 
związku z feudalizmem przemysłowym, którego działalność zdemaskowaliśmy w Podręczniku spekulanta giełdowego 
ku zadowoleniu publiczności i samych nawet władz, czyż nie zarzucono nam, że nie uznajemy postępu, czyż nie 
wołano, że dość już krytyki i że oczekuje się po nas czegoś więcej niż samo tylko burzenie? Ci, których żywi renta, 
uważają, że o postępie można mówić wtedy, kiedy renta wzrasta; a ci, którzy na nią pracują? Zawsze to samo: pęd do 
gadania, niezdolność do myślenia; w gruncie rzeczy obojętność wobec idei i brak poczucia moralnego.
Wzrasta handel — mówi się — wzrasta dochód, bogactwo, a więc i przeciętna stopa życiowa musi się podnosić. 
Błędny rachunek i wniosek fałszywy. Zachodzą jedynie przesunięcia w handlu, wymianie i dochodach, i to zawsze ze 
szkodą dla mnóstwa drobnych jednostek przemysłowych, składających się na demokrację produkcyjną, z korzyścią zaś 
dla wielkiego przemysłu, który stanowi obecnie nowy feudalizm. Jeśli nawet przyjąć, że tym powszechnym 
przesunięciom towarzyszy pewien wzrost wymiany, wynikający z oszczędności kosztów, wzrost ten skompensowany 
jest podporządkowaniem wytwórców, którzy niegdyś byli niezależni, a teraz są płatnymi robotnikami — z 
drobnomieszczaństwa spadli na szczebel proletariatu. Pracując dziesięć godzin dziennie człowiek zarabiał 3 franki; 
obecnie znaleziono sposób na to, by pracował dwanaście godzin za tę samą płacę; albo też, nie zmieniając długości dnia 
roboczego ani sumy zarobku, podwyższa się o 20 procent ceny żywności, co wychodzi na jedno. Jest to postęp dla 
przedsiębiorcy, kapitalisty, pośrednika, którzy na tej zwyżce korzystają; cofnięcie natomiast dla robotnika, który tyleż 
traci. Postęp jest znikomy. Co mówię? Zważywszy, że ilość wyzyskiwanych jest większa niż dawniej, postępu nie ma 
wcale, jest cofnięcie.
Nie ma mowy o postępie ekonomicznym społeczeństwa bez ścisłej równowagi sił, przemysłu, robót publicznych, 
produktów, dochodów, płac, czynszów, dyskonta, zysków, premii asekuracyjnych, podatków itd. My zaś żyjemy w 
ustroju przywilejów koalicji i spekulacji, w którym wszystko urządzone jest tak, by sprzyjać nierówności, a więc w 
konsekwencji wszystko jest fałszywe: fałszywy przemysł, fałszywy handel, fałszywa własność, fałszywe 
udoskonalenia, fałszywe wagi, a więc i fałszywa księgowość, fałszywe sprawozdania, usługi skandalicznie przeceniane 
lub nie doceniane, produkty oszukańcze, dochody czerpane z kapitałów i zjadane na dwadzieścia lat z góry. Nawet 
statystyka jest fałszywa, cyfry przeciętne maskują najordynamiejsze kłamstwa. I cóż z tego, że globalna suma bogactw 
rośnie, jeżeli podział jest taki, że ogromna większość jest uboższa niż przedtem? I na cóż się zda pobudzanie ruchu tych 
bogactw, sprawianie, by toczyły się dukaty, jeżeli z tego ich obrotu korzyść mają tylko dyskonterzy?
Zapewniają mnie, że w ciągu ostatnich pięciu lat zarobki na giełdzie wyniosły co najmniej miliard — podzieliło się nim 
około czterdziestu osobników. Miliard ten pochodzi z przedsięwzięć, które są jeszcze w tej chwili w stadium organizacji 
i nie przyniosły w ostatecznym rozrachunku więcej niż 10% włożonych kapitałów. Jest to więc wynik samych tylko 
zmian w lokatach. Jakąż korzyść zmiany te przyniosły ogromnym rzeszom wprzężonym w służbę wielkich 
towarzystw? Nie przyniosły im nic prócz jeszcze większej zależności, wzrostu drożyzny i perspektywy wieczystej 
pracy najemnej.
Nie ma co utrzymywać, że wzrost bogactw rozciągnie się w końcu i na proletariat, że masy zainteresowane są w 
utrzymaniu renty państwowej. Przy feudalizmie przemysłowym taki postęp jest matematycznie niemożliwy. Co 
feudalizm robi dzisiaj, będzie robił i jutro, i nie może tego zaprzestać. Fałszywa waga, fałszywe odważniki, fałszywa 
miara, fałszywe sprawozdania, fałszywa statystyka: oto zasada feudalizmu, jego idea, jego metoda, jego 
sprawiedliwość, jego cel. Odbierzmy mu ten warunek istnienia, a zabijemy go.
Cokolwiek by się czyniło w tym ustroju systematycznej nierówności, można się tylko kręcić w kółko — oto cały 
rzekomy postęp.
Spontaniczny przyrost ludności pociąga za sobą niedobór środków utrzymania, ten zaś z kolei — większe nasilenie 
pracy; praca, przynosząc dobrobyt, powoduje zwiększenie przyrostu — i tak bez końca.
Ale to nie wszystko. Praca, przez sam swój odstręczający charakter, pobudza przemysł, naukę^ sztukę, jednym słowem: 



działalność umysłową; podniecenie umysłu pobudza wrażliwość, wyolbrzymia ideał, wzmaga proporcjonalnie potrzeby, 
czyni ubóstwo trudniejszym do zniesienia.
Cóż się osiągnie, kręcąc się na przestrzeni stu pokoleń w tym kieracie, jaką drogę będzie się miało za sobą?
Ani o minutę nie przedłuży się normalnej długości ludzkiej egzystencji — to pewne. Nie doda się ani milimetra 
wzrostu, ani kilogramometra siły muskułom — to także dowiedzione. Nie zwiększy się sumy wiadomości, nie wzmoże 
się siły umysłu — i to również jest pewne. Cały przemysł nie przysporzy człowiekowi ani minuty wypoczynku na 
przestrzeni dnia pracy; przeciwnie. Wszystko to jest niezbicie dowiedzione.
Za to, podniecając przez nieustanną pracę naszą potrzebę bogactwa; rozwijając ponad miarę, poprzez podniecanie 
umysłu, naszą wrażliwość; czyniąc naszą egzystencję coraz bardziej niepewną w związku z nieuchronnym przyrostem 
ludności i zawiłością najróżniejszych trybów ekonomicznych — zwiększamy niepomiernie ryzyko, na jakie narażona 
jest nasza wolność i życie. Przychodzi więc niepokój, rozpacz, zazdrość, głucha nienawiść, wewnętrzne waśnie, walka 
klas, atakowanie własności, rewolucje polityczne, a w ślad za tym wszystkim — rzezie i masowa ewakuacja, nie 
mówiąc już o klęskach żywiołowych, których przyroda, zawsze zgodna z człowiekiem, kiedy chodzi o niszczenie, nie 
omieszka nam przyrzucić. Po czym zacznie się wszystko od nowa: oto rzekomy postęp!
VI. Pozostaje moralność. Tutaj panuje jeszcze większa niepewność. Jako nauka, od czasu utwierdzenia się 
chrześcijaństwa, moralność była coraz bardziej zaniedbywana. Przekonanie, że najwyższym kodeksem moralnym jest 
Ewangelia, zwalniało od badań w tej dziedzinie. Dopiero począwszy od Kartezjusza wolna myśl pokusiła się o to, ale z 
jakże nikłymi rezultatami! Filozofia, nie domyślając się tego nawet, powróciła poprzez swoją metafizykę do 
chrześcijaństwa. Jej teorie dotyczące prawa i obyczajów to po prostu wątłe wnioski wyciągane z założeń teologii, 
zwykły pastisz Ewangelii, siłą logiki i wbrew woli autorów doprowadzający do zawsze tych samych konkluzji, jak 
nierówność warunków, absolutyzm rządowy, deprawacja umysłów, osłabienie więzi rodzinnej i narodowej. Pod żadnym 
względem nie czerpaliśmy natchnienia z nauk moralistów starożytnych. Gdzież znaleźć u nas odpowiednik 
Konfucjusza czy Sokratesa? Gdzież jest nasza szkoła perypatetyków? Powiem nawet, nie dbając o bezrozumne 
oszczerstwa: gdzie nasza szkoła cyników? Gdzie nasza szkoła Epikura?
Nasza spekulacja filozoficzna na przestrzeni całych osiemnastu stuleci okazała się bez wartości. A czy mamy może 
czym się pochwalić w dziedzinie praktyki? Vacherot, filozof, dymisjonowany profesor uniwersytetu, zwolennik 
postępu, komentując w „Revue de Paris" (15 września 1856) teorie panów Leroux i Pelletan i zastanawiając się wraz z 
tym ostatnim nad zniechęceniem, jakiemu uległ p. de Lamartine, szczerze jednak przyznaje, że melancholijnemu poecie 
aż nazbyt łatwo przyszłoby się z takim domniemaniem rozprawić.
„Gdzież znaleźć — wykrzykuje on — cnotę bardziej heroiczną, bardziej pełną spokoju i pewności siebie, jeśli nie w 
społeczeństwie antycznym i w antycznej filozofii, w duszy Sokratesa lub Katona, Epikteta lub Marka Aureliusza?... 
Niepodobna dość mocno protestować przeciwko tak chimerycznej interpretacji teorii postępu".
Warto zresztą podkreślić, że przykłady najszczytniejszej cnoty pojawiają się w epokach największego zepsucia; jak 
gdyby rzadkość kompensując heroizmem, ludzkość wahała się, jak zawsze i wszędzie, w jedną i drugą stronę około 
niezmiennej przeciętnej.
Zresztą w tym, co się tyczy praktyki, chętnie oddaję głos Waszej Eminencji. Cóż sądzi Eminencja, dzierżący klucz do 
naszych sumień, o naszej moralności? Jakąkolwiek odpowiedź otrzymam na swoje pytanie, każda będzie dla mnie 
pożyteczna. Jeżeli Wasza Eminencja orzeknie, że pomimo osłabnięcia naszej wiary jesteśmy więcej warci niż nasi 
ojcowie, odpowiem: tym lepiej! A zatem postęp ludzkości istnieje. Posłużę się własnym oświadczeniem Waszej 
Eminencji — przeciwko niej. Jeśli natomiast usłyszę, żeśmy się z degenerowali, zapytam, jaka jest tego zwyrodnienia 
przyczyna? A ponieważ od osiemnastu stuleci Kościół wziął troskę o nasze obyczaje na swoje barki — wniosek, jaki 
wyciągnę, znów będzie przeciwko Waszej Eminencji. W razie gdyby Wasza Eminencja, stając na stanowisku 
pośrednim, sądziła, że oblicze tego świata się zmienia, ale istota rzeczy pozostaje ta sama, zadałbym pytanie: na cóż 
wobec tego przydało się chrześcijaństwo? I znowu, po raz trzeci, odpowiedź będzie przeciwko Waszej Eminencji. Na 
wszelkie sposoby, czy to za sprawą postępu, czy upadku, czy status quo — wyrok zapadnie potępiający i sceptycyzm na 
nic się Waszej Eminencji nie zda. Nie będzie już ratunku, pozostanie jedynie kwestia, czy skończyć przyjdzie na 
krzyżu, od cykuty czy od miecza.
VII. Czymże więc jest postęp, jeżeli nie można go znaleźć ani w naszym ciele, ani w inteligencji, ani w przemyśle, ani 
w bogactwie, ani w cnocie, ani w ideale?
Nigdy jeszcze nie stanęło przed filozofią bardziej pasjonujące pytanie i nigdy znalezienie odpowiedzi nie było tak 
palącą koniecznością. Każde stworzenie dąży do tego, żeby się określić; czyż tylko człowiek miałby wiecznie 
pozostawać w mgławicy, miałby być niezdolny do dalszego rozwoju, do sformułowania własnego prawa, przejawiania 
własnych obyczajów — jednym słowem, on jeden miałby trwać w bezruchu?
Boć ostatecznie postęp to realizacja Sprawiedliwości. Wszyscy to czują, i Wasza Eminencja głosi to również, skoro 
zasługę przypisuje chrześcijaństwu. Ale rzecz w tym, czy ów postęp nie jest złudzeniem, skoro nie widać wzrostu 
cnoty; poza tym trzeba by wiedzieć, w jaki sposób postęp się realizuje, a właśnie na to nie mogę nigdzie znaleźć 
odpowiedzi.
Progresiści, których teorię streszczam tu w paru słowach, głoszą, że postępu szukać należy w ogólnym duchu 
społeczeństw, w organizmie cywilizacji — że tam właśnie ukazuje go historia świata. Inny był duch społeczny 
starożytnego Wschodu, inny Grecji, inny Imperium Rzymskiego, inny wreszcie w świecie chrześcijańskim; doskonali 
się on, oczyszcza z biegiem stuleci, zmienia formy. Pod tym względem cywilizacja stanowi kontynuację 
wieloszczeblowej drabiny, na której Przyroda rozmieściła swoje twory, od najniżej do najwyżej zorganizowanych — 
pierwszy obraz i model postępu.



Wyznaję, że byłem kiedyś pod wrażeniem tej fizjologiczno-politycznej żonglerki, która oczywiście nie wytrzymała 
próby głębszego zastanowienia. Idea ruchu społecznego nie była ludziom starożytnym nie znana. Pojawia się w 
hipotezach kosmogonicznych, od których rozpoczynają się ich dzieje. Tak na przykład w. Księdze Rodzaju po sześciu 
dniach stworzenia mamy dziesięć pokoleń patriarchów reprezentujących okres pasterski, początki rolnictwa, 
ustanowienie ofiar, początki sztuk i rzemiosł itd. Następnie przychodzi potop, symbol rewolucji, otwierający nową erę.
Poza pewnymi szczegółami z dziedziny zoologii porównawczej i geologii, zdobyczy naszego wieku, cóż więcej dają 
nam autorzy Nowej Encyklopedii, cóż więcej daje nam p. Pelletan? Podobnie jak w tym, co dotyczy Sprawiedliwości i 
wolności, filozofia deistyczna powtarza tylko Objawienie, tak też w, związku z postępem odsyła nas do Berossosa88, 
Sanchuniathona89, Mojżesza; tworzy się nowe Metamorfozy90...
Zapewne, idea kolejnych przekształceń społeczeństwa ma w sobie coś tak oczywistego, wydaje się umysłowi 
ludzkiemu czymś tak naturalnym, doświadczenie na przestrzeni dwóch czy trzech pokoleń przydaje jej tyle 
prawdopodobieństwa, że musiała się nasuwać nawet najdawniejszym filozofom. Na tej empirycznej i bardzo starej 
podstawie nietrudno było historykom dokonać podziału znanego biegu stuleci na okresy mniej lub więcej 
charakterystyczne, które rodząc się jeden z drugiego, zdawały się dążyć ku jakiemuś określonemu celowi. Taki jest 
obraz czterech wielkich królestw, przypisywany Danielowi91, który to obraz posłużył Bossuetowi za kanwę do jego 
Rozprawy o historii powszechnej 92. Taką myśl wypowiada również Florus 93 w prologu do swojej historii, gdzie 
porównuje naród rzymski do człowieka w czterech fazach jego życia: w dzieciństwie, młodości, wieku dojrzałym i 
starości. Czy wszystko to zgodne jest z ideą postępu, tą ideą, którą wiek dziewiętnasty głosi rękojmią wolności i z 
której Rewolucja uczyniła dogmat?
Co do mnie, oświadczam wyraźnie, że jeśli postęp nie miałby nam dać nic więcej, szkoda robić dokoła niego tyle 
szumu i tak wysilać nasze mózgownice. Lepiej już pozwolić płynąć życiu, jak się Panu Bogu spodoba, zgodnie ze 
zdrową radą pewnego braciszka zakonnego: każdy niech robi, co do niego należy, nie mówi źle o rządzie i pozwoli 
światu toczyć się swoim torem: Officium re-citare, bene dicere de priore, sinere mundum ire quomodo vadit.



Rozdział  drugi

KRYTYKA IDEI POSTĘPU (CIĄG DALSZY). TEORIA EWOLUCJI

VIII. Wszystko we wszechświecie ma swój początek, okres rozwoju, schyłku i wreszcie koniec: jest to jedno z wielkich 
praw przyrody; i im bardziej się je zgłębia, tym lepiej widzi się jego piękno. A mimo to, rzecz dziwna, jest to właśnie 
ulubiony motyw fatalizmu, zarówno materialistycznego, jak mistycznego, i co dziwniejsze, umiano się w nim doszukać 
czegoś zbliżonego do wolności, Sprawiedliwości, postępu.
Jeden rodzaj przemija, a drugi nastaje — mówi Eklezjasta.
Słońce wschodzi i słońce zachodzi, dąży na południe, a obraca się ku północy.
Wszystkie rzeki idą do morza, wracają do miejsca, skąd wzięły początek.
Roślina kiełkuje, wzrasta, zakwita, owocuje i usycha.
Zwierz rodzi się, dojrzewa, płodzi podobnego sobie i umiera.
Zważmy, że pisarz żydowski wyciąga z tej ewolucji wręcz przeciwny wniosek niż ten, jakiego oczekujemy od postępu: 
wszystko jest marnością, mówi on, poza miłością Boga i służeniem Mu.
Niechże więc ktoś twierdzi, ile mu się podoba, że prawo ewolucji, rządzące wszystkimi trzema królestwami, znajduje 
również zastosowanie w historii; że z narodami i całą ludzkością jest tak jak z poszczególnymi osobnikami, których 
życie zakreślone jest w postaci nieprzekraczalnej krzywej; twierdzę, że skoro według tej hipotezy ruch powrotny w dół 
równy jest ruchowi w górę i najdokładniej mu odpowiada, nie można  tu mówić
0 postępie, a tym bardziej o wolności.
Spadający kamień, który w, jednakowych odcinkach czasu przebywa coraz większe odcinki drogi, znajduje się w ruchu 
przyspieszonym; nie można powiedzieć tego samego o podróżnym, który równym marszem przebywa etap za etapem, 
dążąc do celu swojej wędrówki.
Tak samo też nie jest postępem krążenie z raz większą, raz mniejszą szybkością po obwodzie koła o dowolnie dużym 
czy małym promieniu. Istota podlegająca własnemu rozwojowi porusza się, z tym się zgadzamy, ale nie posuwa się 
naprzód, tak samo jak blok żurawia, który podnosi ciężary sam nie zmieniając miejsca, albo jak planeta krążąca dokoła 
swego słońca; jak roślina jednoroczna, której całe życie zamyka się w jednym sezonie, czy jak owad, który przybierając 
kolejno postać gąsienicy, poczwarki i motyla krąży niezmiennie po tej samej orbicie, po której przed nim krążyli jego 
przodkowie
1 będzie krążyło jego potomstwo.
Im więcej wypytywać o to filozofów współczesnych, tym silniejszego nabiera się przekonania, że chodzi im wyłącznie 
o zdeterminowanie sposobu, w jaki dokonywa się ewolucja historyczna, innymi słowy — interesuje ich tylko organizm 
ludzkości,  czyli  to, co w cywilizacji wiąże się z fatalizmem. Co się zaś tyczy postępu, który oczywiście musi być 
wolny, nie podlegać umniejszaniu ani cofaniu, to choć zawsze zakładają jego możliwość, nigdy jednak o nim nie mówią 
i nic o nim nie wiedzą.
Taki na przykład Vico94, podobnie jak Arystoteles, choć inaczej to formułuje, każe cywilizacji wirować w zamkniętym 
kręgu, gdzie arystokracja i demokracja, duchowieństwo, szlachta, przemysł uzyskują kolejno przewagę i kolejno się 
eliminują,  by rozpocząć znów to samo; i tak bez końca. Ten system nawrotów raził swoją ciasnotą;  ale jeśli  koło 
zastąpić spiralą, obraz się zmienia; staje się bliższy prawdzie historycznej, przyznaję to. Nie przyczynia się jednak w 
niczym do postępu.
Jeżeli historia mieści się cała w konfiguracji globu ziemskiego, we właściwościach gatunku i w mechanice umysłu, to o 
postępie mowy nie ma, a historia jest czystą fizjologią. Jeśli natomiast wolność ma swoje miejsce w historii, to postęp 
jest możliwy. Chodzi tylko o to, czym on właściwie jest. Do tej pory nie znaleziono na to pytanie odpowiedzi; a nawet 
nie brak historyków — i są to właśnie zwolennicy postępu — którzy twierdzą, że wolność pojawia się w historii po to 
tylko, żeby zamącać ład, a tym samym hamować postęp!!!
Książka Herdera95, Myśli o filozofii dziejów, cieszy się zasłużonym uznaniem; ja mam jej do zarzucenia tylko jedno: że 
właśnie m y ś l i  nie odgrywają tam żadnej roli. Cały system polega na fatalizmie: gleba, klimat, równiny i góry, rzeki, 
jeziora i morza — z nich to bierze się właściwa dla każdej szerokości i długości geograficznej flora i fauna, następnie 
człowiek, a wreszcie społeczeństwo i jego dzieje. Wszystko pięknie; tylko nasuwa się pytanie, co wolność i postęp mają 
tu do czynienia; nie wiadomo nawet, na co może się tu przydać inteligencja.
IX. A oto Hegel: u niego, który na każdym kroku przeciwstawia się Herderowi, znajdziemy niewątpliwie coś nowego. 
Według Hegla idee kształtują system nerwowy nie tylko społeczeństwa, ale i przyrody; ta tylko jest różnica między 
ewolucją w przyrodzie a rozwojem ludzkim, że w przyrodzie nie dzieje się nic nowego, podczas gdy u człowieka 
wszystko  podlega  prawu  doskonalenia  się  i  postępu.  A  zatem,  mówi ten filozof,  historia  powszechna jest  historią 
wolności; świat Wschodu, świat grecki i rzymski, świat chrześcijański — oto jej kolejne fazy. Tego to usiłuje dowieść w 



sensie ogólnym, nie troszcząc się o szczegóły i o wszystko, co uważa za przypadkowe.
Już w tym samym jest coś nie w porządku: system historyczny, w którym ważne jest tylko to, co o g ó 1 n e, w którym 
odsuwa się na bok szczegóły i całą dziedzinę faktów uznanych za przypadkowe. Przy takiej metodzie eliminacji, czegóż 
to nie da się wyczyniać z historią!? Nie ma już rzeczywistości, żadna pewność nie istnieje.
Ale idźmy dalej. Zapewne te  idee  doprowadzą w. końcu do postępu, postępu wolnego, jedynego, jaki jest naprawdę 
postępem. Otóż nie: idee Hegla są nie czym innym jak opisem organizmu intelektualnego, który rządzi człowiekiem i 
przyrodą, a jego wolność to ślepa siła popychająca ów organizm; wyjaśnia to sam autor.
„Zamiast próżnych roztrząsań na temat natury i granic poznania — mówi Hegel — ukazać należy, jak przyrodzona 
świadomość  staje  się  wiedzą  prawdziwą i  absolutną:  takie  jest  zadanie  fenomenologii.  Przedstawia  ona  całą  serię 
przemian, jakim podlega dusza, w postaci tyluż etapów zakreślonych jej przez naturę, po to, by drogą doświadczenia 
stała się umysłem" (Willm96 Historia filozofii niemieckiej, t. III, str. 400).
Wyjaśnijmy to sobie.  To samo, co natura uczyniła dla naszych ciał  i  co jest  przedmiotem anatomii  i  fizjologii  — 
organizm jednym słowem — uczyniła również dla naszych uzdolnień, namiętności, instynktów, i to jest przedmiotem 
psychologii; uczyniła to i dla naszych idei także; znaczy to, że rozum jest pewnym sui generis organizmem, podobnie 
jak dusza i ciało.
Hegel  stara  się  więc  opisać  ruch  organiczny ducha,  z  którego  wywodzi  następnie  organizm przyrody i  organizm 
społeczeństwa; inaczej mówiąc — daje teorię fatalizmu przyrodniczego i społecznego wzorowaną na teorii fatalizmu 
idei. Oświadcza to wyraźnie:
„Historia to naturalny i konieczny marsz ducha powszechnego, którego natura jest zawsze jedna i ta sama, ale który się 
rozwija  tocząc  się,  że  tak  powiem,  w  istnieniu  świata.  Mądrość  wieczysta  oddziaływa  zarówno  na  ducha  jak  na 
przyrodę" (Willm, str. 424).
Ruch  tego  ducha  nazywamy  procesem,  zapożyczając  z  niemieckiej  terminologii  chemicznej  słowo  oznaczające 
działanie  chemiczne.  Proces  oznacza  tedy  pracę  wewnętrzną,  ruch  stopniowany,  wytwarzający  szereg  form 
przejściowych w dążeniu do formy ostatecznej, która jest końcową fazą procesu. Rozwój ten odbywa się na zasadzie 
trójstopniowości: teza, antyteza i synteza.
Wszystko to może być prawdą, gdyż, jakeśmy to wyżej powiedzieli, konieczność i wolność dzielą świat między siebie i 
pierwszym czynem tej ostatniej jest zmierzenie się z rywalką. Przyjmijmy więc system Hegla jako teorię konieczności 
dziejowej  i  zastanówmy się,  jaka  tu  jest  rola  wolności.  A może Hegel  rezerwuje  ją  dla  szczegółów,  dla  całej  tej 
dziedziny  przypadkowej,  którą początkowo uważał  za niegodną uwagi?  Otóż nie.  Nie ma miejsca dla  wolności  w 
systemie Hegla, a zatem nie ma tam też miejsca dla postępu. Hegel pociesza się po tej stracie na sposób Spinozy. 
Nazywa wolność organicznym ruchem ducha, obdarzając ruch przyrody mianem konieczności. W gruncie rzeczy — 
mówi on — oba te ruchy są identyczne; i dodaje ów filozof, że najwyższa wolność, najwyższa niezależność człowieka 
polega na tym, aby w i e d z i a ł ,  że jest z góry zdeterminowany przez ideę absolutną, wiedzę czy świadomość, którą 
Spinoza nazywa intelektualną miłością Boga.
Równie dobrze można by powiedzieć, że najwyższa wolność polityczna polega na tym, aby obywatel w i e d z i a ł ,  że 
rządzi nim władza absolutna; podobałoby się to zwolennikom wieczystej dyktatury i prawa boskiego.
Co do nas, to nie tak pojmujemy wolność. Wolność w rozumieniu rewolucyjnym nie jest wyłącznie uświadomioną 
koniecznością; nie jest też koniecznością duchową rozwijającą się zgodnie z koniecznością przyrodniczą: jest to siła 
kolektywna  obejmująca  naturę  i  ducha  zarazem  i  władająca  sobą;  zdolna,  jako  taka,  do  negowania  ducha  i 
przeciwstawiania się naturze, do podporządkowania jej sobie, unicestwienia jej i siebie; siła, która odrzuca, jeśli o nią 
chodzi, wszelki organizm; która poprzez ideał i sprawiedliwość stwarza sobie byt boski; której ruch jest więc wyższy 
aniżeli  ruch  natury  i  ducha,  niewspółmierny  z  jednym i  drugim;  jednym słowem,  coś  zgoła  innego  niż  wolność 
Heglowska.
Według niemieckiego filozofa wszystko jest ewolucją organiczną, fatalizmem, śmiercią; możemy tu powtórzyć słowa 
Eklezjasty, najdawniejszego z tych ewolucjoni-stów: Vanitas vanitaturn, et omnia vanitas.
Cóż  znaczą wobec tego najuczeńsze teorie, skoro ruchem kieruje zawsze nieugięta racja i skoro odbywa się on bez 
naszej wiedzy, na przekór nam, a nawet, jeśli trzeba, przeciwko nam?
Religia kształtuje się początkowo jako rełigia natury, następnie jako rełigia osobowości duchowej.
Religia natury przebywa trzy fazy: najpierw jest religią magiczną (fetyszyzm, szamanizm, lamaizm, buddyzm); później 
przechodzi w religię wyobraźni (bramanizm); wreszcie staje- się religią światła (parsyzm) i religią symboliczną (religia 
Egipcjan).
Religia duchowa przechodzi kolejne fazy: wzniosłości (judaizm), piękna (religia Greków) i rozumu (religia Rzymian).
Ta ostatnia stanowi przejście do religii Absołutu.
Katechizm uczył nas, że przez grzech pierwszego Adama popadliśmy w bałwochwalstwo, następnie zaś staliśmy się 
chrześcijanami dzięki  łasce drugiego.  A tu zjawia się  człowiek,  który nam mówi, że wszystko to jest  alegorią,  że 
musieliśmy przejść przez te wszystkie wierzenia w ramach procesu duchowego i koniecznego rozwoju, czyli historii. 
Przyjmuję to wyjaśnienie z dobrodziejstwem inwentarza. Ale zdradźcież mi nareszcie, o filozofowie i kapłani, jaką rolę 
przeznaczacie mojej wolności i jakie mogę mieć pojęcie o postępie, jeśli ze wszystkich waszych słów wynika, że jestem 
jedynie marionetką?
W tym stanie rzeczy przyłączam się całkowicie do zdania historyka Willma, który mówi:
„Jeżeli wszystko jest ewolucją pewnej danej treści, to wszystko jest potencjalnie predeterminowane, a wolność, mimo 
że głosi się, iż jest samą istotą ducha, staje się dla jednostek koniecznością. Wszystko, co uważają one za własne dzieło, 
własny postępek,  jest  w rzeczywistości  cząstką  dzieła  ogólnego,  efektem wieczystego  działania  idei,  ducha,  który 



wypełnia i tworzy świat" (Willm, t. IV, str. 328).
Co jest  najgroźniejsze  w tych  koncepcjach  organizmu społecznego predeterminowanego i  stanowiącego wieczystą 
konieczność w łonie Racji absolutnej, to to, że od negacji wolności prowadzą one do negacji dobra i zła, do tyranii i  
kwietyzmu.  Hegel  mówi wyraźnie,  że w rozróżnieniu dobra i  zła nie  ma nic absolutnego; w jego systemie losy i 
postępowanie jednostek, wchłoniętych przez organizm kolektywny, mają niewielkie znaczenie:
„Człowiek powinien być obojętny względem tego, co jest w jego egzystencji indywidualne, powinien umieć obywać się 
bez szczęścia, a także zachowywać odeń niezależność, jeśli je posiada.  Można starać się urządzić możliwie nieźle na  
tym świecie, nie troszczyć się jednak o to nadmiernie".
Przystosować się do świata takiego, jaki jest, a zarazem pozostać wyższym ponad ten świat — oto maksyma Hegla. Nie 
obchodzi go nędza i przestępczość, jednym słowem — zło; nie troszczy się o nie zgoła. Jego filozofia nie dopuszcza, by 
te  rzeczy stały się  problemem. Patrzy na  nie  z  nazbyt  wysoka,  żeby dostrzec  pod purpurą  arystokracji  łachmany, 
którymi rzesze nieszczęsnych i wydziedziczonych okrywają swe wychudłe ciała.
Czy nie to właśnie nazwano we Francji wielką moralnością, łatwą i płynną, w przeciwstawieniu do małej moralności,  
skrupulatnej i surowej; czy nie to potępił Kościół pod mianem kwietyzmu, Rewolucja zwalczała w postaci laissez jaire,  
łaissez passer, a zakonna bierność wyraziła w słowach: sinere mundum ire ąuomodo vadit?
X. Kiedy mniej od berlińskiego filozofa powściągliwi uczniowie Saint-Simona w roku 1830 wzywali społeczeństwo do 
zerwania  z  życiem  instynktownym  i  wkroczenia  bezzwłocznie  w  ustrój  odwiecznie  predeterminowany  przez 
nieskończonego ducha — wiadomo, co nastąpiło. Społeczeństwo odpowiedziało im ustami prokuratora królewskiego, 
że  wdzięczne  im  jest  za  uświadomienie  mu  jego  przeznaczenia;  że  wiedząc  juz  dzięki  nim,  iż  przeznaczenie  to 
zdeterminowane jest przez absolut, może teraz korzystać z upragnionej wolności; że teraz nie pozostaje mu już nic 
innego, jak tylko żyć swoim maluczkim życiem i kroczyć swoją poczciwą dróżką, a gdyby ktoś zechciał przyspieszyć 
kroku, wiadomo już, że popadłby w nieszczęście. Saintsimonistom więcej nie było trzeba; rozproszeni, skupili się na 
nowo, odłożyli kask Rewolucji, miecz wolności i puklerz postępu; stali się konserwatystami i bogaczami.
Fourier wylicza w historii siedem okresów poprzedzających harmonię, której prawa odkrył i głosił: 1 — Ede-nizm, 2 — 
Dzikość,  3 —  Patriarchat,  4 —  Barbarzyństwo,  5 —  Cywilizacja,  6 —  Gwarantyzm,  7 —  Serie przemienne,  8 — 
Harmonia. Obecnie znajdujemy się w piątym okresie. Fourier chciał, byśmy stadia szóste i siódme przeskoczyli i weszli 
od razu w okres harmonii. Społeczeństwo okazało się jednak w stosunku do jego szkoły równie niewdzięczne i oporne, 
jak w stosunku do szkoły Saint-Simona. „Idziemy z postępem, i to wystarczy — krzyczą zwykli szarzy ludzie. — Co za 
wariactwo  kazać  nam pędzić  na  łeb  na  szyję!"  Szkoła  Fouriera,  bardziej  egalitarna  aniżeli  szkoła  Saint-Simona, 
obdarzona większym poczuciem moralnym, poniosła jednak taką samą jak tamta porażkę. Podzieliła los demokracji: 
dogorywa powoli w nędzy na wygnaniu.
Niechaj ci, którzy walczyli w szeregach Rewolucji, przebaczą mi; obyż dosłyszeli w moich słowach jedynie gorące 
pragnienie podźwignięcia ich nadziei! Socjalizm, podobnie jak filozofia Heglowska, rozpadł się, gdyż nie umiał do 
swoich teorii organicznych dołączyć prawdziwej i silnej teorii wolności i Sprawiedliwości, a bez niej jest tylko hańbą i 
degradacją człowieka.
W Nowej Encyklopedii znajduję pod hasłem Conscience [sumienie, świadomość] godny uwagi wywód, którego autor, p. 
Piotr Leroux, pozostając na płaszczyźnie organicznej, zdołał na koniec wyjaśnić nam za pomocą porównania pojęcia 
postępu.
„Zwierzę,  na  którymkolwiek  szczeblu  drabiny by się  znajdowało,  stanowi  zorganizowany rezultat  ogólnego  życia 
przyrody,  poprzedzającego  jego  istnienie.  Toteż  jego  zdolność  asymilacji  dotyczy  bezpośrednio  lub  pośrednio 
wszystkich gatunków, które je w życiu poprzedziły. Pewne czynności, do których niezdolne jest zwierzę niższe, nawet 
dorosłe i będące w pełni swoich możliwości, wykonuje z łatwością zwierzę gatunku wyższego już wkrótce po przyjściu 
na świat. Zwierzę przeżuwające nawet w wieku dojrzałym nie może jeść mięsa, podczas gdy niedorosłe tygrysiątko 
zjada mięso zwierząt przeżuwających.
„W życiu zwierzęcym między jednym gatunkiem a drugim, między jedną a drugą koncentracją życia i mocy zachodzi 
jak gdyby kolejne wcielenie życia".
Czy to samo zachodzi w odniesieniu do ludzkości? Tak, na miejsce rzędów i gatunków wchodzą tu stulecia i pokolenia.
„Siły składające się na człowieka zmieniają się z pokolenia na pokolenie.  Podobnie jak kolejne gatunki zwierzęce 
przynoszą z sobą nowe odmienne instynkty, tak też i my, przychodząc na świat, przynosimy cechy wrodzone w każdym 
stuleciu odmienne...
„A priori  twierdzenie to nie budzi wątpliwości. Jakżeż bowiem, gdybyśmy nie przynosili na świat cech wrodzonych 
innych, niż przynosili nasi przodkowie, moglibyśmy żywić się tym, co oni wytworzyli? To tak jakby ktoś powiedział, 
że lew może się urodzić jagnięciem, a jednak od urodzenia żywić się mięsem.
„A posteriori rzecz jest nie mniej oczywista. Te nieustające przekształcania sił tworzących człowieka są nieuniknionym 
rezultatem posługiwania się tymi właśnie siłami i rozwijania ich przez zastosowanie...
„...Podobnie  jak  zwierzę  zgodnie  z  tajemnymi  prawami,  których  jeszcze  nie  znamy,  przekazuje  potomstwu  swój 
instynkt i swoją naturę nie w tej dokładnie postaci, jaką osiągnęło rozwijając swe cechy w ciągu własnego życia, tak też 
i człowiek dąży do przekazywania swojej natury ze stulecia na stulecie w drodze dziedziczenia cech duchowych i 
cielesnych, którymi obdarza swoje dzieci...
„Niezależnie  od  wpływu  doznanego  już  przez  sam fakt  poczęcia,  oddziaływanie  społeczeństwa  na  jednostkę  jest 
ogromne. W rezultacie człowiek nie jest całkowicie wolny od tego oddziaływania w żadnym ze swoich uczynków, 
uczuć,  predyspozycji  i  uzdolnień.  Cechy  wrodzone,  które  przyniósł  na  świat,  w  zetknięciu  ze  społeczeństwem 
otaczającym człowieka i przekazującym mu cały dotychczasowy dorobek życia ludzkości stwarzają, a raczej rozwijają 



jego istotę duchową, która staje się w ten sposób wypadkową pierwotnej natury indywidualnej i ogólnych wpływów 
otaczającego świata. Toteż w miarę rozwoju społeczeństwa dziedziczność staje się coraz bardziej złożonym wynikiem 
wpływów rodzicielskich oraz wpływów stulecia, w którym dziecko przyszło na świat...
„Oto  co  tłumaczy  naszą  możliwość  karmienia  się  uprzednimi  wytworami  ludzkości,  czyli  kontynuowanie  dzieła 
naszych ojców...
„Nie znaczy to, abyśmy stali wyżej od naszych ojców... ani że ludzie nowożytni przewyższają, w potocznym tego słowa 
znaczeniu, starożytnych. Ale przynosimy z sobą na świat dziedzictwo odmienne od ich dziedzictwa i to nam pozwala 
zaszczepiać, że tak powiem, nasze życie na ich życiu.
„Żaden gatunek zwierzęcy nie jest lepszy od innych: wszystkie są doskonałe z punktu widzenia życia, jakie wiodą. Ale 
jeden gatunek zdolny jest do wykorzystania uprzednich zdobyczy gatunków, które wkroczyły w życie przed nim".
Teoria Piotra Leroux, według której każde ogniwo serii jest wyższe od poprzedzającego, a niższe od następnego — to 
właśnie istota postępu. Idea zaczerpnięta jest ze świata zwierzęcego, gdzie rodzaje i gatunki wznoszą się po szczeblach 
coraz  wyżej,  bez  spadków,  dążąc  do  nieskończoności.  Jest  to  zaprzeczeniem śmierci,  objawiającej  się  w  każdym 
organizmie żywym; tej  powszechnej  śmierci,  którą dopuszczają koncepcje Arystotelesa,  Florusa,  Makiawela,  Vica, 
Bossueta  i  która  daje  się  wyczuć  w  filozofii  absolutu,  jak  gdyby  absolut,  objawiwszy  się  w  tworzeniu  w,  całej 
rozciągłości, miał kiedyś zwinąć skrzydła i pchnąć świat na powrót w chaos.
Ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, czy ten postęp jest realny, a po drugie, czy ejst efektem naszej wolnej woli, czy 
produktem siły organicznej ożywiającej ludzkość. W tym drugim przypadku postęp byłby jednym z warunków życia w 
ogóle, nie miałby w sobie nic z nas samych i należałoby go uważać jedynie za przejaw nieskończonej siły, za czysty 
fatalizm, który nie tylko nie świadczy o postępie ludzkim, ale wręcz go unicestwia.
I tutaj również filozofia zgotowała Waszej Eminencji same tryumfy.
Piotr Leroux, człowiek najbardziej  powołany do rozumienia myśli  rewolucyjnej,  tak dalece zagłębił się w badaniu 
organizmu, że zdaje się, iż traci z oczu wolność. Będąc człowiekiem religijnym, bardziej troszczył się
0  stworzenie teologii niż moralności. Widział on dobrze, że chrześcijaństwo się skończyło, jeśli nie dla pospólstwa, 
które nie myśli, a więc się nie liczy, to przynajmniej dla tej części społeczeństwa, która rządzi się rozumem i której 
rozum dokonał Rewolucji. Ale wysnuł stąd wniosek, że tę formę religii musi zastąpić inna,
1  poszukiwaniu  tej  innej  religii  poświęcił  całe  swoje  życie.  Otóż,  jakeśmy to  niejednokrotnie  podkreślali,  mimo 
rozmaitości symboli istnieje tylko jedna religia, i jedna tylko istnieć może; i jedna tylko teologia, której pewną cząstkę 
reprezentuje każde wyznanie, teologia, do której zawsze w końcu udaje się sprowadzić idee tak zwanych nowatorów, 
jeśli nie wolą dać się przekonać o swojej niekonsekwencji czy złej wierze: tą religią, tą teologią jest religia Waszej 
Eminencji.
Tak więc filozofia Hegla, podobnie jak filozofia Schellinga 97, który zdobył się na śmiałość powrotu do katolicyzmu, i 
jak  filozofie  Rousseau,  Leibniza,  Spinozy,  Kartezjusza,  jak  każda  wreszcie  filozofia  rozpoczynająca  od  realizacji 
absolutu, stanowi tylko jedno oblicze teologii chrześcijańskiej; materializm pewnych humanitarystów, którzy wielbią 
ciało zamiast ducha, a własną wspólnotę biorą za Najwyższą Istotę — jest jednak także jej przejawem.
Wracając do teorii Piotra Leroux, jasne jest, że postęp, jaki nam ona przypisuje, jest czymś organicznym i nie ma w 
sobie  nic  wolnego,  nic,  co  by zależało  od  naszego działania.  Jest  to  po  prostu  przedłużenie  drabiny ewolucyjnej 
zwierzęcej, kwestia dziedziczności, nie zaś wolnej woli; procesu duchowego, nie zaś niepogwałconej władzy, dla której 
wszystko, co nie jest nią, staje się natychmiast albo narzędziem, albo przeszkodą i której całe prawodawstwo sprowadza 
się do formułki A = A. Ego sum qui sum.
Toteż Piotr Leroux powiada bardzo słusznie:
Nie stoimy wyżej od naszych ojców; mamy inne niż oni dziedzictwo — oto wszystko. Żaden gatunek zwierzęcy nie jest 
lepszy od innych; wszystkie są doskonałe z punktu widzenia życia, jakie wiodą.
Postęp, który nam ukazano, nadal się nam wymyka: organizm, witalizm, psychizm — wszystko, co kto chce, tylko nie 
wolność  i  nie  moralność.  Nasz  postęp,  mówi p.  Pelletan,  który szczyci  się,  że  sformułował  prawo postępu,  choć 
naprawdę  sformułował  tylko  fatalizm  Piotra  Leroux  —  nasz  postęp  jest  wzrastaniem  naszego  życia,  rodzajem 
dojrzewania, które nie zależy od naszej woli i które, dając się zauważyć tylko na przestrzeni całego pokolenia, nie 
przynależy do jednostki, ale do gatunku.
XI. Cóż nam więc pozostaje prócz powrotu do religii, z której, jak nam się przez chwilę zdawało, wyzwolił nas postęp? 
To właśnie czynią filozofowie ku zbudowaniu świata chrześcijańskiego.
Natura, mówią oni, która nic nie robi na próżno, nie postępuje naprzód dla samej tylko przyjemności posuwania się; ma 
w tym cel; jakiż on jest? Każda ewolucja organiczna kończy się śmiercią. Otóż ponieważ postęp jest negacją śmierci, 
przypuszczać można, że zjawisko, którego my dostrzegamy część tylko, zachodzi nadal w jakiejś sferze wyższej i że o 
ile  z  punktu  widzenia  organizmu  skazani  jesteśmy na  śmierć,  to  z  punktu  widzenia  postępu  śmierć  ta  jest  tylko 
powrotem do życia, odnową istnienia. Taki jest pogląd p. Pelletana: „Jest coś odpychającego w wierzeniu — mówi on 
—  że  człowiek  idzie  naprzód  po  to,  by  się  skończyć".  I  kończy  swój  dytyramb  na  cześć  postępu  hymnem  o 
nieśmiertelności duszy. Jest to także pogląd p. Bucheza, który domagając się imieniem chrześcijaństwa chwały odkrycia 
idei, wiedzie postęp ku zmartwychwstaniu. I pana Reynaulda, który posuwa się aż do przypuszczenia, że w pewnych 
mgławicach odnowa życia następuje bez przerwania ciągłości, drogą postępu nie przechodzącego przez śmierć 98. I jest 
to wreszcie pogląd Piotra Leroux, który zresztą nie sądzi, aby odrodzenie dusz dokonywało się gdzie indziej niż w łonie 
samej ludzkości, której postęp zasadza się właśnie na metempsychozie.
Otóż jeżeli ludzkość gwoli dopełnienia swoich przeznaczeń musi przeżyć samą siebie, musimy dojść do wniosku, że jej 
obecne istnienie jest niepełne; że jest w niej jakiś brak, niedokończenie, skaza — inaczej mówiąc, nędza i upadek. I oto 



wróciliśmy znów do katolicyzmu przez bramę postępu, która okazuje się nie czym innym niż dobrze znaną bramą 
grzechu pierworodnego.
„Można zarzucić Condorcetowi — mówi p. Jan Reynauld — że zajmował się zbyt wyłącznie postępem oświaty, nie 
licząc się wcale niemal z dziedziną uczuć religijnych. Ta druga dziedzina postępu, nie mniej prawdziwa, nie mniej 
godna podziwu i nie mniej płodna niż rozwój czystej inteligencji, zasługuje w pełni na pierwszoplanowe miejsce; bez 
niej, mimo największych wysiłków, dzieje rodzaju ludzkiego musiałyby utracić najlepszą część swojej wielkości — 
można nieomal powiedzieć: swojej boskości".
I dalej:
„Ludzkość jest tam (w dziele Condorceta) godnie reprezentowana, ale brak tam pierwiastka boskiego; wszędzie dotyka 
się tam ziemi,  nigdzie nieba...  Oto dlaczego Condorcet,  pozbawiony sankcji  religijnej  i  zdany wyłącznie na swoją 
wiedzę,  jest  całkowicie  bezsilny w obliczu  dwojakiego  problemu:  ostatecznego przeznaczenia  rodzaju ludzkiego  i 
ostatecznego przeznaczenia jednostki" (Nowa Encyklopedia).
Oto więc, co nie ulega wątpliwości: postęp, zgodnie z wszystkimi istniejącymi definicjami, nie tylko nie wynika z 
naszej  wolności,  ale  co  więcej,  nie  jest  też  świadectwem  naszej  cnoty.  Przeciwnie,  jest  znakiem  naszej  niewoli, 
znakiem, który, jeśli potrafimy go właściwie zinterpretować, prowadzi nas do Boga i życia pozagrobowego. Jeśli to 
odrzucimy — zjawisko traci cel, teoria staje się nieważna, pozbawiona sensu. Przekonany o tych wzniosłych prawdach 
p. Jan Reynauld w Ziemi i Niebie idzie w kwestii postępu jeszcze dalej od swoich współwyznawców. Nie wystarcza mu 
już nieśmiertelność duszy, trzeba mu jeszcze preegzystencji. To, co nazywamy postępem, zmienia się wówczas w nie 
kończące się krążenię dusz w nieskończoności światów, w nieskończony szereg wcieleń oczyszczających — skoro 
upadek,  który z  nimi  idzie  w parze,  jest  także  wieczysty.  Znakomity teozof  dowodzi  tego  w swoich  niezmiernie 
wzniosłych  rozważaniach  na  temat  geografii,  astronomii,  embriologii,  uciekając  się  do  pomocy  rachunku 
różniczkowego i całkowego.
Tak się obecnie przedstawia dylemat, który dzięki naszym genialnym progresistom bodzie nas i rozpruwa obydwoma 
rogami:
Albo  czysty fatalizm,  taki  jaki  znajdujemy na  dnie  wszystkich  filozofii  historii,  u  Arystotelesa,  Makiawela,  Vica, 
Herdera,  Hegla,  Saint-Simona,  Fouriera  i  ich uczniów;  albo  religia,  a  więc  natura niedoskonała,  ziemia przeklęta, 
cywilizacja  chaotyczna,  pozbawiona  zasad  i  celów,  ludzkość  grzeszna  i  nędzna,  od  Boga  oczekująca  ekspiacji  i 
wyzwolenia, a więc pozbawiona moralności, nic niewarta.
Czyż po tym można się dziwić chwiejności ludu francuskiego? Jeśli elita narodu, dysponująca długotrwałą tradycją, 
rozległą  filozofią,  wspaniałą  nauką  —  kończy  takim  szaleństwem,  czegóż  można  oczekiwać  od  pospólstwa, 
wygłodzonego i pogrążonego w ciemnocie? Mędrcy bredzą, a lud się łajdaczy.
W latach 1830 i 1848 Waszą Eminencję zdumiała zapewne szybkość, z jaką obalony Kościół znalazł się na powrót w 
siodle. Dla mnie nie było to wcale niespodzianką.
Francja  razem  ze  swymi  przywódcami  nigdy  właściwie  nie  wyrwała  się  z  zasięgu  religii.  Toczyło  się  walkę  z 
kropidłami, szatami, naczyniami kościelnymi; kwestionowało się wrzenie krwi świętego Januarego, cuda w Mignę i la 
Sallette;  żartowało  się  z  łakomstwa  mnichów,  rozpusty  franciszkanów  i  karmelitów,  z  epiku-reizmu  kanoników; 
wyszydzało się chciwość kleru i jego chęć gromadzenia bogactw. Ale krytykując brudy i śmiecie, sam gmach zawsze 
się troskliwie podtrzymywało. Rzekomi przeciwnicy Kościoła w gruncie rzeczy we wszystkim są z nim zgodni; a kraj, 
kierujący się zdrowym rozsądkiem, mówi sobie: „Być może, że ci dawni ludzie, którzy ustanowili religię, czynili to w 
dobrej wierze; ale ci nowi — to bez wątpienia szarlatani; na nic się nie zda coś zmieniać". I nic się nie zmienia.
Czemuż miałoby się zmieniać? Wychwalany postęp jest tylko szeregiem następujących po sobie nędz, ujawnieniem 
hańb. Czyż więc nie lepiej czekać w bezruchu na nieśmiertelność, która wszystko wynagrodzi, niż rzucać się w wir 
rozczarowań i zbrodni, aby dostarczyć tematów mówcom, ut pueris placeas et declamatio fias! Postęp, jak dotąd, jest 
tylko słowem; istnieje natomiast coś, co nie pozostawia po sobie żalu, coś, co Newton nazywał najbardziej treściwą ze 
wszystkich rzeczy, rem prorsus substantialem: spoczynek.



Rozdział trzeci

TEORIA POSTĘPU. 

POSTĘP JEST USPRAWIEDLIWIENIEM LUDZKOŚCI PRZEZ SAMĄ 
SIEBIE POD POBUDZAJĄCYM WPŁYWEM IDEAŁU

XII. Wszyscy wierzymy niezachwianie w postęp, tak jak wierzymy w wolność i Sprawiedliwość. Co do tego punktu 
wszyscy są  w gruncie  rzeczy zgodni  — teologowie  i  filozofowie,  spekulacja  i  praktyka,  proletariusze  i  bogacze. 
Okrutne twierdzenie, że ludzkość jest zawsze ta sama, równie głupia, podła i zła, jak w pierwszym dniu swego istnienia, 
oburza nas niczym bluźnierstwo; nie mniej niż zaprzeczanie wolności i moralny sceptycyzm.
Ale czym jest ten postęp? Tego nie wiemy. Należy go więc zdefiniować.
Wszystko  w świecie  się  porusza,  w przód  albo  w tył,  po  linii  krzywej  albo  prostej,  ruchem przyspieszonym lub 
zwolnionym. Wszystko kroczy, kroczyło zawsze i będzie kroczyło w nieskończoność.
Ruch jest formą wszelkiego życia; ruch jest więc zasadniczym elementem wolności; nie ma rzeczywistej wolności w 
bezruchu. Wolność obojętna nie jest wolnością (Studium VIII, rozdział IV, § IX). Wolność jest z natury swej praktyczna 
i  aktywna;  kiedy  pogrąża  się  w  kontemplacji,  upada.  A więc  porusza  się.  Jakże  zatem  filozofia,  określiwszy  ją 
teoretycznie jako akt, poprzez który nasze  ja  idealnie wyzwala się z więzów natury i podporządkowuje ją sobie — 
może w praktyce określać ją jako  świadomość praw powszechnych i zgodność z tymi prawami?  Jakże, postawiwszy 
jako zasadę ruch, siłę, działanie — dochodzi ostatecznie do kwietyzmu?
Niezależnie od stwierdzonych ewolucji  organicznych,  wypływających z konieczności  przyrodniczej,  niezależnie od 
naszej konstytucji umysłowej i  społecznej, musi więc istnieć w ludzkości ruch głębszy, obejmujący i modyfikujący 
wszystkie pozostałe: to ruch wolności i Sprawiedliwości.
Ludzkość  fizyczna  znajduje  się  w ruchu:  kroczy od  narodzenia  ku śmierci.  Ruch  ten zwie  się  życiem.  Ludzkość 
umysłowa porusza się także: przechodzi od instynktu do refleksji, od intuicji do dedukcji: ruch ten to logika. Ludzkość 
religijna, polityczna, przemysłowa, artystyczna również znajduje się w ruchu. Kroczy od monarchii do demokracji, od 
politeizmu  do  monoteizmu;  ma  swoje  ruchy  wsteczne  i  swoje  upadki;  przebywa  dłuższe  lub  krótsze  okresy  w 
nieustannym ruchu naprzód i  w tył.  Rozumując przez analogię — zważywszy,  że wolność jest  przeciwstawieniem 
fatalizmu — powiem, że ludzkość wolnościowa, moralna, sądowa powinna poruszać się także.
Nie zajmując się więcej, na razie, ewolucjami przyrody i historii, w których do tej pory nie dostrzegaliśmy nic prócz 
fatalizmu, powiem, że postęp jest przede wszystkim zjawiskiem natury moralnej, którego ruch promieniuje, tak w złym 
jak w dobrym, na wszelkie właściwości istoty ludzkiej, zarówno kolektywnej jak jednostkowej.
To promieniowanie świadomości może się dokonywać w dwojaki sposób, zależnie od tego, czy wchodzi tu w grę cnota 
czy grzech. W przypadku pierwszym nazwałbym je  usprawiedliwieniem  albo  doskonaleniem ludzkości  przez samą 
siebie; wynikiem jego jest rozrastanie się wolności i Sprawiedliwości, a co za tym idzie — wzrost mocy, uzdolnień i 
środków działania ludzkości i wyniesienie jej ponad to, co w niej jest fatalistyczne. I właśnie na tym, jak niebawem 
zobaczymy, polega P o s t ę p .  W przypadku drugim ruch świadomości określam jako korupcję lub rozpad ludzkości 
dokonywany przez nią samą; przejawia się to w stopniowej zatracie obyczajów, wolności, geniuszu, odwagi, wiary, w 
zubożeniu ras itd. — to jest U p a d e k .  W obu przypadkach rzec można, że ludzkość doskonali się lub pogarsza sama 
przez  się,  gdyż  wszystko  zależy  tu  wyłącznie  od  świadomości  i  wolności;  ruch  mający  swą  bazę  operacyjną  w 
Sprawiedliwości, a siłę pędną w wolności, nie może zachować w sobie nic z fatalizmu. Skoro Sprawiedliwość
jest,  jakeśmy  powiedzieli,  paktem  wolności,  a  jej  ruch  polega  na  szeregu  kolejnych  układów  dokonanych  lub 
odwołanych przez większy lub mniejszy zespół osób i dotyczących większej lub mniejszej liczby przedmiotów — jasne 
jest, że ruch ten, wolny w zasadzie i wolny w motywach, jest niezależny od praw organicznych czy fatalizmu przyrody. 
Jest on ad libitum, całkowicie fakultatywny, może, zależnie od wolnej woli, przyspieszać lub zwalniać, przerywać się, 
cofać, pojawiać znowu. Tam, gdzie w ruchu społecznym ujawnia się konieczność, można orzec a  priori,  że jest ona 
całkowicie obca postępowi.
To ogólne pojęcie o marszu Sprawiedliwości pozwoli nam zdać sobie sprawę z mnogości przeszkód, zwrotów, opóźnień 
i upadków, w które obfitują dzieje ludzkości, a na które większość teoretyków, postępu zwykła przymykać oczy za 
przykładem Hegla, który widział tylko C a ł o ś ć ,  a lekceważył szczegóły — szczegóły dające się we znaki tysiącom 
pokoleń i tysiącom miliardów ludzi!
XIII.  Po  takim  sprecyzowaniu  problemu  rozwiązanie  nie  da  na  siebie  czekać.  Wydaje  się,  że  z  wahaniami 
Sprawiedliwości rzecz się ma tak jak z gnomonem" Ezechiasza 10°: nic łatwiejszego, niż zrozumieć jego posuwanie się  
naprzód; prawdziwa i jedyna trudność dotyczy jego cofania się.



Wyjaśnijmy najpierw, na czym polega to posuwanie się naprzód; następnie poszukamy przyczyny, która je wstrzymuje; 
po jej odkryciu będzie już nietrudno znaleźć środek zaradczy.
Czym jest Sprawiedliwość? Paktem wolności.
Spotyka się dwóch ludzi, których interesy są sprzeczne. Spierają się, w końcu zawierają ugodę: oto pierwsza zdobycz 
prawa, pierwsze osiągnięcie Sprawiedliwości. Nadchodzi trzeci człowiek, potem jeszcze jeden, i tak dalej: ugoda, która 
wiązała dwóch pierwszych, rozszerza się na nowo przybyłych. Ilu kontrahentów, tyle podmiotów Sprawiedliwości. 
Mamy więc postęp, postęp w Sprawiedliwości oczywiście, a zatem i postęp w wolności. Później zastanowimy się, czy 
pociąga on za sobą, czy też nie, postęp w całokształcie istoty ludzkiej.
Nie dość tego. W związku z każdym obiektem dotyczącym życia tych ludzi wyłania się nowy spór; nowe układy stają 
się konieczne; i tyleż punktów trzeba dorzucić do pierwotnego paktu, tyleż nowych zwycięstw Sprawiedliwości. Tak 
więc prawo Noachidów101 składa się z siedmiu przykazań, prawo z góry Synaj — z dziesięciu; kodeks pustyni zawiera 
ich  około  czterdziestu,  kodeks  Ezdrasza102 czy Helcjasza  przeszło  pięćset.  Nie  chcę  bynajmniej  powiedzieć,  że  o 
moralności danego ludu sądzić można według ilości jego praw pisanych: na długo przed Chrystusem twierdzenie takie 
stało się sprzeczne z prawdą. Twierdzę natomiast, że postęp Sprawiedliwości mierzy się liczbą praw przestrzeganych, a 
to wcale nie to samo.
W matematyce nazywa się p o s t ę p e m  szereg, którego każdy wyraz składa się z poprzedniego powiększonego o jakąś  
określoną liczbę lub pomnożonego przez jakąś określoną liczbę.
Takie są oba następujące szeregi:
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. itd. 0. 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. itd.
Odczytane w odwrotnym kierunku, szeregi te tworzą regresję.
Oto obraz ruchu prawnego: dobra przyłączają się do dóbr w miarę wzrostu liczby osób objętych paktem i mnogości 
interesów przez ten pakt rządzonych; władztwo Sprawiedliwości rozszerza się nieustannie, a zatem musi zachodzić 
postęp.
Odwrotnie będzie, jeśli Sprawiedliwość znajdzie się w stanie upadku: jeżeli jej prawa nie mają innej sankcji prócz siły, 
jeżeli  nie  są  przestrzegane  ani  rozumiane;  jeżeli  sceptycyzm  opanowuje  umysły  niszcząc  podstawy  moralności 
publicznej;  jeśli  obłuda  i  pogarda  doprowadzają  do  walk  społecznych.  Wówczas  musi  nastąpić  regresja 
Sprawiedliwości, czyli deprawacja społeczeństwa, a co za tym idzie — jego upadek.
Zrozumienie tego dwojakiego ruchu nie przedstawia żadnej trudności. Można by w odniesieniu do każdego narodu 
przedstawić  jego  bilans  w  dwóch  kolumnach;  różnica  między  nimi  obrazować  będzie  zdobycze  i  straty 
Sprawiedliwości.
Wszystko to w porównaniu ze wzniosłymi i nader uczonymi teoriami, które przeanalizowaliśmy wyżej, jest tak proste, 
że zdumiewać się można jednym tylko: iż owi teoretycy postępu tego nie dostrzegli. Cały problem zawarty jest we 
wpływie  elementu  moralnego-  na  fizyczny:  jeśli  Sprawiedliwość  jest  skrupulatnie  przestrzegana,  sprawia  ona,  że 
ludzkość staje  się  bogatsza w wolność,  dobra materialne,  siłę,  geniusz,  miłość,  piękno,  przemysł,  sztukę;  jeśli  zaś 
przeciwnie, Sprawiedliwość jest zapoznawana i gwałcona, we wszystkich tych dziedzinach następuje upadek.
Cóż to więc jest, co chwilami hamuje Sprawiedliwość, bo przecież bez tego hamowania postęp byłby nieustanny i 
wszyscy bylibyśmy coraz bardziej święci i szczęśliwi? Mówiąc językiem teologicznym: jakie jest źródło grzechu?
XIV. Zastanówmy się przez chwilę nad tym problemem.
Sprawiedliwość, jak już wyżej wielekroć powiedziano, to pakt wolności, to jej sakrament. Poprzez Sprawiedliwość 
pomnaża wolność swą moc. Dzięki wolności Sprawiedliwość, zbliżając się do ideału, osiąga tę wszystko przenikającą 
cnotę, która czyni z niej najżywotniejszą z naszych skłonności i najwznioślejszą z naszych idei. Żaden wpływ obcy nie 
zmusza wolności do tego paktu; jest ona posłuszna tylko własnym nakazom, trosce o własną chwałę. Wszystko sprzyja 
temu,  by  Sprawiedliwość  i  wolność  były  sobie  nawzajem drogie  i  nic  nie  powinno  być  dla  nich  cenniejsze  niż 
wzajemne siebie zachowanie. Jakże się więc to dzieje, że wolność pozwala Sprawiedliwości ginąć, i to ze szkodą dla 
siebie? Jakże jest możliwy zanik Sprawiedliwości w społeczeństwie, jakże jest możliwe jej cofanie się? Jak może to 
cofanie  —  a  tak  bywa  —  doprowadzić  do  unicestwienia  wszelkich  wartości  społecznych,  do  rozkładu  ciała 
społecznego?  Jednym  słowem:  jak  to  jest  możliwe,  by  ludzkość,  zdolna  dzięki  swej  świadomości  i  energii  do 
wznoszenia się przez czas pewien ku dobru, dobrowolnie staczała się potem w zło?
U jednostki takie chwilowe upadki można do pewnego stopnia wytłumaczyć niepewnością prawa i nieufnością bliźnich; 
zmuszają  one  człowieka  do  przybierania  postawy  obronnej,  co  dostarcza  mu  usprawiedliwienia.  Ale  ów  stan 
antagonizmu  i  rezerwy nie  jest  jeszcze właściwie korupcją i  nie  należy tych rzeczy mylić.  Mówię o dobrowolnej 
zatracie  sumienia,  która po dłuższym lub krótszym okresie  zapału opanowuje dusze,  paraliżuje wolność,  godność, 
wszystkie szlachetne uczucia i wydaje całe społeczeństwa na pastwę rozkładu.
Oskarżać o to instytucje, rząd — byłoby dziecinadą. W imię czego zostały ustanowione instytucje i przepisy prawne? W 
imię prawa, oczywiście. Jakże więc się dzieje, że to samo poczucie prawa nie wystarcza do poprawy obyczajów, z 
chwilą  kiedy ukryty  występek  został  dostrzeżony i  rozpoznany?  Dlaczego  nadal  cierpi  się  władzę  coraz  bardziej 
przeniewierczą?  Sprawiedliwość  jest  najpierwszym  prawem  ludzkości.  Skoro  żadne  zwierzę  nie  uchybia  swoim 
instynktom,  jakże  człowiek  może sprzeniewierzać  się  temu prawu,  jeśli,  jakeśmy to wykazali  i  co  zmuszona jest 
przyznać każda zdrowa filozofia, tkwi ono w człowieku rzeczywiście, stanowi jego nieodłączną część, włada nim silnie 
jak najsilniejsza miłość? Bo i jakież to ma znaczenie, że pośród powszechnego upadku kilka czystych dusz protestuje i 
jęczy, skoro masy się burzą, nie dbają już o prawo, a dla przezwyciężenia zła nie pozostaje nic prócz żalu z powodu 
własnej bezsilności? Cóż, powtarzam, mogło tak wyzuć społeczeństwo z cnoty? Byłażby to jakaś przyczyna zewnętrzna 
i nieuchronna? W takim razie cała nasza teoria wolności upada: człowiek jest niewolnikiem. Nie mówmy więcej o 



Sprawiedliwości, w pokorze poddajmy się Racji Stanu. Miałożby to znaczyć, że dusza ludzka posiada określony zasób 
cnoty, jak ciało zasób życia; a skoro się ten zasób wyczerpie, przychodzi demoralizacja wlokąc za sobą śmierć? W 
takim razie Sprawiedliwość jest chyba niedostateczna i nieskuteczna. Potrzebuje podpory — wyższej łaski. I oto znów 
wracamy do teorii upadku przynoszonego na świat — grzechu pierworodnego.
Tak oto ten okropny koszmar ściga mnie wszędzie. Ze dwadzieścia razy na przestrzeni tych studiów zdeptaliśmy hydrę, 
a kiedy sądzimy, żeśmy się już od niej uwolnili, staje przed nami jeszcze groźniejsza i wzywa nas na bój ostatni. Cóż za 
opętanie każe nam wciąż odnajdywać zło i śmierć tam, gdzie instynkt pozwala nam się spodziewać życia i cnoty? Jak 
to? Mówi się
0  postępie  dlatego  tylko,  żeśmy  jeszcze  niezupełnie  umarli?  Ale  Egipcjanie,  Indianie,  Baktrowie,  Asyryj-czycy, 
Persowie — wymarli. Potem, z kolei, Grecy
1 Rzymianie; a my wszyscy — Francuzi, Niemcy, Anglicy, Słowianie, ludy Wschodu i Zachodu — jesteśmy bardzo 
chorzy. Dalej więc, otrząśnijmy się ze słabości, niech się nasza starość zazieleni wiosną, bo jeśli nie, to na kolana przed 
Ukrzyżowanym, bo tylko krew Jego przelana przywróci życie skazanej na zagładę ludzkości i będzie jej podporą w 
dniach próby aż do końca.
XV. Czy postęp jest, czy go nie ma, jedno chyba nie ulega wątpliwości: że mimo wygaśnięcia tylu szlachetnych ludów, 
które  wyginęły  w  walce,  cywilizacja  zawsze  podnosiła  się  z  upadku,  a  ponieważ  może  ona  trwać  tylko  dzięki 
Sprawiedliwości  —  stwierdzić  można,  że  przynajmniej  ona  nie  ginie  nigdy.  Kościół  głosi,  że  w  dziedzinie 
Sprawiedliwości jest nawet postęp od czasu rozpowszechnienia Ewangelii. Czy jest to postęp rzeczywisty i czy należy 
go przypisywać ofierze Jezusa Chrystusa? Zagadnienie to na razie odsuwam na bok. Ograniczę się do stwierdzenia 
ważnego  faktu,  że  przynajmniej  Sprawiedliwość  w  łonie  ludzkości  nie  przemija.  Choć  zawsze  była  słaba  — od 
początku świata aż po dzień dzisiejszy — to jednak ponieważ jej oddziaływanie było stałe, podczas gdy przyczyny 
rozkładu działały tylko okresami,  i  to w sprzeczności  jedne z drugimi,  rzec można, że istniała  zawsze,  przetrwała 
wszystkie  rozpady,  wszystkie  katastrofy,  wybuchając  nawet  czasem z  olbrzymim impetem,  na  przykład  w  czasie 
Rewolucji Francuskiej.
Jest to zaiste przywilejem Sprawiedliwości, że wiara, jaką ona budzi, jest niewzruszona i nie da się jej negować w 
sposób dogmatyczny. Wszystkie ludy na nią się powołują; nawet gwałcąc ją, racja stanu rzekomo na niej się opiera; 
religia tylko dla niej istnieje; sceptycyzm maskuje się wobec niej; ironia tylko z jej imienia czerpie moc; występek i 
obłuda składają jej hołd. Sama nawet wolność, mimo wszelkich swoich aberracji, w ostatecznym wyniku działa tylko w 
służbie  prawa.  Gdyby  nawet  pod  względem  siły  postawić  Sprawiedliwość  na  ostatnim  miejscu  pośród  bodźców 
kierujących człowiekiem i społeczeństwem, choćby nawet ta jej siła chyliła się ku upadkowi, i tak na dłuższą metę 
wystarczyłaby ta powszechność szacunku, ta stałość przekonań, aby uznać wyższość prawa. Postęp byłby mniej szybki, 
ale nie zatrzymałby się w miejscu.
Nie będzie więc przesadą twierdzić, w oparciu o doświadczenia różnych narodów, że Sprawiedliwość sama przez się 
jest silniejsza od wszystkich innych czynników, które ją zwalczają, i że każde w jej dziedzinie cofnięcie jest oznaką 
jakiejś anomalii, przeciwko której protestują racje psychologiczne.
Jednym słowem, zarówno z pojęcia Sprawiedliwości jak i z faktów wynika, że postęp nie tylko jest możliwy, ale że jest 
naturalnym stanem ludzkości. A stąd należy wnosić, że jeśli mimo to  postęp doznaje zahamowań, jeśli zmienia się 
czasami w ruch wsteczny, przyczyną musi być coś, co zadaje gwałt sumieniu albo je łudzi. Cóż to za przyczyna?
Natura?  Wobec  sumienia  natura  zachowuje  bierność.  A nawet,  jakeśmy się  przekonali  w  rozważaniach  na  temat 
Sprawiedliwości  w  dziedzinie  podziału  dóbr  i  praw  naturalnych  ekonomii,  natura  jest  raczej  zgodna  ze 
Sprawiedliwością i  sama popycha nas  ku równości.  Namiętności? Przypomnijmy sobie,  że nawet wszystkie razem 
wzięte mniej ciążą na powszechnej świadomości aniżeli Sprawiedliwość.
Jedyną potęgą zdolną trzymać Sprawiedliwość w szachu jest wolność. A w jaki sposób? Tego właśnie postaramy się 
dowiedzieć. Ukazawszy wolność jako siłę pędną prawa, drogą ścisłej indukcji przejść musimy do ukazania jej również 
jako jego siły hamującej; jeszcze parę kroków, a znajdziemy rozwiązanie zagadki.
XVI.  Że  wolność  może  być  oporna  na  głos  sumienia  tak  samo  jak  na  wpływy fatalizmu  — nie  ma  w tym  nic 
gorszącego; inaczej bowiem nasza wolność nie istniałaby wcale, a i nasza moralność uwiędłaby także. Skoro więc po 
ostatecznym rozważeniu wszystkich motywów, które na nią działają, okazuje się, że wolność nie ma innych bodźców 
poza sobą samą, zagadnienie sprowadza się do tego: w jaki sposób wolność, kierująca się wyłącznie swoją korzyścią, 
może odseparować się od Sprawiedliwości, która jest jej paktem, której zawdzięcza ona swój najbujniejszy rozkwit, 
swoją największą chwałę; od Sprawiedliwości, powtarzam, która nie jest niczym innym jak wolnością, ale wolnością 
dualistyczną, uspołecznioną, pomnożoną w nieskończoność przez siłę grupy społecznej? W jaki sposób wolność może 
się sprzeniewierzyć własnemu oczywistemu interesowi, własnemu przeznaczeniu, i  to do tego stopnia, by pozwolić 
fatalizmowi odzyskać swoją władzę i dopuścić do własnego upadku?
Tajemnica niezgłębiona — tak długo, dopóki racja filozoficzna ugina się pod racją transcendentalną, ale tajemnica ta 
rozproszy się jak wiele innych, kiedy śmiałą dłonią rozedrzemy jej zasłonę.
Na to, by dobrze zrozumieć, w jaki sposób człowiek skłania się ku złu i popada w grzech, trzeba przede wszystkim zdać 
sobie sprawę, jakie wpływy kierują go ku dobru i ku prawości. Każdy z tych ruchów jest przeciwieństwem drugiego i 
nie zdołamy przeniknąć tajemnicy występku, dopóki nie przenikniemy tajemnicy cnoty; a nie jest to takie proste, jakby 
się na pierwszy rzut oka wydawało.
Gdyby Sprawiedliwość była w nas jedynie pojęciem stosunku, prostą ideą, gdyby zatem motywy skłaniające nas do jej 
przestrzegania we wszelakich okolicznościach naszego życia mogły się sprowadzać, jak chcą utylitaryści, do obliczania 
korzyści,  ład  społeczny  byłby  najmniej  trwałą  rzeczą  na  świecie.  Aby  skłonić  nas  do  sprzeniewierzenia  się 



Sprawiedliwości, wystarczałaby wówczas prosta kalkulacja ryzyka i korzyści, o ile wykazałaby, że bardziej nam się 
opłaci poświęcić Sprawiedliwość — hipotetyczną korzyść stałą — na rzecz korzyści przypadkowej, ale obiecującej 
doraźny duży zysk.  A więc korzyść  przeciwko korzyści:  decydujące byłoby tu  rozważenie  zysków i  strat.  Gdyby 
języczek wagi przechylił się na korzyść prawa, opowiedzielibyśmy się za nim; w wypadku przeciwnym, prawo odsunę
libyśmy na bok niby uciążliwą umowę, która wystrychnęłaby nas na dudka, gdybyśmy jej chcieli dotrzymać. I nikt nie 
mógłby z tego powodu oskarżać nas o niemoralność: skoro Sprawiedliwość jest identyczna z interesem, trudno mieć za 
złe, że ktoś kieruje się w niej własnym sądem; człowiek, który z dwóch korzyści wybiera tę, która mu się wydaje 
większa, może się oczywiście mylić, ale nie jest występny.
Tkwi  w  tym  oczywiście  niebezpieczeństwo:  człowiek  staje  wobec  wyboru  między  korzyścią  czysto  osobistą,  ale 
natychmiastową i pokaźną, a Sprawiedliwością, czyli korzyścią kolektywną, która jest zarazem jego własną korzyścią, 
trwałą i dobrze rozumianą. Jakże ma on wybrać tę drugą ewentualność, jeśli  nie kieruje się innymi względami niż 
kalkulacja?
Natura w pewnej mierze zapobiegła tej pokusie, umieszczając w naszych sercach ów pierwiastek dobra, o którym mówi 
Bossuet, to uczucie sympatii i życzliwości dla bliźniego, ten instynkt wspólnoty, który walczy, często szczęśliwie, z 
podszeptami  chciwości  i  mimo  nadziei  zysków  skłania  nas  do  pozostania  wiernymi  Sprawiedliwości.  Dla  duszy 
wrażliwej widok krzywdy wyrządzonej bliźniemu, myśl o jego cierpieniu, o jego rozpaczy jest męką, nad którą egoizm 
niełatwo bierze górę. Wiele osób, gdyby im przyszło osobiście pełnić funkcje rzeźnika, wolałoby się raczej wyrzec 
jedzenia mięsa; co innego, jeśli chodzi o zrujnowanie ojca rodziny, o zamordowanie człowieka.
Ale to miłosierdzie,  którego kultywowanie u młodych istot ludzkich jest bardzo chwalebne, ale którego nie należy 
mylić z poczuciem Sprawiedliwości, nie oparłoby się na dłuższą metę egoizmowi i okrucieństwu, zwłaszcza gdyby ten 
egoizm podsycany był  przez uczucia przeciwne,  jak nienawiść,  głucha zaciekłość zazdrości,  fanatyczna mściwość, 
upokorzona pycha czy po prostu długotrwała nędza. Namiętność przeciwko namiętności — rozgrywka równych sił; 
jeśli interes przechyli szalę na złą stronę, Sprawiedliwość nie ostanie się wobec tylu sprzysiężonych na nią wrogów. Oto 
codzienny, najczęstszy obraz ludzkiej niegodziwości: odwraca się oczy i wbija sztylet. Paryski kamienicznik, aby nie 
mieć żadnej styczności ze swymi lokatorami i oszczędzić sobie widoku nędzy, która raniłaby jego czułe serce — nie 
mieszka  we  własnym  domu.  Ze  swymi  dłużnikami  komunikuje  się  wyłącznie  za  pośrednictwem  swego  portiera. 
Kobiety  zwłaszcza  przechodzą  ze  zdumiewającą  łatwością  od  krańcowej  uczuciowości  do  kompletnego  braku 
współczucia;  świadczy to, mówiąc nawiasem,
0  słabości ich poczucia moralnego. Rok 1848 przekonał nas, że te piękne panie, tak skłonne do rozczulania się nad 
nieszczęściami oglądanymi na scenie teatru, okazywały wobec czerwcowych powstańców bezwzględne okrucieństwo. 
To samo odnosi się do zbrodniarzy, których sądy dzień w dzień skazują na śmierć. Czyżby to sama tylko nieczułość 
czyniła ich mordercami? Posłuchajmy ich zeznań; wszyscy oni odczuwali takie czy inne niepokoje. Ale na próżno 
natura się w nich buntuje, są oni w stanie wojny ze społeczeństwem. Wola, zdeterminowana względami na większą 
korzyść, każe zamilknąć sumieniu; człowiek zamyka oczy, kiedy jego ręka dopełnia zbrodni.
Natura jest więc bezsilna w starciu z egoizmem
1 gdyby społeczeństwo miało jako jedyną ochronę ową uczuciowość, którą tak się chełpiono pod koniec ubiegłego 
stulecia, popadłoby niebawem w zupełne zdziczenie. Dość przypomnieć, że ta epoka wrażliwości uczuć,dziś dla nas 
śmiesznej, rozpoczęła się Nową Heloizą, a zakończyła T e r r o r e m .
A więc Sprawiedliwości potrzeba jakiejś nowej podpory. Interesowi trwałemu, o którym zakładamy, że jest po stronie 
prawa,  przeciwstawia  się  interes  doraźny,  okolicznościowy,  przesłaniający  tamten.  Grozie,  jaką  budzi  zbrodnia, 
przeciwstawia  się  gwałtowną  namiętność,  opowiadającą  się  za  egoizmem:  siły  są  podzielone,  wola  chwieje  się, 
niepewna. Co mówię? Jest zwyciężona,
0  ile  jakiś  ostateczny wzgląd,  którego nic nie  zdoła  z  kolei  zrównoważyć,  nie  zwróci  jej  w kierunku prawa.  Cóż 
mogłoby wywrzeć ów decydujący wpływ, zdolny nadać Sprawiedliwości trwałą wyższość nad wszystkimi mocami zła i 
uczynić z naszego sumienia niepogwałcane schronienie cnoty?
Tą nieodpartą pomocą, według teologii chrześcijańskiej, która ociera się o wszystkie te tajemnice, jest Ł a s k a .  Nie 
będziemy się tu zapuszczać w krytykę systemu, którego podstawową myślą jest uczynienie ze Sprawiedliwości zasady 
ponadludzkiej i  człowiekowi obcej  oraz nakazanie człowiekowi, by ją szanował i  był jej posłuszny w imię czegoś 
równie mu obcego i również stojącego ponad nim (zob.  Studium HI,  rozdz. II  i  Studium IV,  rozdz. III).  W owym 
systemie, tak artystycznie powiązanym, wszystko miałoby do nas przychodzić bezpośrednio, drogą nadprzyrodzonej 
łaski, od Boga, w miarę naszych potrzeb; a więc i zasada Sprawiedliwości,
1 uczucie, które nas ku niej skłania, i jej powab przemożny, który działając na nas skrycie, zmusza nas do składania 
prawu w ofierze naszych najsilniejszych i najbardziej osobistych przywiązań. Przypomnijmy tylko w paru słowach, co 
znaczy w pojęciu chrześcijańskim słowo dziś tak już trudno zrozumiałe: łaska.
Łaska, po łacinie  gratia,  znaczy hojność, dar; a w znaczeniu ogólniejszym — przyjemność, powab, urok. Francuskie 
słowo gracieusete używane bywa w obu znaczeniach i stanowi przejście ód jednego sensu do drugiego. Hebrajskie hen 
albo heninah ma to samo znaczenie: Annah — wdzięczna — imię żeńskie; Hannibal — łaska Baala, Dieu-done — dany 
od Boga; Ananus, Ananias, Johann itp. imiona męskie wszystkie znaczą to samo. Teologowie rozumieją przez słowo 
łaska 1 ° — każdy dar Opatrzności, czy to doczesny, czy duchowy; 2 ° —szczególny pociąg, jaki mniej lub bardziej 
żywo odczuwamy względem cnoty i który, pochodząc ze sfer nadprzyrodzonych, jest sam przez się darem Boga.
Jak widać z tego wszystkiego, chrześcijaństwo w tej dziedzinie, jak zresztą i w innych, nie uczyniło nic więcej poza 
stworzeniem mitu czegoś, z czego filozofia miała później wydobyć prawdę i dać wyjaśnienie. Naszym zdaniem, ta 
łaska  nadprzyrodzona,  niewyrażalna,  której  źródło  religia  umieszcza  w  Duchu  Świętym,  trzeciej  i  najbardziej 



transcendentnej osobie Trójcy, to nic innego jak  I d e a ł ,  który uznaliśmy (zob.  Studium VIII,  rozdz. VI) za cechę, 
prerogatywę, funkcję i produkt wolności.
XVII.  Dzięki  strukturze swojej  wolnej  woli  człowiek wznosi  się  ponad wszystkie rzeczy widzialne  i  możliwe do 
pojęcia — ponad namiętności, uczucia, zmysły, nawet idee. Dominuje nad rzeczywistością, dostrzega jej nieuniknione 
niedoskonałości,  stwarza  na  ich  miejsce  obrazy  olśniewające  i  czyste,  do  których  usiłuje  następnie  przybliżyć 
rzeczywistość swego życia powszedniego. To właśnie nazywamy idealizowaniem. Poprzez tę zdolność idealizowania, 
którą człowiek zawdzięcza wolności, dąży on nieustannie do stwarzania w sobie i dokoła siebie, w osobach, z którymi 
się styka, i rzeczach, które do niego należą, w domu, który zamieszkuje, i przyrodzie, która go otacza, we wszystkich 
swoich myślach i uczynkach, w dobrej i złej doli, zarówno w niewoli i chorobie jak na wolności i w zdrowiu, wobec 
życia  i  wobec  śmierci  — człowiek,  powtarzam, we wszelkich  okolicznościach  i  ze wszystkich  sił  swoich  usiłuje 
stwarzać w sobie i obok siebie wzniosłość i piękno, jednym słowem — ideał. Tą łaską najwyższą,  piękniejszą niźli  
samo piękno 10S, której teologia zstępować każe w dusze nasze za sprawą Parakleta — my sami obdarzamy najpierw 
rzeczy, aby je uczynić godniej szymi nas, a następnie nasze osoby, nasze myśli, naszą mowę, nasze poruszenia — 
jednym słowem, wszystkie przejawy naszej egzystencji. Tym, co kochamy w przedmiotach naszej miłości, w naszych 
radościach, w osobach, które nam są drogie, jest ideał, któryśmy w nich umieścili, a raczej który nasza wyobraźnia w 
nich odkrywa, a nasza sztuka czyni bardziej widocznym; a ponieważ ten ideał nieodłączny jest od istot, w których się 
przejawia, mówimy, że je kochamy, choć w rzeczywistości kochamy w nich tylko ich ideał.
Idealizować cały nasz byt — osoby i rzeczy — oto nasza wiara, nasze prawo, nasze przeznaczenie, nasze szczęście. 
Jako istoty rozumne, wyniesione ponad świat zwierzęcy, do którego przynależymy przez swoją organizację fizyczną, 
żyjemy  tylko  przez  ideał  i  dla  ideału.  Wszystko,  co  czynimy,  mówimy,  kochamy,  wszystko,  czym  jesteśmy, 
nacechowane  jest  przez  nas  tym  dążeniem.  Bez  tego  stroju  wyobraźni  czujemy  się  niegodni  siebie;  bez 
usprawiedliwiającego tchnienia łaski pozostajemy zimni w stosunku do cnót, podobnie jak — według mitologii — bez 
miłosnego tchnienia bogini Wenus jesteśmy nieczuli na miłość. Sam byt jest dla nas niczym, jeśli nie przydamy mu 
wyolbrzymionych  i  upiększonych  pozorów.  Nawet  i  sama  Sprawiedliwość  poddana  jest  temu działaniu  wolności. 
Sprawiedliwość bez ideału wydaje się chroma i fałszywa — stąd uroczyste formy sądownictwa. Mądrość w połączeniu 
ze szpetotą jest śmieszna; dlatego Sokrates radził Antystenesowi złożyć odliarę Gracjom, gdyż mędrzec pozbawiony 
wdzięku jest o krok od stania się głupim i złym. Judasz, apostoł, który zdradził Chrystusa, był odpychający i ponury; 
spośród twórców i męczenników naszej wielkiej Rewolucji tym, który budził najmniej sympatii, był opryskliwy, ale 
przecież  cnotliwy  Petion104.  Wdzięk czyni  młodzież  pociągającą i  pozwala łatwo uwierzyć w jej  cnotę.  Gratior  et  
pulchro veniens in corpore virtus.  Powiedzieć młodej dziewczynie: „bądź pełna uroku", znaczy niemal to samo, co 
powiedzieć jej: „bądź cnotliwa".
Ideał ma swe źródła na samym dnie duszy: wychodzi z tej samej zasady co Sprawiedliwość, co godność; rozwija się 
pod wpływem wolności  (Studium VIII,  rozdz. VI);  jest  przypieczętowaniem i  ukoronowaniem naszych obyczajów. 
Wszystko, co ideał ogarnia i oświeca, przyciąga nas swoim nieprzepartym urokiem; a spośród wszystkich rzeczy, jakie 
upiększa, najpiękniejsza jest bez wątpienia Sprawiedliwość. Stąd płynie uczucie radości, jakie towarzyszy cnocie, i 
wyrzuty sumienia dręczące nas, kiedy popełnimy grzech; radość i wyrzuty sumienia, których działanie na wolę byłoby 
nieodparte,  nie  dopuszczałyby żadnej  słabości,  gdyby nie  to,  że  w  wyniku  pewnej  okoliczności,  którą  niebawem 
omówimy, Sprawiedliwość traci chwilami w naszych oczach ów blask ideału, zapewniający jej tryumf wówczas, gdy 
nic tego blasku nie zamącą. Sumienie człowieka posłuszne jest więc trojakim impulsom: interesowi powszechnemu, 
który jest zarazem naszym interesem, ale który nie zawsze wydaje się zgodny z egoizmem; instynktowi towarzyskiemu, 
który jest najsilniejszym z naszych odruchów uczuciowych, choć nie zawsze naj-gwałtowniejszym; i Sprawiedliwości 
wyidealizowanej  przez  wolną  wolę.  Ostatecznie  więc  człowiek,  obdarzony  pięknem  moralnym  płynącym  ze 
Sprawiedliwości, powinien zawsze odnosić nad pokusą zwycięstwo, mimo że w grę wchodziłyby wszelkie inne dobra, 
a nawet życie.
Skoro więc ideał  czy łaskę,  ową przyczynę decydującą o naszym poszanowaniu Sprawiedliwości,  sprowadziliśmy, 
podobnie jak samą Sprawiedliwość, do jej rzeczywistego podmiotu, którym jest człowiek — religii nie pozostaje już nic 
z tego, co ustanowiło jej władzę nad ludźmi. Utraciła ona resztę swego prestiżu. I możemy już dziś powiedzieć, co w 
społeczeństwie zainaugurowanym przez  Rewolucję powinno zastąpić ową religię,  niegdyś pełną uroku, dzisiaj  zaś 
pełną starczych zmarszczek: tym, co powinno zastąpić religię, jest samodoskonalenie się ludzkości za pomocą ideału. 
Przekształcanie  kultu  boskiego  w  kulturę  ludzką  już  się  rozpoczęło,  nikt  jednak  nie  chce  dostrzec  i  uznać  jego 
symptomów, co prawda niezbyt jeszcze wyraźnych. Niewątpliwie, religia stworzyła na przestrzeni wieków niezliczone 
arcydzieła poezji i sztuki, cudowne rzeczy, których ani my, ani dzieci nasze nie zdołają przewyższyć. A jednak nigdy, w 
żadnej  epoce  poczucie  estetyczne,  mimo  chwilowego  obniżenia,  którego  jesteśmy świadkami,  nie  było  tak  silnie 
rozwinięte, tak głębokie, tak powszechne jak za naszych dni; nigdy nie było ono przedmiotem tak intensywnych badań 
ze strony filozofów; nigdy nie od~ czuwano tak żywo jego powiązań z dziedziną moralną i jego wpływu na trwałość 
społeczeństw.  Nigdy  sztuka,,  przenikając  w.  głębokie  warstwy  społeczne  i  udzielając  się  mnóstwu  przedmiotów 
użytkowych, nie objawiła się tak wyraźnie jako artykuł pierwszej potrzeby. W wielu wypadkach jest to wciąż jeszcze 
tylko  afektacja  romantyzmu przypominająca  osiemnastowieczną uczuciowość,  dyletantyzm w złym guście,  tracący 
rozkładem,  modna  choroba.  Ale  doczekajmy się  tylko,  aż  rewolucyjna  Sprawiedliwość  narzuci  swoje  formuły,  a 
ujrzymy,, jak wiek nowy znajdzie wyraz, dla swego ideału i on z kolei zacznie tworzyć cuda.
To znów przywodzi nas na powrót do zagadnienia, które mamy rozwiązać: jakimi tajemnymi drogami wolność, która 
została nam dana dla utwierdzenia nas w dobrym i wznoszenia się coraz wyżej w imię ideału — doprowadza nas do 
grzechu?



Rozdział  czwarty

TEORIA POSTĘPU (CIĄG  DALSZY). POCZĄTEK I PRZYCZYNA 
GRZECHU. ROZDŻWIĘK MIĘDZY SPRAWIEDLIWOŚCIĄ A 

IDEAŁEM

XVIII.  Spośród  wszystkich  rzeczy,  przy  których  znajduje  zastosowanie  nasza  zdolność  idealizowania,  rzeczą 
najwznioślejszą,  najsilniej  domagającą  się  doskonałości  jest,  jak  to  już  wyżej  było  powiedziane,  Sprawiedliwość. 
Sprawiedliwość  jest  wrogiem  wszelkich  „przybliżeń",  dąży  do  pełni  i  ścisłości  absolutnej;  nie  znosi  motywów 
interesownych;  nie  dopuszcza  żadnych  „za  mało"  ani  „za  dużo".  Dlatego  właśnie  „sprawiedliwość"  [justice]  i 
„odpowiedniość" [justesse] są terminami homologicznymi, z których drugi • ma sens pośredni między „sprawiedliwy" 
a „piękny"  (Program filozofii popularnej,  t. I, § VIII). Dlatego także jesteśmy wszyscy w głębi duszy purytanami i 
rygorystami; nie wierzymy w mierną cnotę; i jeśli nawet w wielu wypadkach pochwalamy pobłażliwość, to dlatego, że 
względy polityczne, poczucie własnych słabości i potrzeba przytłumienia oszczerstw i nienawiści zmuszają nas do tego. 
Wzajemną  amnestią  okupujemy nasze  wspólne  nieprawości.  Dimitte  nobis  debita  nostra,  sicut  et  nos  dimittimus 
debitoribus nostris. Chcemy niewątpliwie, aby Sprawiedliwość okazała się w praktyce dobrotliwa i miłosierna, ale pod 
warunkiem,  żeby w zasadzie  pozostała  czysta  i  doskonała:  ta  mieszanina  dobroci  i  surowej  czystości  stanowi  jej 
szczególny urok. Sprawiedliwość z natury swej jest absolutna, a zatem idealna; gdyby taka nie była, zawierałaby w 
sobie sprzeczność. Nie może nic utracić ze swej czystości, inaczej grozi jej hańba i zguba.
Konsekwencja tego prawa jest oczywista: spośród wszystkich przedmiotów, wszystkich uczuć, motywów, które swoją 
idealnością pociągają nasze dusze, a w ślad za tym naszą wolę, najpotężniejszą musi się ostatecznie okazać — zgodnie 
z  myślą,  jaka  przyświecała  powstawaniu  ludzkich  społeczeństw  —  Sprawiedliwość.  Gdyż,  z  jednej  strony, 
Sprawiedliwość jest synonimem ideału: jest ideałem najwyższym, najstarszym i wiecznie nowym; z drugiej zaś — 
Sprawiedliwość to godność, to cały człowiek. Władza, bogactwo, rozkosz mogą roztaczać przed nim wszystkie swe 
powaby: człowiek wyrzeknie się ich wszystkich, nawet bez wielkiego wysiłku, jeśli ceną jest jego życie. Tak samo 
człowiek sprawiedliwy wyrzeknie się wszystkiego, nawet życia, i to z mniejszym jeszcze wysiłkiem, żeby ocalić swoje 
sumienie. Gdyż dla człowieka sprawiedliwego honor jest cenniejszy niż życie. Umierając za Sprawiedliwość, staje się 
bohaterem,  świętym,  Bogiem,  podczas  gdy  zdradziwszy  ją,  będzie  tylko  żyjącym  trupem.  Oto  dlaczego  w 
społeczeństwie najwyżej cenionym człowiekiem jest człowiek sprawiedliwy, najbardziej szanowanym urzędnikiem jest 
sędzia. I to również jest przyczyną, że Sprawiedliwość nie jest przedmiotem idealizacji takim jak wiele innych, lecz jest 
niejako  głównym  korzeniem  poezji  i  wszelkiej  sztuki;  inne  twory  ideału  wydają  się  przy  niej  przejawami 
drugorzędnymi, podporządkowanymi Sprawiedliwości, jak środki podporządkowane są celowi.
Podobnie  jak  z  natury  obdarzony  jest  Sprawiedliwością,  tak  też  dzięki  swej  wolności  człowiek  zdolny  jest  do 
wytwarzania swego ideału; jest artystą, a pierwszym i głównym obiektem, który swą sztuką urabia, jest jego sumienie. 
Dzięki  temu  Sprawiedliwość  objawia  się  jego  duszy jako  najwyższe  piękno,  a  z  chwilą  kiedy raz  je  dostrzegł  i 
rozsmakował  się  w nim,  nie  dopuści  już  do  jego  skażenia.  I  dzięki  temu również  uszanowane  prawo,  spełniony 
obowiązek, majestat zachowanej w każdej dziedzinie cnoty — wydają mu się najwyższą chwałą i najprawdziwszym 
szczęściem.
Problem  wytrwałości,  jak  to  nazywają  przewodnicy  dusz,  ów  problem  będący  zarówno  dla  jednostki  jak  dla 
społeczeństwa nie czym innym niż problemem postępu, polega więc na niedopuszczaniu, by ten ideał Sprawiedliwości 
osłabł  i  przestał nam się objawiać w postaci  najwyższej chwały i najcenniejszego dobra.  Bo gdyby w jakikolwiek 
sposób ten ideał utracił blask; gdyby w zestawieniu z inymi obiektami budzącymi nasze pragnienia mógł się nam wydać 
mało ważny, przestarzały, chroniony tylko siłą przyzwyczajenia i przesądu; gdyby, nie ulegając zupełnemu rozbiciu, 
został  jednak  wypaczony  i  zdegradowany;  gdyby  ten  boski  obraz  zatarł  się,  stał  się  niewyraźny  i  wątpliwy,  to 
oczywiście Sprawiedliwość utraciłaby władzę nad ludzkim duchem, który poszukałby sobie innego prawa; z chwilą 
kiedy przestałby być posłuszny Sprawiedliwości, człowiek musiałby popaść we władzę egoizmu.
Otóż na to, by Sprawiedliwość zawsze stała na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o> nasz szacunek, aby nie przestała być 
początkiem i końcem naszych pragnień i radości, in principio laetitiae nostrae, konieczny jest jeden warunek: musimy 
nieustannie szukać reguły prawa, to zaś nie może się obyć bez wytrwałego wysiłku naszej inteligencji i woli. Jakeśmy 
już poprzednio wyjaśniali  (Studium VIII,  rozdz. III i IV), z jednej strony ruchy społeczne przysparzają nam coraz to 
nowych stosunków prawnych do rozważenia  i  określenia;  z  drugiej,  jakkolwiek wolna  wola wyprzedza naturę,  to 
jednak jej nie stwarza, zakłada tylko jej istnienie, a ideał swój ustala jedynie w oparciu o niewątpliwą rzeczywistość. 
Bez  podstaw  materialnych  wolność  pozostałaby  pusta,  bierna,  mało  znacząca,  albo  też  pogrążyłaby  się  w 
lekkomyślność i utopię. Ideał, choć wyprzedza rzeczywistość, nie istniałby bez niej. Co więcej, jest w stosunku do niej 



proporcjonalny.
Daleko  jednak  do  tego,  by nasza  wiedza  o  Sprawiedliwości  postępowała  tak  szybko,  jak  się  tego  domaga  nasza 
wyobraźnia,  a  zatem i  spokój  naszego  sumienia.  Daleko  do  tego,  powtarzam,  by polityka,  ekonomia  polityczna, 
sądownictwo, prawo narodów, pedagogia,  filozofia,  moralność objawiały się w nas z taką gotowością i  nieomylną 
intuicją, a co za tym idzie, by wywoływały taką potęgę ideału, jakiej wymaga zachowanie dobrych obyczajów i ładu 
społecznego. Wiele skomplikowanych przyczyn opóźnia w nas praktyczne działanie rozumu i obniża ideał.
Przede  wszystkim  człowiek,  nawet  obdarzony  najlepszą  wolą,  niechętnie  wyprzedza  istniejące  nakazy.  Wszelkie 
zmiany w instytucjach budzą w nim opory; każdy nowy przepis prawny wydaje mu się ciężarem i odnosi się do niego 
nieufnie.  Lęka  się  nowych  kajdan  dla  swojej  wolności;  nie  ufa  mądrości  prawodawcy;  lubi  wygodę  swoich 
przyzwyczajeń,  innowacje  wydają  mu  się  niebezpieczne,  rzec  można,  że  jego  sumienie  zainteresowane  jest  w 
utrzymaniu  status quo.  Sama myśl o zaprowadzaniu ulepszeń w strukturze państwa, w systemie praw i obowiązków 
wydaje  mu  się  obrazą  ładu  społecznego  i  rani  go.  Duch  zachowawczy,  opozycja  względem  wszelkiej  myśli 
reformatorskiej wiąże się tu z poszanowaniem Sprawiedliwości; tak się więc dzieje, że każda nowa prawda w, chwili 
swego pojawienia się zostaje przez sumienie społeczne potępiona.
Prawodawstwo  rości  sobie  zawsze  pretensje  do  wiecznotrwałości:  prawo,  które  ukazałoby  się  jako  z  góry 
prowizoryczne, nie zostałoby nigdy przyjęte.  Tak chce rozum: Sprawiedliwość jest najwyższym ideałem ukazanym 
ludziom, by ją wielbili pod imieniem Boga. Jest więc absolutna, niewzruszalna, wieczna. Czyż istniał taki naród, przed 
rokiem 1789,  który by się  nie  szczycił  stałością,  z  jaką  zachowuje  wciąż  tę  samą ustawę konstytucyjną,  tę  samą 
dynastię, te same obyczaje, uważając własny bezruch za tytuł do chwały? Trzeba było czterech tysięcy lat przeróżnych 
rewolucji, aby do prawa publicznego społeczeństw przeniknęła myśl dziwaczna i niebezpieczna, że umowa społeczna z 
natury rzeczy musi zawsze podlegać rewizji.  Taki jest duch ustroju konstytucyjnego i wiadomo powszechnie, jakie 
opory budzi  wszędzie,  nawet  w wolnej  Anglii,  ta gigantyczna herezja,  i  ile  dynastii  padło jej  ofiarą.  Ruszać stare 
zasiedziałe instytucje — to świętokradztwo!
Rzecz szczególna: wolność, o której sądzi się, że zawsze jest skora zarówno do tworzenia, jak do burzenia tego, co 
stworzyła, i do której  z tego powodu rządy nieufnie się odnoszą — otóż wolność jest w zasadzie konserwatywna; 
rewolucyjne jest natomiast sumienie społeczne. Wolność uświęca to, co sobie już wyidealizowała, i z wielkim trudem 
się tego wyrzeka. Biblia ukazuje nam to w wielu swoich historiach. Po prawie Adama przychodzi prawo- Enocha 105, 
następnie Noego-,  Abrahama, Mojżesza,  wreszcie Chrystusa.  Pierwsze z nich nadał  sam Bóg i  tylko Bóg mógł je 
zmienić wyraźnym objawieniem swej woli. Enoch, pierwszy z nowatorów, „chadzał z Bogiem",  ambulavit cum Deo,  
mówi Biblia. Interwencja boska w stosunku do Noego, Abrahama i Mojżesza jeszcze bardziej biła w oczy. Trzeba było 
ni mniej, ni więcej tylko udziału niebios na to, by zmienić coś w prawach, z których każde kolejne ukazywane było z 
całą  naiwnością  jako  najwyższe,  doskonałe,  niezmienne,  jako  ostateczny  wyraz  Sprawiedliwości  Boga.  Prawo 
Mojżesza miało być wieczne; Żydzi świadczą o tym dziś jeszcze swym życiem, co zresztą nie przeszkadza im czekać 
na prawodawcę większego jeszcze niż Mojżesz, na Mesjasza. Według chrześcijan Mesjasz ów — słowo i ciało — już 
przyszedł. I cóż o nim mówią chrześcijanie? Że słowo jego ma połączyć wszystkie narody i trwać aż do skończenia 
świata.  Niezmienność  w wierze  jest  podstawową cechą  Kościoła,  tak samo jak  jedność.  Wszystkie  głowy państw 
mówią to samo. Czyż nie widzieliśmy w dziesięć lat zaledwie po upadku Bastylii, jak twórcy Konstytucji roku VIII 
oświadczyli,  że  Rewolucja  jest  skończona;  jak w piętnaście  lat  później  Ludwik XVIII  ponownie  związał  łańcuch 
dziejów, datując początek swego panowania od śmierci swego bratanka, Ludwika XVII106; jak Ludwik Filip wreszcie i 
Napoleon III zakładali swoje dynastie, jak gdyby ciągłość dynastii chroniła przed rewolucjami?
XIX. I tu właśnie jest pułapka.
Zaledwie człowiek zrodził się do życia społecznego, wnet szuka formuły Sprawiedliwości. Do formuły tej, stopniowo 
wyzwalanej z naiwności swoich pierwszych pojęć, przetransponowanej później na konstytucję, kodeks, artykuły wiary 
religijnej, wreszcie wyidealizowanej przez poezję, przez obrzędy narodowe -i rodzinne, człowiek przywiązuje się całą 
mocą swej świadomości i dobrej wiary. Jak dziewczę przeglądające się w lustrze, uśmiecha się on do siebie w tym 
zwierciadle cnoty, ideale; i w gruncie rzeczy słusznie czyni. Ideał i prawo to dwa słupy, na których wspiera się życie 
ludzkie; sumienie i poczucie wolności doznają zaspokojenia o tyle tylko, o ile wznoszą się w górę, będąc nawzajem dla 
siebie wyrazem, i kroczą pospołu naprzód. Wtedy tylko Sprawiedliwość miła jest sercom śmiertelnych, a jej nakazy 
budzą podziw ich umysłów. Wszelkie prawodawstwo poczyna się z żarliwości, wszelkie społeczeństwo rodzi się wśród 
entuzjazmu.  Ale  te  radosne  chwile  szybko  mijają:  w  miarę  jak  rzeczywistość  kroczy naprzód,  ideał  przestaje  jej 
odpowiadać. Na przestrzeni stuleci zatraciliśmy nawet samo pojęcie tego pierwotnego umiłowania słuszności i piękna, 
obu nierozerwalnie związanych. Od czasów Mojżesza i Orfeusza Sprawiedliwość, ta radość i nadzieja ducha ludzkiego, 
zmieniła się w kielich goryczy. Oto co się stało.
Ukazaliśmy powyżej, jak to człowieka przywodzą do Sprawiedliwości z początku niższe względy — korzyść, później 
uczucie godniejsze, ale jeszcze nie dość godne — instynkt towarzyski, a na koniec pociąg czysto duchowy, który rodzi 
się z wolności i który, wznosząc człowieka ponad doznania zmysłów, sprawia, że wszystko prócz piękna wydaje mu się 
godne pogardy; piękno przykuwa go do Sprawiedliwości, najpiękniejszej ze wszystkich rzeczy pięknych.
Natomiast odwrotny ruch świadomości skłania człowieka do łamania prawa i popycha go do- zbrodni.
Przede wszystkim, w wyniku ruchów politycznych, ekonomicznych i społecznych oraz nieuniknionej niedoskonałości 
prawa, Sprawiedliwość taka, jaką stworzył najpierw zdrowy rozsądek, następnie sformułował prawodawca, a na koniec 
uświęciła religia, musi zawierać błędy i niebawem pozostaje też w tyle za życiem. W rezultacie więc państwo, jego 
ustrój,  jego  instytucje,  jego  tradycje,  jego  władze,  kategorie,  kulty  i  trybunały  stają  się  fałszywe,  stają  się  pustą 
dekoracją.  Wie się lub wyczuwa, że cały ten aparat  pokrywa błędy, kłamstwa, niesprawiedliwości.  A kiedy zanika 



wiara,  miejsce  szacunku zajmuje  pogarda.  Rezultat  łatwo przewidzieć:  kiedy wątpliwość  potajemnie  zbudzona w, 
duszach  zaczyna  dotykać  Sprawiedliwości;  kiedy człowiek  zaczyna  patrzeć  na  prawa  i  instytucje  jako.  na  więzy 
narzucone mu przez siłę lub konieczność, nie zakorzenione w jego świadomości; kiedy w obliczu krzywd społecznych 
nie wiara zagraża religii — wtedy koniec już ze społeczeństwem: zaczyna upadać i podźwignąć się może jedynie przez 
rewolucję. Nikt nie powie sobie, że skoro istnieją błędy w ustalonych stosunkach, skoro prawa są niedostateczne, to 
należy sprostować pojęcia, na podstawie których ustanowione były prawa, ulepszyć formuły, zabrać się odważnie do 
poszukiwania prawdy i Sprawiedliwości, a na razie znosić z rezygnacją i dobrą wolą skutki wadliwych instytucji. Nie 
istnieją takie nawrócenia od prawodawstwa, które uznało się za złe — do nadziei na prawodawstwo lepsze. Po prostu 
nie ma się już wiary ani w prawodawcę, ani w ludzi; mówi się sobie, jak Brutus, że natura ludzka uległa zepsuciu, że 
Sprawiedliwość jest pustym dźwiękiem, skoro w zetknięciu z życiem okazała się nierówna, pełna sprzeczności, i nie ma 
żadnej gwarancji, że stanie się z czasem lepsza. W państwie nie dostrzega się już nic poza ustrojem samowolnym, 
korzystnym jedynie dla karierowiczów i intrygantów; w religii — nic poza żonglerskim narzędziem despotyzmu. Każdy 
więc zasklepia się — dobry w swojej cnocie, zły w swym egoizmie. Ile było niegdyś zapału i porywów serca, tyleż jest 
teraz potępienia i ponurej nieufności. Społeczeństwo przeszło niepostrzeżenie od Sprawiedliwości do rozpaczy. Cóż 
nastąpi dalej? Trzeba nam śledzić krok za krokiem jego rozpad.
XX. Skoro wiara w Sprawiedliwość została zachwiana, a ideał, który ją podtrzymywał i za jej pośrednictwem chronił 
społeczeństwo  i  rodzinę  .—  uległ  zniszczeniu,  inny  musi  zająć  jego  miejsce.  Gdyż  zgodnie  z  tym,  cośmy  już 
powiedzieli, człowiek jest idealistą; dopóki pozostaje mu choćby przebłysk inteligencji, kieruje się ideałem. Pragnienia 
zmysłowe mają nad nim o wiele mniejszą władzę, niż się na ogół sądzi; a władza ta osłabłaby jeszcze bardziej i grzech 
przestałby niemal istnieć, gdyby jego jedyną przyczyną było pożądanie zmysłów. Istotnym bodźcem czynów ludzkich 
pozostanie zawsze ideał; tylko że zamiast reprezentować Sprawiedliwość — będzie on się wiązał z interesem.
„Sprawiedliwość  jest  złudzeniem  —  mówią  ci,  którzy  się  rozczarowali  —  prawo  jest  niepewne,  dwuznaczne, 
oszukańcze, sprzeczne; sędzia stronniczy i źle poinformowany. Prawda, o ile nie zmieniła się w komunał, którym nikt 
sobie więcej nie zawraca głowy, jest oczerniana, a przy tym kłopotliwa. Cnota podejrzana, zgryźliwa, a w rezultacie 
zawsze zostaje oszukana. Bogactwo natomiast nie oszuka tego, kto je posiada i umie go używać. Bogactwo- jest dobre; 
jest  także  piękne,  strojne,  lśniące  złotem  i  drogimi  kamieniami.  Cóż  lepiej  harmonizuje  z  pięknością  kobiecą  i 
godnością męską niż bogactwo? Władza mocno ugruntowana i zręcznie sprawowana także nie oszuka. Szczęśliwy ten, 
kogo Jowisz, król bogów, obdarzy swą łaską; będzie nosił koronę, będzie miał bogactwa, zaszczyty i chwałę, ujrzy 
wszystkie swoje plany wypełnione, wrogów swoich ujrzy u swoich stóp, serce jego przepełniać będzie duma i radość! A 
czy miłość i rozkosz oszukały kiedy swoich wyznawców? Miłość przynosi udrękę tylko temu, kto sobie z niej czyni 
prawo; rozkosz mści się tylko na grubianinie, który nie umie z niej korzystać. Rzekłeś, o mądry Epikurze: naszym 
najwyższym dobrem, najwznioślejszym ideałem jest rozkosz. Wiedza jest niewątpliwie dobra i chwalebna. Praca —- 
dobra i godna zachęty. Ale jedna i druga o tyle tylko mają wartość, o ile są środkami do zdobycia bogactwa, władzy, 
rozkoszy.  Bogactwo, władza,  rozkosz — oto cała cywilizacja;  gdyż  to jest  królestwo człowieka. Bóstwa rozkoszy, 
Wenero, Bachusie, Komusie, bądźcie nam przychylne: jeśli nie jesteśmy mędrcami, to w każdym razie umiemy żyć. 
Cóż wy nam powiadacie, księża, o karach i nagrodach na tamtym świecie? Rozdzielona ze swym towarzyszem dusza 
raduje się tylko we śnie; a te rozkosze materialne, za którymi pogoń tak was gorszy, nie są także, widzicie to sami, 
wyzute z ideału. Obyż wszyscy ludzie, nasi bliźni, mogli osiągnąć, jak my, bogactwo, władzę i rozkosz! Ale skoro 
nieubłagany wyrok losu skazuje trzy czwarte rodzaju ludzkiego na trudy bez wytchnienia i bez końca, czyż można mieć 
za  złe  nam,  szczęśliwym wybrańcom,  jeśli  rzucimy trochę  kwiecia  na  tę  niezmierną  nędzę  i  wzniesiemy,  pośród 
naszych rozkoszy, braterski toast na cześć ludzkości utrudzonej i wydziedziczonej?"
XXI.  W  ten  sposób  dokonał  się  w  imię  godności  ludzkiej,  której  najszczytniejszym  wyrazem  miała  być 
Sprawiedliwość, rozłam między prawem a ideałem. I oto co się dzieje.
Idea  czystej  Sprawiedliwości,  podstawy  życia,  chwały  i  szczęścia  człowieka,  pozostaje  na  dnie  duszy  w postaci 
straconego złudzenia:
Niby anioł  upadły,  który pamięta niebiosa  107  A  ponieważ każdy rozumie doskonale,  że inni  są  mu potrzebni  i  że 
społeczeństwo bez żadnych reguł istnieć nie może, na miejsce tej ścisłej, idealnej Sprawiedliworści przyjęto system 
wzajemnych zobowiązań gwarantowanych w mniejszym czy większym stopniu przez państwo; zobowiązań, których 
każdy ma jakoby dotrzymywać i dotrzymuje ich rzeczywiście o tyle, o ile skłania go do tego własny interes, a także 
ryzyko grożące w wypadku przeciwnym.
Tak rozumiane prawo będzie więc przestrzegane nie z potrzeby serca, ale przez wzgląd na bezpieczeństwo osobiste i 
dobrze pojęty interes. A ponieważ w każdym konflikcie prawo ma pewność, że jedną ze stron będzie miało za sobą, 
gdyż do strony, która wygrała, przyłącza się państwo, rzec można, że w ten sposób siła zostaje przy prawie.
Ponieważ zwykła ludzka wrażliwość przychodzi w sukurs władzom i dobrze pojętemu interesowi, część społeczeństwa 
bardziej bierna, a niepomiernie liczniejsza będzie się nadal powstrzymywała od wielkich zbrodni.
Co nie przeszkadza, że każdy będzie ulegał własnym namiętnościom, ideałom, którym nadawać będzie swój własny, 
prywatny sens, wykorzystując, jak się da, wszelkie luki w przepisach prawnych, omijając prawo, dokuczając bliźnim, 
dopuszczając  się  oszustw,  kradzieży,  rabunku  i  zabójstwa  nie  wprost,  nie  tymi  prymitywnymi  sposobami 
przewidzianymi i ściganymi przez prawo, ale krętymi drogami, jakie każde prawodawstwo chcąc nie chcąc pozostawia 
otworem przed tymi, których nie powstrzymuje sumienie i poczucie obowiązku. Na próżno mnożą się paragrafy prawa: 
spaczone sumienie będzie zawsze bardziej płodne w pomysły. Każdy dekret prawodawcy przynosi mu zawsze nowe 
sposoby wymknięcia się prawu:  In pessima republica plurimae leges.  Niech nawet dyktatura zagarnie władzę i niech 
podejmie zadanie odrodzenia obyczajów, jak to uczynił August; nie zda się to na nic, a tylko bardziej jeszcze uwydatni 



powszechny rozkład  i  sama  dyktatura  zostanie  pogrążona.  Nie  ma  siły,  która  by się  ostała  wobec  sprzy-siężenia 
wszystkich nieprawości całego narodu. Pod pozorami pokoju społeczeństwo jest w stanie wojny: spala się we własnym 
ogniu.
Przez  jakiś  czas  jeszcze  jednostki  najdzielniejsze,  niby  generałowie  pokonanej  armii,  usiłują  przeciwstawić  się 
powszechnej  rozsypce  zawstydzając  uciekających,  świecąc  przykładem,  głosząc  Sprawiedliwość  z  całą  siłą  swego 
przekonania i ukazując ratunek w reformach. Nikt ich nie słucha: zawadzają tylko. Niewzruszony egoizm ogłasza ich 
wrogami władcy, gorszycielami i szkodnikami. Nie ma rady: teraz biedak chce używać życia, chce stać się bogaczem 
per  fas  et  nefas;  mieszczanin  chce  być  szlachcicem,  wikary  prałatem,  żołnierz  zdobywcą,  obywatel  pierwszym 
konsulem, awanturnik cesarzem. Rozwiązłość zniechęca do małżeństwa i  rozbija rodzinę." Wielkie rzesze głodne i 
bezdomne, bez pracy i wiary,  domagają się chleba i uciech. Sama władza państwowa rzuciła hasło:  Bogaćcie się i  
używajcie!108 Początkowo udało jej  się  pod pozorami dobrotliwości  utrzymać powszechną otępiałość.  Potem nagle 
wybuch anarchii moralnej i intelektualnej porwał nawet władzę; pozbawiona zasad, ustawowo bezsilna i zmuszona do 
obrony, rządzi już tylko operując racją stanu. Upowszechnia się odstępstwo, służalczość, korupcja, oszustwo, fawory-
tyzm, kontrabanda, kradzież dobra publicznego, przeniewierstwo wszelkiego rodzaju. Wojna staje się powszechna: im 
silniej rozpala się gorączka użycia, tym bardziej kurczą się środki do jej zaspokojenia. Im bardziej sroży się tyrania, tym 
większe  staje  się  jej  zagrożenie,  gdyż  każdy  obywatel  nieświadomie  upodabnia  się  do  władzy  i  ze  swoich 
niezaspokojonych pragnień przędzie w tajemnicy zdradziecką sieć przeciwko władzy i społeczeństwu, gotując swój 
własny zamach stanu. Zamachy handlowe, zamachy giełdowe, zamachy sztyletem — oto waluta obiegowa zamachów 
stanu. Wyzysk człowieka, trwonienie dobra publicznego, kradzież, rozpusta — oto co organizowane jest w szerokim 
zakresie przez stowarzyszenia oficjalne i tajne. Cóż to wszystko oznacza, jeśli nie rozpacz i beznadziejność sumienia 
odpowiadające na tyranię publiczną indywidualnym łajdactwem? Wśród tego powszechnego łotrostwa ideał, który zajął 
miejsce  Sprawiedliwości,  spada  coraz  niżej:  sztuka  i  literatura  upadają  stawszy  się  li  tylko  narzędziem  użycia; 
mizantropia zajmuje miejsce instynktu towarzyskiego; nienawiść wciska się między mężczyzn i kobiety, między braci, 
między członków stowarzyszeń; brutalność zmysłów bierze górę nad wyrafinowaniem w rozkoszy — i społeczeństwo 
pogrąża się ostatecznie w barbarzyństwie i zbrodni.
Wiele już razy, od czasu kiedy, według mitologii, boska Astrea porzuciła ziemię i wróciła między Nieśmiertelnych, 
świat przedstawiał równie żałosny widok. Tak właśnie kończyły, jeden po drugim, narody, które niegdyś błyszczały w 
historii. Za każdym razem następowało w pewnej mierze wyrównanie klęski i cywilizacja rozwijała się dalej, czy to 
dzięki udziałowi w niej świeżych, młodszych ras, czy też za pomocą olbrzymich i przerażających przewrotów. A więc 
ludzkość utrzymywała się przy życiu dzięki kolejnym odnowom; w. miarę rozwoju idei prawa Sprawiedliwość odnosiła 
ważne  zwycięstwa,  wyższy  ideał  zaczynał  objawiać  się  oczom  śmiertelnych.  Ale  ten  postęp  dotyczy  jedynie 
powierzchni, nie przeniknął wcale do mas, które musnął tylko z zewnątrz. Człowiek pozostał grzesznikiem; zabobon 
wyniszcza dusze; nauka jest bezsilna i znowu jesteśmy świadkami cofania się, które niegdyś okupywane było ofiarami 
składanymi z całych narodów.
XXII. Wiemy, czym powinna być Sprawiedliwość i czym była religia; opisaliśmy stan moralny społeczeństwa, które 
zatraciło jedną i drugą. Jakie miano nadać można ustrojowi milczącej hipokryzji, w którym Sprawiedliwości ani się nie 
zwalcza, ani nie przestrzega — po prostu się ją omija? W którym każdy, czyniąc prawu większe czy mniejsze miejsce w 
swoich konwenansach, w rzeczywistości kieruje się wyłącznie egoizmem skrytym pod maską ideału?
To jest  bałwochwalstwo,  kult  fałszywych bogów, jak to nazywali  pierwsi chrześcijanie.  Oznacza to pogoń w imię 
użycia za ideałem niższym i niesłusznym: oto co nazywamy dzisiaj sztuką dla sztuki. Sztuka dla sztuki — to ideał 
pojęty nie jako podnieta do- cnoty, ale jako zasada i najwyższy cel życia, nie odrzucający Sprawiedliwości całkowicie, 
ale czyniący sobie z niej zabawkę, podczas gdy powinien być jej podporą i pomocą; a to jest kompletne odwrócenie 
stosunku między Sprawiedliwością i pięknem. Ale wzajemny stosunek rzeczy tak się odwracać nie da: ideał posiada 
wartość tylko za sprawą rzeczywistości, do której się odnosi; nie służąc Sprawiedliwości będzie służył egoizmowi, a 
tym samym spadnie poniżej poziomu ludzkości.
Zrozumiał to doskonale chrystianizm; nietrudno mu więc było nauczać, że owe bóstwa powszechnie czczone to nic 
innego niż wyidealizowane namiętności  i  tych namiętności  przedmioty:  Ambicja,  Władza, Szlachectwo, Bogactwo, 
Własność,  Miłość,  Radość,  Chwała,  Finanse  itd.  Był  to  wielki  tryumf krytyki  chrześcijańskiej.  Ale i  chrystianizm 
popełnił błąd, przypisując wpływom szatana to, co było po prostu skutkiem nieznajomości reguł Sprawiedliwości i 
wynikającym stąd obniżeniem ideału społecznego; a jeszcze bardziej się omylił, kiedy w celu podźwignięcia człowieka 
z pogańskiego zepsucia jął zalecać pokorę, unikanie zaszczytów i urzędów, gardzenie bogactwem i miłością — jednym 
słowem, nakazywał człowiekowi, aby pogodził się ze swą degradacją. Należało raczej, rozwijając formuły prawne, 
odnowić ideał Sprawiedliwości i zjednać dlań społeczeństwo, ukazując mu Sprawiedliwość jako warunek wszelkiej 
sztuki i wszelkiego piękna.
Początkowo bóstwa mitologiczne były obrazem prawdziwego Boga, czyli symbolami Sprawiedliwości, gdyż Bóg ma 
dla  człowieka  wartość  tylko  jako  transcendentny podmiot  Sprawiedliwości,  twórca  moralności  i  praw.  Prawo jest 
podstawą szczęścia, gdyż wszelkie dobra materialne, przywileje naturalne i społeczne od niego otrzymują swą wartość. 
Toteż każde miasto czciło Sprawiedliwość, czyli swego Boga, pod taką postacią, jaka w. jego pojęciu najlepiej wyrażała 
ideał szczęścia czy mocy. Później prawo pozostało w tyle za cywilizacją, władztwo jego utraciło siłę, Sprawiedliwość 
nie zdawała się dotrzymywać swoich obietnic — i bożkowi zaczęto oddawać cześć dla niego samego. Z boskości 
pozostał mu jedynie pusty atrybut, kult zmienił się dosłownie w podżeganie do chciwości, pychy i rozpusty. Tak tylko 
można wytłumaczyć wielki skandal starożytnego bałwochwalstwa, w którym, według słów. Bossueta,  wszystko stało 
się Bogiem, z wyjątkiem Boga jedynie;  znaczy to, że wolność ze wszystkich swoich ideałów stworzyła sobie własną 



sprawiedliwość na miejsce Sprawiedliwości prawdziwej, której zabrakło nawet idei, a co za tym idzie — zabrakło 
ideału.  Zatraciwszy  Sprawiedliwość  i  umieściwszy  bałwochwalstwo  na  jej  miejscu,  ludzkość  popełniła  jedną  z 
najbardziej pożałowania godnych pomyłek, przypisując grzech przewrotnym skłonnościom naszej natury, jak gdyby 
natura sama przez się mogła być zła, jak gdyby wszelka choroba ciała czy deprawacja duszy, bądź jednostki, bądź 
całego gatunku, nie były zawsze wynikiem jakiegoś wypadku czy pomyłki.
Pierwsza przyczyna grzechu, trzeba to podkreślić, początek wszelkich wstecznych ruchów społecznych tkwi w mniej 
lub bardziej  przypadkowym rozłamie w tym, co człowiek posiada w sobie najwznioślejszego — rozłamie między 
Sprawiedliwością  a  ideałem.  Rozłam  ten  nie  jest  bynajmniej  właściwością  epok  cywilizowanych;  daje  się  on 
zaobserwować na wszystkich szczeblach cywilizacji, zarówno u dzikusów jak i u ludzi kulturalnych, z tą tylko różnicą, 
że ponieważ pojęcie prawa czy też poczucie moralne, a także zmysł estetyczny są u tych pierwszych znacznie słabiej 
rozwinięte, więcej z ich życia i uczynków przypada na zwierzęcą stronę ich natury. Zło, którego dopuszcza się człowiek 
dziki,  to  raczej  czyny bezrozumnego  zwierzęcia  niż  istoty  zdemoralizowanej.  Wprost  przeciwnie  rzecz  się  ma  z 
człowiekiem cywilizowanym. Antagonizm między Sprawiedliwością a ideałem występuje najwyraźniej na przestrzeni 
pięciu czy sześciu stuleci poprzedzających naukę Chrystusa i w stuleciach następujących niedługo po niej. Antagonizm 
ten słabnie pod wpływem Ewangelii, ale następnie znów się pogłębia przybierając rozmiary klęski w wiekach XV i 
XVI,  epoce Odrodzenia i  Reformacji.  Po dziś  dzień cierpimy z powodu lenistwa umysłowego naszych przodków, 
którzy tylko połowicznie potrafili zrozumieć Rewolucję. Ale oto idee zerwały się znów do lotu; prawo człowieka i 
obywatela utwierdza się, zdobywa sobie zrozumienie, jakie nigdy dotychczas nie miało sobie równego. I jest nadzieja, 
że kiedy minie wielki kryzys XIX stulecia, Sprawiedliwość będzie dalej kroczyła swoją drogą, nie doznając zahamowań 
przez resztę stuleci.
XXIII. Otóż i cała teoria postępu: teoria o pochodzeniu zła moralnego, o przyczynach, które powstrzymują i cofają 
człowieka na drodze Sprawiedliwości, a tym samym w rozwoju wszystkich jego uzdolnień — przyczynach, które dadzą 
się  wyjaśnić  rozłamem  pomiędzy dwiema  najwyższymi  siłami  ducha,  prawem  i  ideałem.  A właściwie  można  by 
powiedzieć, że teoria postępu nie istnieje, skoro postęp wypływa sam przez się stąd, że człowiek posiada poczucie 
Sprawiedliwości, że jest inteligentny i wolny; i  że jego wytwórczość i nauka nie mają granic.  Istnieje tylko teoria 
grzechu i upadku.
Streśćmy ją więc, ową teorię teologiczną w formie, a w gruncie rzeczy tak mało chrześcijańską, którą Rewolucja może 
sobie przyswoić jako podstawowy artykuł swojej etyki.
Człowiek nie chce zła.  Marzy o- tym, co wzniosłe i  piękne.  Z całą  energią swej  wolności  szuka ideału.  Stara się 
realizować ów ideał zawsze proporcjonalnie do stanu swojej wiedzy, najpierw w sobie samym poprzez Sprawiedliwość, 
następnie w rzeczach poprzez sztukę. Stąd pochodzi wkład wolności w dziedzinę metafizyki, teologii, poezji, sztuk 
plastycznych, polityki, ekonomii społecznej, nauk ścisłych, przemysłu. Teorie gnostycy-zmu i kabały, utopia Platona, 
władza królewska, feuda-lizm, cechy i korporacje, umowa społeczna J. J. Rousseau, ustrój konstytucyjny, tak samo jak 
poematy Homera i Wergiliusza, dzieła Fidiasza, Apellesa, Bramante-go, Michała Anioła czy Rubensa — są tworami 
ideału.
Z punktu widzenia wolności i Sprawiedliwości wszechświat i ludzkość powinny stanowić jedno królestwo — królestwo 
ładu, harmonii, piękna, jednym słowem, królestwo ideału. Tą właśnie drogą człowiek zaprawia się w Sprawiedliwości i 
objawia swą wolność, tak jak to zdawali się przeczuwać Kartezjusz i Malebranche, określając wolność jako pragnienie 
dobra, które czyni nas szczęśliwymi, jeśli jest zaspokojone, a nieszczęśliwymi, jeśli coś mu staje na przeszkodzie, i w 
konsekwencji definiując wolną wolę jako zgodność z wolą Boga.
Ale człowiek początkowo rozumie prawo społeczne w sposób bardzo niedoskonały; doświadczenie uczy go niebawem, 
jak  dalece  jego  stosunki  prawne  nie  odpowiadają  jego  wyidealizowanym  nadziejom.  Wówczas  zrywa  z  prawem 
pisanym,  z  oficjalnymi  formułami,  ustalonymi  konwencjami;  skoro  Sprawiedliwość  nie  daje  mu  obiecywanego 
szczęścia, człowiek szuka go w czystym ideale; przywiązuje się do swoich bożyszcz, jak gdyby to one miały mu dawać 
prawdziwą rękojmię cnoty.  Krótko mówiąc,  z  wyznawcy prawa staje  się po prostu idealistą,  a  więc grzesznikiem. 
Spinoza  ukazał  przyczynę  tego  upadku,  ucząc,  że  siła  ducha,  czyli  to,  co  jest,  jakeśmy wyżej  dowiedli,  właśnie 
wolnością, „określa się jedynie stopniem posiadanej wiedzy oraz bezsilnością i biernością, jaką powoduje brak wiedzy. 
Z czego wynika, że duszą najsilniej cierpiącą jest dusza złożona po większej części z idei nieadekwatnych". Oto jak 
dochodzą do zgody rozbieżne dotychczas poglądy filozofów: Spinoza, Kartezjusz i Malebranche stają się na koniec 
zgodni z Leibnizem: niebłahy to dowód słuszności naszej teorii.
Może wysunie ktoś zarzut, że ta teoria cofania się Sprawiedliwości przez jej rozbrat z ideałem odnosi się raczej do 
narodów i państw niż do jednostki, a przecież o nią tu głównie chodzi, o człowieka.
Odpowiemy na to, że jakkolwiek istota zbiorowa nie zachowuje się w każdej sytuacji identycznie z istotą jednostkową, 
co zostało zresztą przez nas samych podkreślone w związku z „racją publiczną" (Studium VII, rozdz. VII), to z chwilą 
kiedy w. grę wchodzi Sprawiedliwość, nie należy tych pojęć rozdzielać, gdyż z jednej strony społeczeństwo, w sensie 
istoty moralnej, opiera się na Sprawiedliwości, czyli na tej właśnie zasadzie, która czyni ze społeczeństwa i jednostki 
pojęcia adekwatne i homologiczne, z drugiej zaś rozpad społeczeństwa spowodowany jest tym, że jednostki, nie ufając 
prawu, kierują się własnymi ideałami. Ideał ten może być u każdej jednostki odmienny, niemniej jednak u każdej z nich 
jest on taką czy inną formą egoizmu. A więc opisanie korupcji publicznej będzie równoznaczne z opisaniem korupcji 
indywidualnej.
Człowiek jest przede wszystkim istotą wolną i obdarzoną godnością: wolność i godność to w odniesieniu do człowieka 
synonimy. Odczuwanie godności własnej w innych — to właśnie Sprawiedliwość; dlatego też nie może ona nigdy 
zagasnąć. Godność sprawia, że człowiek szuka jednocześnie Sprawiedliwości i ideału, że je łączy, identyfikuje, aż do 



chwili  kiedy  z  przyczyn  wyżej  omówionych  zaczyna  wątpić  w  Sprawiedliwość,  a  ideałowi  każe  służyć  swojej 
rozwiązłej pożądliwości. Resztę znamy.
Ale  nawet  w swej  dezercji  człowiek  zachowuje,  niby upadły anioł,  piętno  wielkości,  nie  popada  w zbydlęcenie, 
pozostaje w nim pierwiastek idealny i przypomina mu, czy chce, czy nie chce, jego utraconą świętość. Nawet jako 
zwierzę — jeśli wolno mi na chwilę przyjąć hipotezę istoty ludzkiej sprowadzonej do elementów czysto zwierzęcych 
— jako zwierzę, powtarzam, człowiek nie byłby zdolny do grzechu; posłuszny wyłącznie bodźcom instynktu stadnego i 
apetytu, ulegałby raz jednym, raz drugim, nie odczuwając ani dumy, ani wyrzutów sumienia. Straciwszy z oczu ideał, 
nie byłby ani dobry, ani zły: byłby po prostu zwierzęciem. Tylko człowiek myślący i idealista zdolny jest do prawdziwej 
moralności, a zatem i do grzechu, jeśli przełoży korzyść osobistą ponad dobro społeczeństwa, którego jest członkiem. 
Ale  tym,  co  go  przywiedzie  do  grzechu,  nie  będą  zmysły.  Pod  tym względem język  moralistów jest  nieścisły,  a 
wyrażenie Horacego, który sam siebie nazywa  Epicuri  de grege porcum,  uważać należy za przenośnię.  Człowieka 
uwodzi ideał, który wolność ukazuje mu w rzeczach; czyni to zeń istotę nie będącą ani aniołem, ani człowiekiem, ani 
zwierzęciem; jest to, jak mówi teologia, duch nieczysty, demon.
Obecnie królestwo czystego ideału, podobnie jak królestwo absolutu, którego jest formą — zbliża się ku końcowi. 
Sztuka dla sztuki i wszystko, co się z nią wiąże — romantyzm, cezaryzm, papizm — zostało zdyskredytowane; praca i 
prawo — oto dwie podstawowe zasady,  na  których  powstawać będą odtąd wszystkie  twory ideału.  Bożki  zostały 
obalone:  powszechne  rozprzężenie  naszych  czasów  zadało  im  ostateczny  cios.  Wybije  wkrótce  godzina  sądów 
nieustających i nieprzekupnych...
XXIV. Po wyjaśnieniu postępu, a raczej po wykryciu przyczyny ruchów wstecznych, nasuwa się w pierwszym rzędzie 
takie zagadnienie:
Jak widać z pierwszej części niniejszego studium, zdaniem teoretyków najsilniej wypowiadających się za postępem nie 
należy go wcale szukać ani w fizycznym ustroju naszego gatunku, ani w jego potędze intelektualnej, ani w geniuszu 
artystycznym, ani w cnocie. P. Pelletan, odpowiadając p. de Lamartine, odrzuca wszystkie tego rodzaju rozważania, 
przypisując je nawet złej wierze, i nazywa to odciążeniem zagadnienia. P. Pelletan rezerwuje sobie wyłącznie przemysł; 
co się jednak tyczy przemysłu, to chyba dość jasno wykazaliśmy już poprzednio, że hipotezy ekonomiczne i religijne 
wysuwane przez tak zwanych progresistów nie większy postęp przewidują w tej dziedzinie niż w innych.
Teraz, kiedy już wiemy, co wywołuje ruchy społeczne bądź naprzód, bądź wstecz, i kiedy można się spodziewać, że 
wolność, należycie ostrzeżona, nie wpadnie więcej w ekstazę wobec bożków egoizmu, zadajemy sobie pytanie, czy ta 
sama przyczyna, która powoduje wzloty i upadki Sprawiedliwości, nie wpływa przez to samo na istotę ludzką tak 
dalece,  by  zmieniać  cały  rodzaj  ludzki  bądź  na  lepsze,  bądź  na  gorsze,  czyniąc  ów  postęp  i  upadek,  których 
dopatrywaliśmy się początkowo wyłącznie w Sprawiedliwości, wspólnym udziałem wszystkich właściwości człowieka.
Bez wahania odpowiadam na to pytanie twierdząco.
Marsz wolności nie może się zatrzymać wobec takiego czy innego organizmu; żadna siła wyższa, żaden wyrok losu nie 
może  zmusić  do  zmiany  kierunku  tego  marszu,  jak  skała  podwodna  zmusza  do  tego  sternika  okrętu.  Wolność, 
wysuwając na przód prawo, przyczynia się do rozrostu całej naszej istoty; rozwija nasz umysł, wyobraźnię, sumienie, 
wpływa nawet na przemianę temperamentu. I na odwrót, zrywając z prawem obniża naszą inteligencję, siłę i piękno.
Człowiek może pędzić życie na dwa sposoby: albo słuchając podszeptów egoizmu i zachowując tylko tyle cnoty, ile 
trzeba  dla  uniknięcia  chorób  i  przykrych  powikłań,  albo  biorąc  sobie  za  stałą  i  wzniosłą  przewodniczkę 
Sprawiedliwość.
Sposób  pierwszy  to  normalna  ewolucja  zwierzęca,  znajdująca  odbicie  w  krzywej  wieku:  dzieciństwo,  wiek 
dojrzewania,  młodość,  dojrzałość,  schyłek,  starość,  kompletny  uwiąd  i  śmierć.  Każdemu  okresowi  odpowiadają 
specyficzne cechy. Dzieciństwu — naiwność i wdzięk; wiekowi młodocianemu — wspaniałomyślność; męskiemu — 
stałość; dojrzałemu — ambicja; starości — skąpstwo i twardość; uwiądowi — zidiocenie. Skoro nie można uniknąć 
śmierci  ani  zachować wiecznej  młodości,  czegóż  nie dałby człowiek,  aby przynajmniej  zachować na  jesień  życia 
szczodrość i polot młodości, i rozum wieku dojrzałego i ustrzec się niegodnych, złowieszczych instynktów upadku?
Człowiek sprawiedliwy korzysta z tego przywileju. Wskutek wcześnie nabytego przyzwyczajenia do wszystkiego, co 
jest moralnie zdrowe i uczciwe, wielkoduszność i odwaga nie zanikają w nim, a dojrzały umysł przydaje im tylko 
godności. Święty żar sumienia rozgrzewa krew i podsyca płomień inteligencji. Zamiast spadać w miarę upływu lat 
coraz niżej, człowiek taki, poprzez czynienie Sprawiedliwości, gromadzi i umacnia dobre skłonności pierwszej połowy 
swego życia; cnota odnosi zwycięstwo nad zwierzęcością i człowiek umiera w chwale. Sprawiedliwy jest wiecznie 
młody. Takiego życia nie da się symbolicznie wyrazić w postaci koła; parabola, której promień wciąż wzrasta, lepiej 
odpowiada temu wyobrażeniu.
Otóż jaka będzie jednostka rządzona przez Sprawiedliwość, takie też będzie społeczeństwo. Gdzie dominują same tylko 
instynkty, jakimkolwiek by się je nazwało imieniem — tam interes, sława, religia, ideał, byt polityczny i narodowy, 
krócej czy dłużej trwające, zawsze będą przeżywały te dwa nieuchronne okresy: wzlot i upadek. Tam natomiast, gdzie 
Sprawiedliwość zachowuje przewagę, postęp będzie trwały nie tylko w dziedzinie prawa i wolności, ale również w 
bogactwie, w inteligencji i we wszystkich ludzkich uzdolnieniach. Nadmiar wojen doprowadził do skarłowacenia rasy; 
długotrwały pokój i dobrobyt, jaki mu zawsze towarzyszy, przywróciłyby ludzkości pierwotną siłę i urodę.
Ponieważ w społeczeństwie zbudowanym na zasadach czystego prawa Sprawiedliwość i  wolność stale  rozkwitają, 
byłoby niemożliwością, żeby czas miał tam przynosić upadek pod jakimkolwiek względem. Każdy rok cnoty pomnaża 
nieco  kapitał  społeczny i  siły  wytwórcze,  tak  że  w  rezultacie  istota  kolektywna,  która  przy  wyłącznym  rozwoju 
instynktów przechodzi nieuchronnie od młodości do starczego upadku, dzięki Sprawiedliwości wzrasta niezmiennie w 
zdrowie, piękność, geniusz i honor.1



Postęp obejmuje wszelkie siły ludzkości; i nie może być inaczej, skoro wszystkie są solidarne: albo jest powszechny, 
albo nie istnieje.
Drugie zagadnienie: dokąd prowadzi nas wolność przez to nieustające doskonalenie?
Jak  powiedzieliśmy  wyżej,  dziełem  wolności  jest  idealizacja  istoty  ludzkiej  i  tego,  co  ją  otacza.  Dąży  ona  do 
powszechnego braterstwa, do humanitarnej wspólnoty,  do powszechnej harmonii potęg ludzkich i sił  przyrody. Era 
religijna,  której  bliski  koniec  zwiastuje  tyle  znaków,  była  epoką  walki,  w  której  heroizm  bojowy  i  entuzjazm 
męczeństwa zastępowały szczęście. Era Sprawiedliwości, w którą wkraczamy, będzie erą wiedzy i pogody. „Człowiek 
stworzony został — powiedział ktoś w starożytności — po to, by wielbił dzieło Jowisza". Ten mędrzec przeczuwał erę 
Sprawiedliwości.
A dalej?  Fourier  pisał,  że  kiedy  ziemia  osiągnie  harmonię,  nawiążemy  stosunki  z  mieszkańcami  innych  planet 
wchodzących  w.  skład  naszego  systemu  słonecznego,  a  przez  nich  z  mieszkańcami  wszystkich  sfer  krążących  w 
nieskończonej  przestrzeni.  Będzie  to  —  mówił  —  początek  ludzkości  uniwersalnej,  kierującej  światami,  będącej 
manifestacją wolnego ducha. Duchowi temu pozostanie już tylko jedno: nawiązać łączność z duchem ukrytym, którego 
stanowi  medium,  aby móc uznać się ostatecznie za najwyższego organizatora, wszechmocnego i wszechwiedzącego, 
nieskończonego, wiecznego, za Absolut absolutów, jednym słowem — za B o g a .
Co do mnie,  którego umysł ugina się pod ciężarem tak wzniosłych koncepcji,  mogę przynajmniej  powiedzieć tym 
spośród moich czytelników, w których nicość i wieczność budzą niepokój, coś, do czego lektura niniejszych Studiów 
powinna  ich  była  przygotować:  Im  bardziej  potraficie  realizować  Sprawiedliwość  w  sobie  i  dokoła  siebie,  tym 
szczęśliwiej będziecie żyli, a jednocześnie tym mniej będziecie się lękali śmierci.



O ZDOLNOŚCI POLITYCZNEJ KLAS 
PRACUJĄCYCH1

Część druga

ROZWÓJ IDEI ROBOTNICZEJ. STWORZENIE PRAWA 
EKONOMICZNEGO

Rozdział pierwszy

O ZDOLNOŚCI POLITYCZNEJ I O JEJ WARUNKACH:
ZDOLNOŚĆ R E A L N A  I ZDOLNOŚĆ P R AW N A

ŚWIADOMOŚĆ I IDEA

Zagadnienie kandydatur robotniczych, rozstrzygnięte negatywnie przez wybory z lat 1863 i 1864, zawiera w sobie 
kwestię  politycznej  zdolności  robotników albo  — posłużmy się  wyrazem o szerszym zasięgu — Ludu.  Czy Lud, 
któremu rewolucja 1848 roku przyznała prawo głosowania, jest czy też nie jest zdolny do brania udziału w polityce, to 
znaczy, czy jest zdolny: 1° kształtować pogląd stosowny do swego położenia, swojej przyszłości, pogląd stosowny do 
swego położenia,  swojej  przyszłości,  swoich spraw;  2°  a  więc  czy jest  zdolny w tych  sprawach,  poddanych jego 
bezpośredniemu lub pośredniemu sądowi, wydawać wyroki motywowane; 3° czy jest wreszcie zdolny ukonstytuować 
ośrodek  działania,  wyraz  swoich  idei,  swoich  poglądów,  swoich  nadziei,  ośrodek  obarczony  obowiązkiem 
wykonywania swoich planów?
Jeżeli tak,  to jest rzeczą ważną, aby Lud przy pierwszej  nadarzającej się okazji złożył dowód tej zdolności: —  a) 
wypowiadając zasadę prawdziwie swoją, która by streszczała i  dawała syntezę wszystkich jego idei,  jak to zawsze 
czynili  założyciele  społeczeństw,  jak to  próbowali  uczynić ostatnio autorzy manifestu;  b)  poświadczając tę  zasadę 
odpowiednim głosowaniem; c) w razie potrzeby i w przypadku, gdyby trzeba było reprezentować siebie w radach kraju, 
wybierać na mandatariuszy ludzi, którzy potrafią wyrazić swe myśli, potrafią przemawiać, bronić swych praw,' którzy 
są oddani tej reprezentacji duszą i ciałem i o których można powiedzieć, nie narażając się na zadanie kłamu: Oni są 
krwią z krwi naszej i kośćmi z kości naszych.
Gdyby  nie,  to  Lud  uczyniłby  rozumnie  zamykając  się  w  swoim  wiekowym  milczeniu  i  powstrzymując  się  od 
głosowania; wyświadczyłby przysługę społeczeństwu i rządowi. Rezygnując z władzy, jakiej mu udzieliła instytucja 
powszechnego głosowania, i składając w, ten sposób dowody swego przywiązania do ładu publicznego, uczyni rzecz 
bardziej  godną  szacunku,  bardziej  pożyteczną,  niż  uczyniłby  oddając  głosy  swoje,  jak  większość  mieszczan,  na 
znakomitych  szarlatanów  chełpiących  się,  że  kierują  za  pomocą  formuł  doskonale  arbitralnych  społeczeństwem, 
którego nie znają. Albowiem jeżeli Lud nie ma zrozumienia swojej własnej idei albo jeżeli, osiągnąwszy je, działa na 
niekorzyść tej idei — nie godzi się, aby zabierał głos. Niechaj pozostawi to  błękitnym  i  białym,  by głosowali jedni 
przeciwko drugim; jeżeli chodzi o Lud, to podobnie do osła z bajki niechaj zadowoli się noszeniem swego objuczonego 
siodła.
Taka jest  — powtarzam — nieunikniona kwestia,  poruszona przez kandydatury robotnicze,  na którą bezwzględnie 
trzeba odpowiedzieć: Czy Lud jest zdolny do tej działalności, czy też nie jest zdolny? — Sześćdziesiąt głosów2, czego 
należy  im  powinszować,  odważnie  wypowiedziało  się  twierdząco.  Ale  jaki  wywołało  to  sprzeciw,  zarówno  w 
dziennikach,  organach  rzekomo  demokratycznych,  jak  pośród  kandydatów,  jak  nawet  pośród  ich  towarzyszy! 
Najsmutniejsza  w  tak  decydującym momencie  była  postawa  samych  mas  robotniczych.  Pojawił  się  kontrmanifest 
podpisany przez osiemdziesięciu robotników 3, którzy głośno protestowali przeciwko zarozumialstwu Sześćdziesięciu, 



oświadczając, że tamci nie są absolutnie wyrazicielami poglądu Ludu, zarzucając im, że poruszają nie w porę kwestię 
społeczną, kiedy chodzi jedynie o kwestię polityczną, że sieją niezgodę wtedy, kiedy należałoby głosić jedność, że 
przywracają na nowo rozróżnienie kast wówczas, kiedy należałoby zajmować się jedynie ich połączeniem, dochodząc 
wreszcie do wniosku, że na razie jedyną zdobyczą, o jaką należy walczyć, jest wolność.  „Dopóki nie będziemy mieli  
wolności — powiadali — nie marzmy o niczym innym, jak tylko o jej zdobyciu". Pragnę wierzyć, że ci robotnicy, jako 
obywatele i pracownicy, byli tyleż warci co inni; z pewnością jednak nie odznaczali się oryginalnością, a jeszcze mniej 
zapałem. I można było sądzić na zasadzie rozważań, które były ich oparciem, że po prostu powtarzają wyuczoną lekcję 
za „Presse", „Temps" i „Siecle". Toteż nie brak im było powinszowań ze strony p. de Girardin i jemu podobnych.
Lud francuski miewa napady niezrównanej pokory. Wrażliwy i próżny ponad wszelkie wyobrażenie, z chwilą kiedy 
zaczyna się miarkować, wpada w poniżanie samego siebie. Skąd więc to pochodzi, że ów plebs, tak zazdrosny o swą 
suwerenność,  tak  zapalony  do  wykonywania  swych  praw  wyborczych,  ów  plebs,  wokół  którego  kręci  się  tylu 
kandydatów w czarnych habitach, chwilowych ich pochlebców, skąd to pochodzi — pytam — że ów plebs czuje tak 
silną odrazę do kształtowania swoich ludzi? Cóż! Wśród demokracji robotniczej istnieją, i to w pokaźnej liczbie, ludzie 
wykształceni, zdolni władać piórem równie dobrze jak mową, znający się na sprawach, dwadzieścia razy zdolniejsi, a 
zwłaszcza  godniejsi  ją  reprezentować aniżeli  adwokaci,  dziennikarze,  pisarze,  pedanci,  intryganci  i  szarlatani,  dla 
których trwoni swe głosy — a ona tych ludzi wyłącza! Ona ich nie chce na swoich mandatariuszy! Demokracja czuje 
wstręt do kandydatów prawdziwie demokratycznych! Ona doznaje uczucia dumy, gdy kierownictwo nad sobą oddaje w 
ręce osobników o zabarwieniu arystokratycznym! Czyżby sądziła, że to jej nada szlachectwo? Skąd się to bierze, że 
Lud, skoro już dojrzał do suwerenności, wytrwałe ukrywa się za swoimi eks-opiekunami, którzy już go nie popierają i 
nic nie mogą dla niego uczynić;  że wobec tych,  którzy mu płacą pobory,  spuszcza oczy jak młoda panienka i  że 
wezwany do wyrażenia swej  opinii  i  do zadokumentowania  swej  woli  potrafi  jedynie  iść  śladem swych dawnych 
opiekunów i powtarzać za nimi ich podstawowe zasady?
Wszystko to — przyznać trzeba — stworzyłoby przykry prejudykat  przeciwko wyzwoleniu proletariatu,  gdyby tej 
sprawy nie wyjaśniała sama nowość sytuacji. Plebs pracujący żył od samego zarania społeczności w zależności od 
klasy posiadającej, a więc w stanie niższości umysłowej i moralnej, której głębokie poczucie zachował do dziś. To 
dopiero od wczoraj, od czasu kiedy rewolucja 89 roku rozbiła tę hierarchię, plebs, czując się osamotniony, osiągnął 
świadomość samego siebie.  Ale instynkt  uległości  jest  w nim jeszcze teraz  silny;  opinia,  jaką ma on o sobie pod 
względem tego, co nazywamy zdolnością,  jest zdecydowanie fałszywa i przesadna; ci, którzy ongi byli jego panami, 
którzy zachowali  wobec niego przywilej  tak zwanych  wolnych  zawodów, którą to  nazwę byłaby już pora usunąć, 
wydają mu się wyżsi o 30 centymetrów od innych ludzi. Dodajcie do tego jeszcze ów ferment zawiści opanowującej 
człowieka z Ludu w stosunku do tych bliźnich, którzy dążą do wyniesienia się ponad ich kondycję: i jak tu się po tym 
wszystkim  dziwić,  że  Lud,  przekształcony  już  w  swej  świadomości,  w  swych  potrzebach  życiowych,  w  swych 
podstawowych ideach, które nim kierują, że Lud zachował swój nawyk abnegacji? Z obyczajami rzecz się ma tak samo 
jak z mową: one nie ulegają zmianom wraz z wiarą, ustawą i prawem. Zostaniemy przez długi jeszcze czas jedni w 
stosunku do drugich  Panami  i  Bardzo Uniżonymi Sługami: czy  to jest przeszkodą, żeby w przyszłości nie było ani 
panów, ani sług?
Poszukajmy więc w ideach i zjawiskach, poza wulgarnym uwielbianiem, klękaniem i zabobonami, tego, co powinniśmy 
wiedzieć o politycznej zdolności i kwalifikacji klasy robotniczej w porównaniu z klasą burżuazyjną i o jej przyszłym 
dojściu do władzy.
Zwróćmy przede wszystkim uwagę na to, że pojęcie  z d o l n o ś ć ,  gdy mowa o obywatelu, rozpatruje się z dwóch 
różnych punktów widzenia: jako zdolność prawną i zdolność realną.
Zdolność  prawna  jest  nadana  przez  ustawę  i  w  założeniu  swoim  ma  zdolność  realną.  Nie  przypuszcza  się,  by 
prawodawca miał przyznać prawa osobnikom z natury dotkniętym niezdolnością. Na przykład przed rokiem 1848, żeby 
korzystać z prawa wyborczego, trzeba było wnieść opłatę 200 franków bezpośredniego podatku. Zakładano więc, że 
własność daje rękojmię zdolności realnej: przeto wyborcy, posiadający cenzus 200 franków i wyżej, w liczbie 250 lub 
300  tysięcy  byli  uważani  za  prawdziwych  kontrolerów  rządu,  za  suwerennych  arbitrów  jego  polityki.  Była  to 
oczywiście tylko fikcja:  nic bynajmniej  nie gwarantowało, że pośród wyborców nie było,  i to nawet wielu, realnie 
niezdolnych pomimo wpłaconej kwoty; jak również nic nie upoważniało do sądzenia, że poza owym gronem, wśród 
tych milionów obywateli podporządkowanych prostej taksie osobistej, nie znalazłoby się całej masy wybitnie zdolnych 
ludzi.
W roku  1848  został  przywrócony  —  że  tak  powiem  —  system  z  1830  roku:  zostało  wprowadzone  głosowanie 
powszechne i bezpośrednie, nie uwarunkowane żadnym cenzusem. Wskutek tej prostej reformy cała ludność męska w 
wieku od skończonych lat dwudziestu jeden, urodzona i zamieszkała we Francji, była objęta ustawą
0 zdolności politycznej. A więc wciąż jeszcze uważano, że prawo wyborcze i w pewnej mierze zdolność polityczna są 
nieodłącznie przynależną właściwością mężczyzny
1  obywatela.  Ale,  oczywista,  jest  to  zawsze  tylko  fikcja.  W jaki  sposób  zdolność  wyborcza  miałaby  być  raczej 
przywilejem prawa obywatelstwa, wieku, płci, miejsca zamieszkania niż posiadania własności? Godność wyborcy w 
naszym społeczeństwie demokratycznym znaczy tyle co godność szlachty w świecie feudalnym. Dlaczego miałaby być 
przyznana wszystkim bez wyjątku i bez różnicy, skoro godność szlachecka przysługiwała szczupłemu jedynie gronu? 
Czy to  nie  równałoby się  powiedzeniu,  że wszelka  godność,  która  staje  się  ogólna,  zanika  i  że  to,  co  należy do 
wszystkich, jest niczyje? Zresztą doświadczenie wypowiedziało się w tym względzie: im bardziej prawo wyborcze się 
rozszerzało, tym mniejszą przypisywano mu wagę. 36% wstrzymujących się od głosowania w roku 1857; 25% w roku 
1863 — są tego dowodem. I jest rzeczą pewną, że nasze 10 milionów wyborców po 1848 roku okazało się niższymi 



pod względem inteligencji i charakteru od 300 000 wyborców z cenzusem za monarchii lipcowej.
A więc, i to chcąc nie chcąc, z chwilą kiedy występujemy jako historycy i filozofowie zdolności politycznej, musimy 
wyjść z kręgu fikcji i wejść w krąg zdolności realnej: to właśnie nią tylko zajmiemy się teraz.
Aby jednostka,  osobnik,  korporacja czy zbiorowość posiadała zdolność polityczną,  wymagane są trzy podstawowe 
warunki:
1° Żeby jednostka była  świadoma  siebie, swojej godności, swojej wartości, pozycji, jaką zajmuje w społeczeństwie, 
roli, jaką spełnia, funkcji, do jakich ma prawo rościć sobie pretensje, spraw, jakie reprezentuje czy uosabia.
2° Żeby w wyniku tej świadomości samej siebie we wszelkich swych możliwościach jednostka afirmowała swą ideę, to 
znaczy żeby potrafiła wykazać się pojętnością, potrafiła wypowiadać się słowem, wykładać rozumnie swe myśli, ich 
podstawę i konsekwencje, prawo ich istnienia.
3° I wreszcie, żeby z tej idei, głoszonej jako wyznanie wiary, mogła, stosownie do potrzeby i różnych okoliczności, 
wyciągać zawsze wnioski praktyczne.
Zwróćcie uwagę na to, że w tym wszystkim nie ma miejsca na kwestię: więcej czy mniej. Pewni ludzie odczuwają 
żywiej niż inni, mają poczucie samych siebie bardziej lub mniej przesadne, chwytają ideę i wykładają ją z większym 
lub mniejszym powodzeniem i energią lub też są obdarzeni zdolnością działania, jakiej bardzo często najżywsze nawet 
inteligencje nie osiągają.  Ta różnica w natężeniu świadomości,  idea i  jej  stosowanie tworzą  stopnie  zdolności,  nie 
stwarzają jednak samej tej zdolności. Tak samo każdy osobnik, który wierzy w Jezusa Chrystusa, który potwierdza 
doktrynę wyznaniem wiary i wypełnia praktyki religijne — jest chrześcijaninem i jako taki może osiągnąć wieczne 
zbawienie; to jednak zupełnie nie przeszkadza, aby pośród chrześcijan byli doktorzy i prostaczkowie, asceci i obojętni.
Być zdolnym politycznie nie znaczy też bynajmniej być obdarzonym szczególnym uzdolnieniem do załatwiania spraw 
państwa, do sprawowania takiego a takiego urzędu publicznego; to nie świadczy o mniej lub więcej żarliwej gorliwości 
w stosunku do okręgu. Wszystko to — powtarzam — jest sprawą talentu i umiejętności: to, co my tu rozumiemy przez 
zdolność  polityczną,  nie  jest  czymś  zasadniczym  w  obywatelu,  często  cichym,  umiarkowanym,  stojącym  poza 
urzędami. Posiadać zdolność polityczną to jest mieć świadomość siebie jako członka pewnej zbiorowości, afirmować 
ideą, która stąd wynika, i dążyć do jej  zrealizowania.  Kto łączy w sobie te trzy warunki — ten jest zdolny. Wszyscy 
czujemy się  F r a n c u z a m i ;  jako  tacy  wierzymy w konstytucję,  w  posłannictwo  naszego  kraju  i  mając  je  na 
względzie popieramy naszymi pragnieniami oraz naszym głosowaniem politykę, która, jak się nam wydaje, najlepiej 
wyraża nasze uczucie i najlepiej służy naszym poglądom. Patriotyzm może być w każdym z nas bardziej lub mniej 
płomienny;  jego  natura  jest  ta  sama,  jego brak jest  potwornością.  Krótko mówiąc,  posiadamy  świadomość,  ideą  i 
dążymy do jej realizacji.
Zagadnienie zdolności  politycznej  w klasie  robotniczej,  podobnie jak w klasie  burżuazyjnej  i  ongi w szlacheckiej, 
wymaga  więc  postawienia  sobie  pytań:  —  a)  Czy  klasa  robotnicza  z  punktu  widzenia  swych  stosunków  ze 
społeczeństwem i z państwem osiągnęła świadomość samej siebie; czy jako istota zbiorowa, moralna i wolna odróżnia 
się od klasy burżuazyjnej; czy oddziela swoje sprawy od jej spraw, czy zależy jej na tym, by się już z nią nie mieszać? 
— b) Czy posiada ideę, to jest czy stworzyła sobie pojęcie swojej własnej struktury; czy zna ustawy, warunki i formuły 
swego istnienia; czy przewiduje przeznaczenie,  cel  tego istnienia; czy rozumie samą siebie w swoich stosunkach z 
państwem, z narodem i z ładem powszechnym? — c) I wreszcie, czy klasa robotnicza jest w stanie wyciągnąć wnioski 
praktyczne dla organizowania społeczeństwa, wnioski dla niej przydatne, i czy byłaby w stanie stworzyć i rozwijać 
nowy ład polityczny w razie, gdyby wskutek upadku lub odsunięcia się burżuazji władza przypadła jej w udziale?
Oto czym jest  zdolność polityczna.  Oczywiście,  mówimy tu o zdolności  realnej,  zbiorowej,  która jest  zjawiskiem 
naturalnym i  społecznym  i  która  wynika  z  postępu  rozumu ludzkiego;  którą,  z  zastrzeżeniem co  do  nierówności 
talentów i  świadomości,  odnajduje  się  taką  samą u wszystkich  osobników i  która  nie  może stać  się  przywilejem 
żadnego, co widzi się we wszystkich zgromadzeniach religijnych, sektach, korporacjach, kastach, partiach, stanach, 
narodowościach itd.;  zdolność,  której'  prawodawca nie jest  w stanie stworzyć,  ale  której  winien doszukiwać się  i 
domniemywać w każdym przypadku.
I według tej właśnie definicji zdolności odpowiadam na to, co się tyczy Mas pracujących, niezależnie od upadku ducha 
i bezmyślnych uzewnętrznień, jakich smutne widowisko dają jeszcze każdego dnia.
Odpowiadam na punkt pierwszy: Tak jest, klasa robotnicza uzyskała świadomość samej siebie i możemy oznaczyć datę 
tego rozkwitu — jest to rok 1848.
Na punkt drugi: Tak jest, klasa robotnicza ma ideę, która odpowiada posiadanej przez nią świadomości samej siebie i 
która stanowi doskonały kontrast z ideą burżuazyjną; ale można powiedzieć, że ta idea została jej odkryta w sposób 
jeszcze niecałkowity, że ona nie dążyła do wszystkich jej konsekwencji i nie nadała jej sformułowania.
Na punkt trzeci, dotyczący wniosków politycznych, jakie dają się wyciągnąć z jej idei: Nie, klasa robotnicza, pewna 
samej siebie i połowicznie już oświecona co do zasad, z których składa się jej nowa wiara, nie doszła jeszcze do tego, 
aby wyciągać ze swych zasad wnioski odpowiednie dla praktyki ogólnej, dla właściwej polityki: dowodem tego jest jej 
głosowanie wspólnie z bur-żuazją, dowodem tego są wszelkiego rodzaju przesądy polityczne, jakim ulega.
Powiedzmy to językiem, który mniej trąci szkołą: klasy pracujące rodzą się dopiero do życia politycznego; jeżeli dzięki 
inicjatywie, którą zaczęły podejmować, i dzięki swej sile liczebnej dane im było przesunąć punkt ciężkości w ładzie 
politycznym i wywrzeć wpływ na ekonomię społeczną, to w zamian za to przez chaotyczność umysłową, której są 
łupem,  zwłaszcza  zaś  przez  fantastyczność  rządzenia,  którą  przejęły  od  burżuazji  in  extremis,  nie  osiągnęły 
ustabilizowania swej przewagi, a nawet opóźniły swoje wyzwolenie i w pewnej mierze naraziły swoją przyszłość.



Rozdział drugi

JAK KLASA ROBOTNICZA ODRÓŻNIŁA SIĘ OD KLASY 
BURZUAZYJNEJ OD ROKU 1789 I JAK NABRAŁA ŚWIADOMOŚCI 

TEGO FAKTU. OPŁAKANY STAN ŚWIADOMOŚCI BURZUAZYJNEJ

Po  to,  aby  faktycznie  odjąć  klasie  robotniczej  zdolność,  która  została  jej  prawnie  przyznana  przez  głosowanie 
powszechne,  dzienniki,  zwłaszcza  należące  do  opozycji  demokratycznej,  uciekły  się  do  wprowadzenia 
najordynarniejszego zamętu. Zaledwie ukazał się Manifest Sześćdziesięciu, a już cała prasa chórem podniosła wrzawę 
przeciwko roszczeniom robotników do przedstawiania siebie jako klasy4. Przypomniano tonem mentorskim, wykazując 
przy  tym  wiele  gorliwości  dla  wyroczni  Rewolucji,  że  od  roku  89  kasty  już  nie  istnieją;  że  idea  kandydatów 
robotniczych zmierza do ich wskrzeszenia; że gdyby było racjonalne dopuszczenie do reprezentacji narodowej prostego 
robotnika, tak jak dopuszcza się inżyniera, uczonego, adwokata, dziennikarza — to tylko o tyle, o ile ów robotnik byłby 
tak  samo jak jego  koledzy z  Ciała  Prawodawczego wyrazicielem społeczeństwa,  nie  zaś  swojej  klasy;  że  inaczej 
kandydatura tego robotnika miałaby charakter rozłamowy i wsteczny; że kandydatura ta byłaby przeciwna wolnościom 
i  prawom 89 roku i stałaby się wywrotowa w stosunku do prawa publicznego, do ładu publicznego, a to wskutek 
nieufności,  popłochu  i  gniewu,  jakie  budziłaby  w  klasie  burżuazyjnej.  Niewiele  brakowało,  żeby  Manifest 
Sześćdziesięciu, który myślą swoją oraz wnioskami dążył istotnie do rozbicia Opozycji,  był  uważany za knowanie 
policyjne, kontrrewolucyjne.
Autorzy Manifestu przewidzieli ten zarzut swoich przeciwników i z góry protestowali przeciwko oszczerstwu: trzeba 
jednak powiedzieć, że ich usprawiedliwienie pozostawiało wiele do życzenia. Jeżeli afirmowali rozróżnianie dwóch 
klas, to podnosili przeciwko sobie polityków partyjnych, co ich gubiło; jeżeli rozróżnianie to negowali, to zadawano im 
pytanie: Dlaczego kandydatura robotnicza? Taki oto był dylemat, na który pozwólcie mi teraz odpowiedzieć.
Argumentując niezadowoleniem klasy burżuazyjnej, przeciwnicy Manifestu bezwiednie sobie przeczyli i przez to samo 
uznawali  głęboką  prawdę,  jaką  Manifest  powinien  był  otwarcie  afirmować.  Obecnie  uznaje  się  chętnie  klasę 
burżuazyjną, choć nie ma już szlachty i choć duchowieństwo jest już tylko pewną kategorią urzędników: jakże negować 
rzeczywistość?  Na  czym  opierałby  się  tedy  system  orleański?  Czym  byłaby  monarchia  konstytucyjna,  polityka 
konstytucyjna?  Skąd  ta  wrogość  pewnych  ludzi  wobec  głosowania  powszechnego...  Ale  wzbraniają  się  przyjąć 
korelatyw klasy burżuazyjnej, klasę robotniczą: niechaj zechce kto wytłumaczyć tę niekonsekwencję!
Nasi publicyści z opozycji nie dostrzegli, pomimo swego oddania ideom roku 89, że tym, co dało życie całkowicie 
nowemu rozróżnieniu, nieznanemu nawet w. czasach feudalnych, mianowicie rozróżnieniu klasy burżuazyjnej od klasy 
robotniczej czy proletariatu, akurat w momencie, kiedy znikały dawne kategorie szlachty, duchowieństwa czy stanu 
trzeciego — jest właśnie prawo wprowadzone w 89 roku. Oni nie dostrzegli, że przed rokiem 89 robotnik istniał w 
korporacji i pod panowaniem, podobnie jak kobieta, dziecko i sługa w rodzinie; że wówczas, istotnie, miałby on odrazę 
do tego, aby klasę robotniczą uznawać obok klasy przedsiębiorców, ponieważ ta klasa była uważana za zawierającą w 
sobie  klasę  tamtą;  że  jednak  od  roku  89  więź  korporacyj  była  zerwana,  przy  czym  majątki  i  stosunki  między 
robotnikami i panami nie zostały wyrównane i nic nie uczyniono ani nie przewidziano w celu podziału kapitałów, 
organizacji  przemysłu  oraz  praw robotników — wobec  tego  rozróżnienie  między klasą  pracodawców,  posiadaczy 
narzędzi pracy, kapitalistów, obszarników a klasą prostych robotników najemnych ustaliło się samo przez się.
Negowanie obecnie tego rozróżnienia dwóch klas byłoby czymś więcej niż negowaniem rozłamu, który je sprowadził i 
który sam tylko był  wielką niesprawiedliwością;  byłoby to negowaniem przemysłowej,  politycznej  i  obywatelskiej 
niezależności robotnika, jedynej kompensaty, jaką otrzymał; byłoby to powiedzeniem, że wolność i równość roku 89 
nie były przeznaczone dla niego w takim stopniu jak dla burżuazji; byłoby więc negowaniem tego, że klasa robotnicza, 
która  utrzymuje  się  w  całkowicie  nowych  warunkach,  poza  solidarnością  burżuazyjną,  jest  podatna  na  własną 
świadomość i własną inicjatywę; byłoby to głoszeniem, że jest z natury swojej pozbawiona zdolności politycznej. Otóż 
taka jest prawda tego rozróżnienia i to należy specjalnie tutaj stwierdzić, ponieważ to właśnie stanowi całą wartość 
kandydatur robotniczych: poza tym kandydatury te tracą całe swoje znaczenie.
Cóż! Czy nie jest prawdą, wbrew rewolucji 89 roku, a raczej właśnie przez sam fakt tej rewolucji, że społeczeństwo 
francuskie, składające się początkowo z trzech kast, zostało od nocy 4 sierpnia5 podzielone na dwie klasy: jedna żyje 
wyłącznie ze swej pracy i zarobki jej wynoszą na ogół poniżej 1 250 fr. rocznie na rodzinę złożoną z czterech osób 
(przyjmuję,  że  suma 1  250  fr.  jest  przybliżoną  średnią  dochodu każdej  rodziny w stosunku do  dochodów całego 
narodu); druga żyje z czego innego, nie z pracy swojej, nawet jeśli pracuje: żyje z dochodów czerpanych ze swych 
posiadłości,  ze swych kapitałów,  z  dotacji,  poborów, subwencji,  akcji,  rent,  odznaczeń i  beneficjów?  Czy nie jest 
prawdą z punktu widzenia podziału kapitałów, pracy, przywilejów i wytworów, że istnieją wśród nas, tak samo jak ongi, 



lecz  w  innej  niż  kiedyś  skali,  dwie  kategorie  obywateli,  potocznie  zwane  burżuazją  i  plebsem,  kapitalistami  i 
najemnikami? Czy nie jest prawdą, że te dwie kategorie ludzi, ongi połączone, prawie zmieszane przez więzy feudalne 
patronatu, obecnie są głęboko rozdzielone i nie łączą ich żadne stosunki poza wyznaczonymi w rozdziale III, nagłówku 
VIII, księdze III, paragrafach 1779 do 1799 Kodeksu Cywilnego, a te dotyczą umowy o najmie pracy i przemysłu? Ale 
cała  nasza polityka,  nasza  ekonomia  społeczna,  nasza organizacja  przemysłowa,  nasza historia  współczesna,  sama 
nawet literatura nasza — opierają się na tym nieuniknionym rozróżnieniu, które negować może jedynie zła wola albo 
głupia hipokryzja.
Podział społeczeństwa obecnego na dwie klasy, robotników najemnych oraz właścicieli-kapitalistów--przedsiębiorców, 
podział zupełnie oczywisty, musi pociągnąć za sobą konsekwencję, która nie powinna nikogo zadziwić: nasuwają się 
mianowicie pytania, czy to rozróżnienie było sprawą przypadku czy też konieczności; czy było zawarte w istotnych 
danych rewolucji; czy mogło być uznane prawnie, tak jak było skonstatowane faktycznie; słowem, czy przy lepszym 
stosowaniu  reguł  sprawiedliwości  i  ekonomii  nie  można  było  zapobiec  temu  niebezpiecznemu  rozróżnieniu, 
sprowadzając  dwie  nowe  klasy  do  jednej  jedynej,  utrzymującej  się  doskonale  na  poziomie  i  pozostającej  w 
równowadze?
To zagadnienie, które dla filozofów nie jest nowe, powinno by wyłonić się wśród klas pracujących wówczas; kiedy 
rewolucja polityczna zrównałaby je przez głosowanie powszechne z klasami burżuazyjnymi, co pozwoliłoby im się 
zorientować, jaki kontrast zachodzi między ich suwerennością polityczną a ich stanowiskiem społecznym. Wtedy, i 
tylko  wtedy,  przez  postawienie  tego  wielkiego  zagadnienia  ekonomicznego  i  społecznego,  klasy pracujące  mogły 
osiągnąć świadomość samych siebie; powinny były sobie powiedzieć, jak w Apokalipsie, że ten, do kogo należą rządy,  
musi mieć z tego  korzyść, Dignus est accipere divitiam, et honorem, et gloriam;  wystawiłyby swoją kandydaturę do 
poselstwa oraz swoje roszczenia do rządu. Oto jak pracujący plebs zaczął przed szesnastu laty wznosić się ku zdolności 
politycznej;  oto  czym  demokracja  francuska  w  XIX  stuleciu  wyróżniła  się  spośród  wszystkich  dawniejszych 
demokracji. Socjalizm, jak to nazwano, tak właśnie wygląda.
A co się dzieje z tym, co Sześćdziesięciu zdziałało i mówiło? Ich Manifest jest tam, gdzie go wzniesiono: oni znaleźli 
się w sytuacji, jaką stworzyły im wydarzenia oraz prawo publiczne; a dużo mówili o swej świadomości robotniczej. 
Przekonani ze swej strony, że zagadnienie może i powinno być rozstrzygnięte w sensie pozytywnym, zwrócili uwagę w 
sposób umiarkowany, lecz stanowczy, że od dość dawnego czasu zagadnienie to było usuwane z porządku dziennego i 
że uważają, iż nadszedł czas,.aby je podjąć na nowo. W tym celu, nie badając,  czy postawienie tego wniosku jest 
najpewniejszym sposobem dochodzenia swych praw, a zwłaszcza czy ów wniosek jest zgodny z ich ideą, wysunęli i 
zaproponowali, jako znak i rękojmię tego ponowienia, kandydaturę kogoś spośród siebie, o kim ze względu na cechy 
robotnicze, zwłaszcza zaś ze względu na to, iż jest robotnikiem, sądzili, że będzie reprezentował klasę robotniczą lepiej 
niż ktokolwiek inny.
Powiadam, że ten fakt w połączeniu z tylu 'innymi o tym samym charakterze, jakie zaszły od szesnastu lat, świadczy, że 
w klasie robotniczej przejawia się niespotykana dotychczas świadomość korporacyjna; jest on dowodem, że więcej niż 
połowa narodu francuskiego wkroczyła na arenę polityczną wnosząc z sobą ideę, która wcześniej czy później powinna 
gruntownie przekształcić społeczeństwo oraz rząd. I ponieważ sześćdziesięciu ludzi próbowało stać się wyrazicielami 
tej  idei,  oskarża  się  ich,  że  zmierzają  do  przywrócenia  kast!  Wyłącza  się  ich  z  reprezentacji  narodowej  jako 
wsteczników  wyznających  niebezpieczne  poglądy;  dochodzi  się  do  denuncjowania  Manifestu  jakoby  podżegał 
obywateli  do  wzajemnej  nienawiści.  Dzienniki  piorunują;  opozycja,  rzekomo  demokratyczna,  wybucha 
niezadowoleniem;  podjudzają do kontrmanifestów;  zapytują z  pogardliwą afektacją,  czy tych Sześćdziesięciu rości 
sobie pretensje do lepszej znajomości ich interesów oraz ich praw, do lepszej ich obrony, niż to potrafią pp. Marie, J. 
Favre 7, E. OUivier 8, J. Simon 9, Pelletan 10. W łonie społeczeństwa dokonywa się zjawisko społeczne o nieobliczalnej 
doniosłości: wkracza do życia politycznego najliczniejsza i najuboższa klasa, dotychczas lekceważona, ponieważ była 
pozbawiona świadomości. I świadkowie, heroldowie tego zjawiska, wszyscy z klasy robotniczej są denuncjowani przed 
niechętną burżuazją jako wichrzyciele, buntownicy, narzędzia policji! Istne pośmiewisko!
Zasada, którą przedstawiamy — co dodaje powagi przypadkowi — zasada potrzeby posiadania świadomości przez 
zbiorowość ludzką, przez kastę, korporację czy rasę, bądź w celu ukonstytuowania się w państwo, bądź też w celu 
brania udziału w rządzeniu społeczeństwem, którego jest częścią, i wzniesienia się do życia politycznego — może być 
uważana za prawo ogólne:  ona ma zastosowanie w historii  wszystkich ludów. Przez jakiś  czas plebs  rzymski  był 
pozbawiony świadomości; był on klientelą patrycjuszy i podlegał ich rządom według reguł prawa rodzinnego. Jeśli 
plebejusze domagali się udziału w małżeństwie, w ofiarach i w zaszczytach; jeśli mieli swoich trybunów, których veto 
mogło wstrzymać uchwały Senatu; jeśli obznajomili się z formułami; jeśli, wreszcie przy podziale zdobytych terytoriów 
i  ager publicus  domagali się przydziału posiadłości, to dlatego, że doszli do pełnej świadomości samych siebie i że 
przez to zamanifestowanie świadomości uważali się za równych patrycjatowi. Nieszczęściem było — jak już przedtem 
zwróciłem na to uwagę (część I,  rozdz. II,  p. 1) — że nie potrafili  wznieść się od świadomości samych siebie do 
świadomości nowej ustawy. To było dziełem chrystianizmu.
Analogiczne zjawisko zachodziło w Rosji. Byłoby się w poważnym błędzie, gdyby się przypuszczało, że ukaz cara 
Aleksandra,  nadający od  razu  wolność,  własność  i  korzystanie  z  praw obywatelskich  dwudziestu trzem milionom 
chłopów, był aktem jego wolnej woli, faktem łaskawej jurysdykcji. Wydarzenie to było przewidziane od dawna; tak 
okropnej  pamięci  car  Mikołaj  powierzył  wykonanie  tego  swemu  następcy.  Zasada  tego  wyzwolenia  istniała  w 
świadomości klasy wiejskiej, która nie wyrzekając się swych zwyczajów patnarchalnych, nie okazując ani zawiści, ani 
nienawiści  względem  swoich  panów  domagała  się  jednak  solidniejszych  rękojmi;  dopuszczenie  jej  do  życia 
politycznego leżało w interesie Imperium.



Podobnie rzecz wyglądała w Anglii. I tam także klasy pracujące, idąc za przykładem analogicznych klas we Francji, 
doszły  do  świadomości  swego  położenia,  swoich  praw,  swojego  przeznaczenia.  Opłacają  składki,  organizują  się, 
przygotowują  do  współzawodnictwa  przemysłowego  i  nie  omieszkają  dochodzić  swoich  praw  politycznych  w 
rozstrzygającej  instytucji  głosowania  powszechnego.  Według  pewnego  pisarza,  którego  dzieło  mam  pod  ręką, 
robotnicza ludność Anglii korzysta ze zdolności, którą jej zapewnia prawo angielskie i którą prawodawstwo naszego 
kraju  niedawno  uznało  za  konieczne  wprowadzić  u  nas,  zdolności  do  koalicji,  mogącej  objąć  liczbę  s z e ś c i u 
m i l i o n ó w .  Nasze stowarzyszenia robotnicze nie liczą stu tysięcy ludzi!...  Jaka to rasa ci  Anglosasi,  wytrwali, 
nieposkromieni, zmierzający ku swemu celowi powoli, lecz pewnie, którym, jeżeli nie zawsze można przyznać honor 
odkrycia,  to jednak bardzo często nie  można odmówić pierwszeństwa, gdy chodzi o realizację wielkich zagadnień 
ekonomicznych i społecznych12.
: Historia burżuazji francuskiej od stu prawie lat świadczy o tym samym prawie, choć z innego punktu widzenia i w 
sensie  odwrotnym.  Wcześnie,  bo  od  początków feudalizmu,  ludność  miejska,  przemysłowa i  handlowa  doszła  do 
samoświadomości, darujcie, że użyję takiego wyrazu; stąd ustanowienie gmin. Dopóki burżuazją miała obok siebie dwa 
pierwsze bractwa, duchowieństwo i szlachtę, ta świadomość dzielnie się trzymała: klasa burżuazyjna wyróżniała się, 
określała się, czuła się, afirmowała się przez swą opozycję wobec klas uprzywilejowanych czy szlacheckich. Zwołanie 
Stanów Generalnych  w roku  1789,  które  z  początku  figurowały na  trzecim dopiero  miejscu,  zadecydowało  o  jej 
zwycięstwie. Począwszy od tego momentu duchowieństwo i szlachta stały się niczym pod względem politycznym; stan 
trzeci — według słów Sieyesa13 — stał się wszystkim. Ale zauważcie: z chwilą kiedy burżuazją stała się wszystkim, 
kiedy przestały istnieć klasy i kasty poza nią, kiedy się określiła, burżuazją zaczęła stopniowo tracić poczucie samej 
siebie; jej świadomość stała się przyćmiona, dzisiaj jest bliska wygaśnięcia. To jest zjawisko, które stwierdzam, nie 
roszcząc sobie pretensji do budowania na nim teorii.
Czym jest  burżuazją od 89 roku?  Jakie jest  jej  znaczenie?  Co warte  jest  jej  istnienie?  Jakie jest  jej  posłannictwo 
humanitarne? Co reprezentuje? Co leży u podstaw tej dwuznacznej, na pół liberalnej, na pół feudalnej świadomości? 
Wtedy kiedy plebs robotniczy, ubogi, ciemny, nie posiadający wpływów, kredytu, występuje, stwierdza, mówi o swoim 
wyzwoleniu,  o swej przyszłości,  o przeobrażeniu społecznym, które powinno zmienić jego stanowisko społeczne i 
wyzwolić wszystkich robotników na kuli ziemskiej, burżuazją, która jest bogata, która posiada, która wiele wie i może, 
nie ma nic do powiedzenia o sobie; od czasu, kiedy wyszła ze swego dawnego środowiska, wydaje się pozbawiona 
jakiejkolwiek misji, jakiejkolwiek roli historycznej; nie ma już ani myśli, ani woli. Na przemian to rewolucyjna, to 
konserwatywna,  republikańska,  legitymistyczna,  doktrynerska,  wyznawczyni  złotego  środka;  przez  chwilę miłująca 
formy reprezentacyjne i parlamentarne,  i  to aż do utraty rozumu; nie wiedząca już, jaki  system jest jej  systemem, 
jakiemu rządowi oddać pierwszeństwo; szanująca we władzy jedynie korzyści, trzymająca się jej tylko z obawy przed 
nieznanym i  w celu  utrzymania  swoich  przywilejów;  szukająca  w działalności  publicznej  jedynie  nowego  terenu, 
nowych środków eksploatacji;  żądna urzędów i  poborów;  tak samo pełna pogardy w stosunku do proletariatu  jak 
niegdyś szlachta w stosunku do stanu nieszlacheckiego — ta burżuazja straciła wszelki charakter: to już nie jest klasa 
silna, swą liczebnością, pracą i duchem, która pragnie i która myśli, która tworzy i która rozumuje, która rozkazuje i 
która rządzi; to jest mniejszość, która frymarczy, która spekuluje, która obraca papierami wartościowymi — to jest 
motłoch.
Pomyślałby kto, że w. ciągu ostatnich szesnastu lat przychodzi do siebie i wraca do przytomności; że chciałaby się na 
nowo określić, afirmować siebie, odzyskać wpływy.  Telum imbelle sine ictu! Żadnej energii w świadomości, żadnego 
autorytetu w myśli, żadnego płomienia w sercu, nic poza chłodem śmierci i niemocą zgrzybiałości.  I zwróćcie na to 
uwagę.  Komu  burżuazja  współczesna  zawdzięcza  tę  chęć  przezwyciężenia  się,  to  wykazywanie  bezskutecznego 
liberalizmu,  to  fałszywe  odrodzenie,  w  które  opozycja  legalna  kazałaby  może  wierzyć,  gdyby  nie  była  znana 
nieprawość jego pochodzenia? Komu przypisać tę iskierkę rozumu i sensu moralnego, która bynajmniej nie oświetla i 
bynajmniej nie przywróci życia światu burżuazyjnemu? Wyłącznie manifestacjom tej młodej świadomości, która neguje 
nowy feudalizm; afirmacji  tego plebsu robotniczego, który w sposób zdecydowany oparł się na starym patronacie; 
żądaniom tych robotników, którym niedorzeczni politykierzy odmawiają zdolności, odmawiają jej nawet w tym
momencie, kiedy tamci otrzymują swój mandat polityczny!...
Czy burżuazja wie o tym, czy nie wie — jej rola jest skończona; nie potrafiłaby już iść dalej i nie jest już w stanie się 
odrodzić. Niechaj więc odda się pokojowi całą duszą! Przyjście plebsu nie pociągnie za sobą usunięcia burżuazji w tym 
sensie, aby plebs miał zastąpić burżuazję w jej przewadze politycznej, a więc w jej przywilejach, posiadłościach i w. jej 
korzyściach, a burżuazja miała zastąpić plebs w jego pracy najemnej. Obecne rozróżnienie dwóch klas, robotniczej i 
burżuazyjnej,  doskonale  zresztą  ustanowione,  jest  prostym  przypadkiem  rewolucyjnym.  One  obydwie  muszą  się 
wzajemnie pochłonąć w jednej wyższej świadomości; i dzień, w którym plebs, stanowiący większość, pochwyci władzę 
i będzie proklamował, zgodnie z dążeniami nowego prawa oraz formuł nauki, reformę ekonomiczną i społeczną — 
będzie dniem ostatecznego połączenia. Na tych nowych danych populacje, które przez długi czas życie swoje opierały 
jedynie na antagonizmie, powinny od tej chwili siebie zdefiniować, uwydatnić swoją niezależność i ukonstytuować 
swoje życie polityczne.



Rozdział  czwarty

SYSTEM OPARTY NA WZAJEMNOŚCI, CZYLI O MANIFEŚCIE. 
ŻYWIOŁOWOŚĆ IDEI WZAJEMNOŚCI W MASACH 

NOWOCZESNYCH. DEFINICJA

Mówiąc o ruchach Ludu, podnieść należy ich całkowitą żywiołowość. Czy Lud reaguje na podnietę albo sugestię z 
zewnątrz, czy też posłuszny jest pomysłowi, przeczuciu lub koncepcji płynącej z natury? Oto czego pomimo usilnych 
starań ustalić nie zdołano. Bez wątpienia, idee, które we wszystkich epokach poruszały masy, wykluły się uprzednio w 
głowie tego lub innego myśliciela. Rzeczywiście, pierwszeństwo w dziedzinie idei, opinii, wierzeń, błędów nigdy nie 
należało  do  mas  i  dzisiaj  też  nie  mogłoby  być  inaczej.  W  każdym  akcie  rozumu  pierwszeństwo  należy  do 
indywidualności. Ale daleko nam do tego, żeby każda spośród myśli, które pociągnęły jednostkę, opanowała później 
masy ludzkie; daleko też do tego, żeby wszystkie idee, które je pociągają, były słuszne i użyteczne. I my mówimy, że 
do historyka filozofii należy właśnie obserwowanie, jak to się dzieje, że Lud bardziej przywiązuje się do pewnych idei 
niż  do innych,  uogólnia je,  rozwija po swojemu,  na ich gruncie tworzy instytucje  i  obyczaje,  których  trzyma się 
tradycyjnie, zanim jeszcze trafią w ręce ustawodawców i sadowników, którzy z kolei zrobią z nich artykuły prawa i 
przepisy sądowe.
Tak samo dzieje się z ideą wzajemności i z ideą spólnoty; ta ostatnia jest równie stara jak stan społeczny. Pewne umysły 
spekulatywne z rzadka i niejasno dostrzegały jej siłę organiczną i znaczenie rewolucyjne; aż do roku 1848 nigdy nie 
nabrała  ona  takiego  znaczenia,  ani  nie  zdradzała  upodobania  do  roli,  jaką  zdecydowanie  wydawała  się  grać  w 
przeddzień  wojny.  Pod  tym względem pozostała  ona  daleko  w> tyle  za ideą  komunistyczną,  która  narobiwszy w 
starożytności i w wiekach średnich dużo hałasu, dzięki wymowie sofistów, fanatyzmowi sekciarzy i potędze klasztorów, 
utonęła w niepamięci za naszych czasów, w chwili gdy zaczęła przybierać na sile.
Zasada wzajemności14 na pewnym poziomie filozoficznym i z intencją reformatorską wyrażona została po raz pierwszy 
w tej słynnej maksymie, którą powtarzali wszyscy mędrcy i za której przykładem francuskie konstytucje z roku II i z 
roku III umieściły w Deklaracji praw człowieka i obywatela te słowa:
Nie czyńcie innym tego, czego, nie chcielibyście, aby wam czyniono.
Czyńcie innym zawsze to dobro, jakie chcielibyście od nich otrzymać.
Ta obosieczna, że się tak wyrazimy, zasada, którą podziwiano z wieku na wiek i której nigdy nie zaprzeczano, wyryta,  
jak mówią twórcy konstytucji roku III, przez naturą we wszystkich sercach, przypuszcza, że osobnik, do którego zasada 
ta  odnosi  się  z  wezwaniem:  1)  jest  wolny;  2)  rozróżnia  dobro  i  zło,  innymi  słowy,  że  ma  z  gruntu  poczucie 
sprawiedliwości.  Dwie  rzeczy,  a  mianowicie  Wolność  i  Sprawiedliwość,  odsuwają  nas  daleko  od  idei  władzy 
kolektywnej lub biorącej początek w prawie boskim, na której, jak widzieliśmy, opiera się system luksemburski15.
Jak dotąd piękna ta maksyma w języku moralistów--teologów była dla Ludów jedynie rodzajem zalecenia.  Wskutek 
znaczenia, jakiego dzisiaj nabiera, i wobec sposobu, w jaki klasy pracujące domagają się jej stosowania, zmierza ona do 
tego, aby stać się przepisem, aby przybrać charakter zdecydowanie przymusowy, słowem, aby uzyskać moc prawa.
Na  wstępie  stwierdzimy,  że  pod  tym  względem  w  klasie  robotniczej  zaznaczył  się  postęp.  W  Manifeście 
Sześćdziesięciu czytamy:
„Powszechne  prawo  wyborcze  sprawiło,  że  politycznie  staliśmy  się  czymś  więcej  niż  dotąd;  musimy  jednak 
usamodzielnić  się  społecznie.  Wolność,  z  taką  energią  zdobyta  przez  stan  trzeci,  powinna  być  rozciągnięta  na 
wszystkich obywateli Francji. Równe prawa polityczne nieodparcie pociągają za sobą równe prawa społeczne".
Zwróćmy uwagę na  sposób rozumowania:  „Bez  równości  społecznej  równość  polityczna  jest  czczym frazesem, a 
powszechne prawo wyborcze sprzecznością". Pozostawia się tu na uboczu sylogizmy i stosuje się metodę utożsamienia: 
Równość  polityczna  =  równość  społeczna.  Ta  struktura  myślowa  jest  rzeczą  nową,  jako  naczelną  zasadę  zakłada 
swobodę działania.
Burżuazją,  nasza  pierworodna  siostra  w  dziedzinie  emancypacji,  powinna  była  w  roku  1789 wchłonąć  szlachtę  i 
zniszczyć niesłuszne przywileje. Mówimy tu nie o obaleniu praw, z których  słusznie  korzystają klasy średnie, ale o 
zdobyciu takiej samej swobody działania.
I niżej:
„Niech nam nie zarzucają, że marzymy o prawach agrarnych, o chimerycznej równości, która każdego rzuciłaby na 
Prokrustowe łoże, o podziale, o maksimum, o forsownym opodatkowaniu... itd. Nie, nadszedł czas, aby skończyć z 
tymi oszczerstwami, rozpowszechnianymi przez naszych wrogów i przyjmowanymi przez nieuków. Wolność, kredyt, 
solidarność — oto nasze marzenia".
Manifest zamyka się tymi słowy:



„W dniu, w którym (te marzenia) się zrealizują, nie będzie już ani burżuazji, ani proletariuszy, ani pracodawców, ani 
robotników".
Sformułowania  Manifestu są  trochę  podejrzane.  W roku 1789 nie  pozbawiono szlachty jej  dóbr;  konfiskaty,  które 
zastosowano z czasem, były wynikiem wydarzeń wojennych. Poprzestano na zniesieniu niektórych przywilejów, nie 
dających  się  pogodzić  z  prawem  ani  z  wolnością,  które  niesłusznie  przywłaszczyła  sobie  szlachta;  to  zniesienie 
przywilejów rozstrzygnęło  o jej  wchłonięciu.  Jest  więc  rzeczą  zrozumiałą,  że proletariat  nie  domaga się  dalszego 
obdzierania burżuazji z dóbr nabytych ani pozbawienia jej praw, z których korzysta ona na  słusznej  podstawie; chce 
jedynie pod tytułami ściśle prawnymi i legalnymi urzeczywistnić wolność pracy, kredyt, solidarność, pewne reformy, 
których wynikiem byłoby obalenie czego? — praw, przywilejów i wszystkiego, co się chce, z czego burżuazją korzysta 
na prawach wyłączności; tym sposobem doprowadzi się do tego, że nie będzie ani burżuazji, ani proletariuszy, czyli że 
burżuazją zostanie wchłonięta.
W paru słowach: tak jak burżuazją postąpiła ze szlachtą podczas rewolucji roku 1789, tak samo proletariat postąpi z 
burżuazją  podczas  nowej  rewolucji;  a  ponieważ w roku  1789 nie  popełniono  niesprawiedliwości,  w czasie  nowej 
rewolucji, która uznała swą poprzedniczkę za wzór, również nie będzie miejsca na niesprawiedliwość.
Powiedziawszy to, Manifest rozwija swą myśl ze wzrastającą energią.
My nie jesteśmy reprezentowani; nie wierzymy w. to, że nędza jest ustanowiona przez Boga. Miłość bliźniego, cnota 
chrześcijańska, radykalnie wykazała i sama uznała swoją bezsilność jako instytucji społecznej. W czasach suwerenności 
Ludu, powszechnego prawa wyborczego może ona być tylko cnotą na użytek prywatny. Nie chcemy być klientami ani 
pomocnikami. Chcemy być r ó w n i .  Odrzucamy jałmużnę, chcemy sprawiedliwości.
Go powiecie o tej deklaracji? Tak jak czyniliście sobie samym, o bourgeois, nasi prekursorzy, tak chcemy, żeby i nam 
czyniono. Czy to nie czysta sprawa?
Oświeceni doświadczeniem, nie nienawidzimy ludzi; chcemy zmienić rzeczy.
To  jest  w  tym samym stopniu  decydujące  co  radykalne.  A opozycja,  uważająca  się  za  demokratyczną,  wytrwale 
prześladowała kandydatów, którym przypisywano podobne wyznanie wiary!
Tym sposobem Sześćdziesięciu,  poprzez  swą  dialekty-kę  i  swe  idee,  wyszło  poza  dawną rutynę  komunistyczną  i 
burżuazyjną. Nie chcą przywilejów ani praw wyjątkowych; porzucili tę równość materialną, która rzuciła człowieka na 
Prokrustowe łoże: głoszą wolność pracy, potępioną przez luksemburczyków, gdy mowa była o pracy akordowej; uznają 
konkurencję, tak potępioną przez luksemburczyków jako rabunek; głoszą równocześnie solidarność i odpowiedzialność, 
nie chcą na przyszłość istnienia klienteli, nie chcą też hierarchii. To, czego chcą, to równości godności, stałego czynnika 
zrównania ekonomicznego i społecznego; odrzucają jałmużnę, wszelkie instytucje dobroczynne, zamiast nich domagają 
się S p r a w i e d l i w o ś c i .
Większość z nich to członkowie stowarzyszeń wzajemnego kredytu, wzajemnej pomocy; przypominamy, że trzydzieści  
pięć takich stowarzyszeń działa potajemnie w stolicy; są to więc kierownicy stowarzyszeń przemysłowych, z których 
komunizm  został  usunięty  i  które  oparły  się  na  zasadzie  uczestnictwa,  uznanego-  przez  Kodeks,  i  na  zasadzie 
wzajemności.
Z  punktu  widzenia  sposobu  zarządzania  sami  robotnicy  domagają  się  izb  robotniczych  i  izb  pracodawców 
uzupełniających się, kontrolujących się i równoważących wzajem; syndykatów inicjatywy i komisji rozjemczych, czyli, 
razem wziąwszy, gruntownej reorganizacji przemysłu pod zarządem wszystkich zainteresowanych.
W tym wszystkim powszechne prawo wyborcze jest ich  naczelną zasadą.  Jednym z pierwszych i najpotężniejszych 
skutków musi być, ich zdaniem, rekonstrukcja na gruncie nowych stosunków naturalnych grup pracy, czyli korporacji  
robotniczych. Wyraz korporacja — to jeden z tych, co wywołują największe oskarżenia pod adresem robotników; nie 
przerażajmy się tym. Tak samo jak oni, nie sądźmy według słów; przyjrzyjmy się temu, co się pod nimi kryje.
Jest to dosyć, jak mi się zdaje, aby dowieść, że idea wzajemności przeniknęła do głębi masy robotniczej w sposób nowy 
i  oryginalny,  że  masy ją  sobie  przyswoiły,  że  ją  mniej  lub  więcej  pogłębiły,  że  ją  stosują  z  zastanowieniem,  że 
przewidują dalszy jej rozwój, słowem, że zrobiły z niej nową wiarę i nową religię. Nic bardziej autentycznego niż ten 
ruch, na razie jeszcze bardzo słaby, ale powołany do tego, aby wchłonąć nie tylko szlachtę w liczbie kilkuset tysięcy 
jednostek,  ale i  burżuazję, która liczy kilka milionów; ruch ten powołany jest do odrodzenia całego społeczeństwa 
chrześcijańskiego.
Francuskie słowo  mutuel, mutualite,  mutuation  [wzajemny, wzajemność,  odwzajemnienie], którego synonimem jest 
reciproąue,  reciprocite  [dwustronny,  dwu-stronność],  pochodzi  od  łacińskiego  mutuum,  co  znaczy  tyle  co  pret 
[pożyczka  konsumpcyjna  bezprocentowa],  a  w  znaczeniu  szerszym  —  echange  [wymiana].  Jak  wiadomo,  przy 
pożyczce  konsumpcyjnej  przedmiot  pożyczony  konsumowany  jest  przez  pożyczkobiorcę,  który  zwraca  jedynie 
ekwiwalent, bądź w naturze, bądź w innej postaci. Przypuściwszy, że pożyczkodawca staje się z kolei pożyczkobiorcą, 
będziemy mieli pożyczkobranie wzajemne, a zatem wymianę: na tym polega związek logiczny, który sprawił, że jedna 
nazwa obejmuje różne operacje.  Nic bardziej  podstawowego niż  to  pojęcie;  toteż  nigdy nie jest  dosyć  rozróżniać 
gramatyczną  i  logiczną  stronę  tego  zagadnienia.  Nas  obchodzi  to,  aby  przekonać  się,  jak  tę  ideę  wzajemności, 
dwustronności,  wymiany,  S p r a w i e d l i w o ś c i ,  która  pojawiła  się  na  miejsce  idei  władzy,  spólnoty  lub 
dobroczynności,  wprowadzono do  polityki  i  ekonomii  politycznej  i  zbudowano  system stosunków,  który dąży do 
czegoś takiego jak całkowita przebudowa ustroju społecznego.
Przede wszystkim, z jakiego powodu i pod jakim wpływem idea wzajemności opanowała umysły?
Poprzednio widzieliśmy, jak szkoła luksemburska rozumie stosunek człowieka i obywatela do społeczeństwa i państwa. 
Według  niej  stosunek  ten  polega  na  podporządkowaniu  obywatela.  Stąd  powstaje  organizacja  autorytatywna  i 
komunistyczna. Przeciwieństwem tej koncepcji rządzenia jest koncepcja zwolenników wolności jednostki, zgodnie z 



którą społeczeństwo powinno być  traktowane nie jako hierarchia funkcji  i  uprawnień,  ale  jako system równowagi 
wolnych sił, w którym każda z tych sił ma zapewnione korzystanie z takich samych praw, pod warunkiem, że spełnia 
takie same obowiązki, że uzyskuje takie same korzyści w zamian za takie same usługi. Jest to zatem system z gruntu 
równościowy i wolnościowy, wyłączający jakiekolwiek względy na majątek, stanowisko czy przynależność klasową. 
Oto jak rozumują, jakie konkluzje wyciągają ci przeciwnicy rządów autokratycznych, czyli liberałowie.
Utrzymują  oni,  iż  wobec  tego,  że  natura  ludzka  jest  najwyższym  wyrazem,  żeby nie  powiedzieć  — wcieleniem 
powszechnej Sprawiedliwości, człowiek i obywatel na całym świecie czerpie swe prawo bezpośrednio z godności swej 
natury, tak samo jak później będzie czerpał dobrobyt bezpośrednio ze swej pracy osobistej i właściwego korzystania ze 
swych zdolności, poszanowanie zaś siebie z wolnego uprawiania swych talentów i swych cnót. Mówią, że państwo jest 
tylko  wypadkową  związku  swobodnie  zawartego  między  jednostkami  równymi,  niezależnymi  i  miłującymi 
sprawiedliwość,  że  tym samym reprezentuje  ono  tylko  wolność  i  interesy czynników objętych  zgrupowaniem;  że 
wszelka dyskusja między władzą a tym lub innym obywatelem sprowadza się do dyskusji między obywatelami; że w 
konsekwencji istnieje w społeczeństwie jedna tylko prerogatywa, to jest wolność, jedna supremacja, to jest supremacja 
prawa. Autorytet i miłosierdzie — mówią — przeżyły się; na ich miejsce chcemy Sprawiedliwości.
Z tych przesłanek, będących radykalnym przeciwieństwem przesłanek luksemburskich, wyciągają wniosek dotyczący 
organizacji, która by stosowała zasadę wzajemności w szerszych niż dotąd rozmiarach. Usługa za usługę — mówią — 
produkt  za  produkt,  pożyczka  za  pożyczkę,  ubezpieczenie  za  ubezpieczenie,  kredyt  za  kredyt,  kaucja  za  kaucję, 
gwarancja za gwarancję itd. — takie jest prawo. Jest to starodawny odwet:  oko za oko, ząb za ząb, życie za życie,  w 
pewien sposób przetworzony, przeniesiony z dziedziny prawa karnego i okrutnych praktyk wendety do dziedziny prawa 
ekonomicznego, do kwestii pracy i dobrych usług wolnego braterstwa. Stąd pochodzą wszystkie instytucje oparte na 
zasadzie  wzajemności:  wzajemne  ubezpieczenia,  wzajemny  kredyt,  wzajemna  pomoc,  wzajemne  nauczanie, 
dwustronne gwarancje rynku zbytu, wymiany, pracy, dobrej jakości i słusznej ceny towarów itd. Oto co system oparty 
na wzajemności ma zamiar przeprowadzić przy pomocy pewnych instytucji:  zasadę państwową, prawo państwowe, 
poszedłbym nawet tak daleko, że powiedziałbym — religię państwową, a więc praktykę tym łatwiejszą dla obywateli, 
że korzystną dla nich, nie wymagającą ani policji, ani represji, ani ucisku, i która nie może w żadnym razie przyprawić 
kogokolwiek o stratę ani o ruinę.
Pracownik nie jest w tym wypadku niewolnikiem państwa, pochłoniętym przez ocean wspólnej własności; jest to wolny 
człowiek, rzeczywiście niezależny, działający z własnej 'inicjatywy i na osobistą odpowiedzialność; pewny, że otrzyma 
za  swe  produkty  i  usługi  właściwą  cenę,  wystarczająco  opłacalną,  i  że  spotka  się  u  swych  współobywateli, 
reflektujących na wszystkie przedmioty konsumpcyjne,  z lojalnością i  najdalej  idącymi gwarancjami.  Podobnie też 
państwo, rząd, nie są już suwerenne; władza nie jest tutaj antytezą wolności, państwo, rząd, władza, autorytet itd. to 
wyrażenia służące na oznaczenie pod innym kątem widzenia samej wolności; są to formuły ogólne zapożyczone ze 
starego języka,  za pomocą których  oznacza się  w pewnych wypadkach sumę,  połączenie,  tożsamość i  solidarność 
poszczególnych interesów.
Odtąd nie ma już miejsca na stawianie sobie pytania — jak to się dzieje w systemie burżuazyjnym albo w systemie 
luksemburskim  —  czy  państwo,  rząd  albo  spólnota  powinny  panować  nad  jednostką,  czy  też  powinny  być  jej 
podporządkowane; czy panujący jest czymś więcej niż obywatel, czy też obywatel jest czymś więcej niż panujący; czy 
władza dzierży prym wobec wolności,  czy też jest  jej  służebnicą.  Wszystkie te  pytania to  czyste  nonsensy.  Rząd, 
władza, państwo i korporacje, klasy, spółki, obywatelstwo, rodziny, współobywatel, krótko mówiąc, grupy i jednostki, 
osoby prawne i osoby fizyczne, wszyscy są równi wobec prawa, które jedno tylko, bądź przez taki a taki swój organ, 
bądź przez to lub owo ministerstwo, rządzi, sądzi, kieruje: Despotes ho nomos.
Kto mówi o wzajemności, bierze pod uwagę podział ziemi, podział własności, niezależność prawną, oddzielenie od 
siebie  poszczególnych  gałęzi  przemysłu,  specjalizację  funkcji,  odpowiedzialność  indywidualną  i  zbiorową,  w 
zależności od tego, czy praca jest zindywidualizowana czy grupowa; zmniejszenie do minimum kosztów ogólnych, 
zniesienie pasożytnictwa i nędzy. Kto mówi natomiast o wspólnocie, hierarchii, niepodzielności, mówi o centralizacji, 
przypuszcza mnogość resortów, skomplikowany charakter maszyn, podporządkowanie ludzi woli jednostek, utratę sił, 
rozrost nieproduktywnych funkcji, bezgraniczny wzrost kosztów ogólnych, a wskutek tego tworzenie pasożytnictwa i 
wzrost nędzy.



TEORIA WŁASNOŚCI1

Rozdział pierwszy 

§   1

Rozmaite znaczenia słowa własność

Obiecałem w roku 1840 i odnowiłem moją obietnicę w roku 1846, że dam rozwiązanie zagadnienia własności 2; dzisiaj 
dotrzymuję  słowa.  Na mnie  przyszła  kolej  bronić własności,  i  to  nie  od zwolenników:  falansterów,  komunistów i 
rzeczników podziału własności, którzy już nie istnieją, ale od tych, co ją ocalili w czerwcu roku 1848, w czerwcu roku 
1849, w maju 1850, w grudniu 1851 i co od tego czasu ją gubią.
Własność to kwestia olbrzymiej doniosłości wobec interesów, które wprowadza w grę, pożądliwości, jakie budzi, obaw, 
jakie  wywołuje.  Własność  to  słowo  wręcz  straszne  wobec  mnóstwa  znaczeń,  jakie  mu  nasz  język  przypisuje, 
nieporozumień, do których prowadzi, niedorzeczności, jakie toleruje. Któż, czy to będzie ignorant, czy też człowiek złej 
wiary, poszedł kiedykolwiek za mną na ten teren, na który go wzywałem. Co robić, czego się spodziewać, gdy się 
widzi,  jak  prawnicy,  profesorowie  prawa,  laureaci  Akademii  mieszają  w ł a s n o ś ć  ze  wszystkimi    formami 
posiadania — najmem   lokali, dzierżawą, emfiteuzą, użytkowaniem ziemi, korzystaniem z rzeczy, które się zużywają 
przez użytkowanie? Co — powie ktoś — miałbym nie być właścicielem moich ruchomości,  mego płaszcza, mego 
kapelusza, za które dobrze i jak należy zapłaciłem! — Podano by w wątpliwość, powie inny, własność mojej płacy, na 
którą pracowałem w pocie czoła! — Wynajduję maszynę, woła inny jeszcze, zużyłem na to dwadzieścia lat dociekań i 
doświadczeń i teraz zabiorą mi, ukradną mi moje odkrycie! Wydałem książkę, odzywa się jeszcze inny, owoc długich i 
cierpliwych rozmyślań, wniosłem do niej mój styl, moje idee, moją dumę, wszystko, co jest najbardziej osobistego w 
człowieku, i nie mam mieć prawa do wynagrodzenia!
Tym właśnie, co reprezentują logikę owych czynników doprowadzających do absurdu pomieszanie różnych znaczeń 
słowa własność, odpowiedziałem w roku 1862 w mych Majoratach łiterackich4. „Słowo to ma bardzo różne znaczenia i 
byłoby rozumowaniem na sposób mocno błazeński, gdyby przeskakiwać od jednego z tych znaczeń do innego, jak 
gdyby zawsze wchodziła w grę jedna i ta sama rzecz.  Co byście powiedzieli o fizyku, który napisawszy traktat o 
świetle,  będąc zatem właścicielem tego traktatu,  miałby pretensję do tego, że nabył  wszystkie  własności  światła,  i 
utrzymywał, że jego ciało z nieprzejrzystego stało się świecące, promieniste, przezroczyste, że przebiega siedemdziesiąt 
mil na sekundę i korzysta tym sposobem ze swoistej wszechobecności? Wiosną ubogie chłopki idą do lasu zbierać 
poziomki, które zanoszą następnie do miasta. Te poziomki stają się ich produktem, ich, że się wyrazimy tak, jak ksiądz 
Pluąuet 5, własnością. Czy to dowodzi, że te kobiety są właścicielkami? Gdyby tak powiedziano, wszyscy pomyśleliby, 
że są właścicielkami lasu, z którego pochodzą poziomki. Niestety! Prawda przedstawia się wręcz przeciwnie. Gdyby te 
sprzedawczynie poziomek były właścicielkami, to nie szłyby do lasu w, poszukiwaniu deseru dla właścicieli: zjadłyby 
go same"...
Poszukajmy  jeszcze  innych  znaczeń  słowa  własność,  by  dobrze  uwypuklić  moją  myśl  i  usunąć  wszelkie 
dwuznaczności.
Artykuł 554 Kodeksu Cywilnego orzeka: „Właścic i e l  z i e m i ,  który poczynił  na niej zasiewy, posadził rośliny, 
wzniósł budynki i inne urządzenia, i to z materiałów, które nie do niego należały, ma zapłacić ich wartość; może też być 
skazany na zapłacenie odszkodowania, jeśli jest po temu powód. Ale właściciel materiałów nie ma prawa ich zabrać".
W przeciwieństwie do tego artykuł 555 postanawia: „Jeżeli zasiewy, sadzonki, budowle i urządzenia zostały wykonane 
przez osobę trzecią i z jej materiałów, właściciel ziemi ma prawo bądź zachować je dla siebie, bądź zmusić tę trzecią 
osobę do ich usunięcia. Jeżeli właściciel ziemi żąda usunięcia zasiewów, sadzonek, budowli i urządzeń, to ma się to 
odbyć na koszt tego, kto to uczynił, bez jakiegokolwiek odszkodowania na jego rzecz; może on nawet być skazany na 
zapłacenie  odszkodowania,  jeśli  jest  po  temu  powód,  za  uszczerbek,  jaki  mógł  ponieść  właściciel  ziemi.  Jeżeli 
właściciel woli zachować budowle i zasiewy, obowiązany jest zwrócić koszt materiałów i robocizny,  nie bacząc na 
mniejszy lub większy wzrost wartości ziemi, jaki mógł nastąpić w tym czasie."
Jakkolwiek  ustawodawca  używa  słowa  właściciel  bez  względu  na  to,  czy mowa jest  o  ziemi,  czy o  materiałach, 
widzimy jednak, że te dwie osoby nie są traktowane jednakowo. Posiadacz, zwykły użytkownik, najemca, dzierżawca, 
który siał, sadził, zadrzewiał, drenował, nawadniał, może być skazany na zniszczenie własnymi rękoma wyników swej 
pracy,  tzn.  zagospodarowania,  nawiezienia,  melioracji  gleby,  chyba  że  właściciel  ziemi  woli  zwrócić  mu  koszt 
materiałów  i  robocizny,  zatrzymując  sobie  darmo  i  całkowicie  dodatkową  wartość,  którą  przyniosła  ziemi  praca 



użytkownika.  Tak  samo  regulują  te  sprawy rozdziały  1,  2  tytułu  II,  Kodeksu  Cywilnego  o  prawie  przyłączenia:  
„Wszystko, co łączy się z daną rzeczą i stanowi jej przynależność, należy do właściciela".
Nie inaczej wygląda to w praktyce.
Sologne6,  na  przykład,  od  niepamiętnych  czasów  wymieniana  była  jako  przeklęta  kraina  —  sucha,  piaszczysta, 
bagnista,  równie niezdrowa, jak nieurodzajna;  królikarnie,  trochę stawów rybnych, wrzosowiska,  kolcolisty,  ubogie 
pastwiska dla owiec,  które wyskubują roślinę do samego korzenia;  z rzadka zagony gryki i  innych mniej cennych 
upraw; piętnaście lub dwadzieścia  hektarów ziemi,  aby mogła z tego wyżyć rodzina — oto warunki życia w tym 
smutnym kraju. Od jakichś dwudziestu lat uwagę rolników-kapitalistów skupiły na sobie te strony; uświadomili sobie, 
że z chwilą zbudowania kolei  żelaznej  na ziemie Sologne będzie można, z jednej  strony,  sprowadzić te  elementy, 
których im brak: gips,  wapno, nawozy sztuczne, użyźniające nieczystości  z wielkich miast, nawóz z koszar itd.;  z 
drugiej  zaś,  produkty  rolne,  których  tyle  przybędzie,  znajdą  zbyt  dzięki  możliwości  wykorzystania  tych  samych 
środków komunikacyjnych. Co robić? Kupować ziemię i tworzyć olbrzymie majątki? Z punktu widzenia celu,  jaki 
chciano  osiągnąć,  byłaby to  chybiona  spekulacja.  Temu,  co  z  posiadanych  100 000 franków 50  000  unieruchomi 
nabywając ziemię, zostanie nie więcej niż 50 000 franków na nawożenie i robociznę; tym sposobem zmniejszy on o 
połowę  swe  środki  obrotowe.  Toteż  nowi  osadnicy,  zamiast  kupować  ziemię,  zawierali  umowy  dzierżawne  na 
trzydzieści, czterdzieści i pięćdziesiąt lat. Przykład znalazł naśladowców i Sologne jest dzisiaj w trakcie przeobrażeń, 
mówiąc ściślej, tworzenia: osuszania, uzdrawiania terenu, gipsowania, wapnowania, marglowania, nawożenia, sadzenia 
sosen  i  innych  życiodajnych  gatunków drzew właściwych terenom ubogim,  zakładania  sztucznych  łąk,  rozwijania 
hodowli bydła, a to w przewidywaniu dobrych skutków nawożenia i wzrostu ilości  produktów, zastępowania gryki 
zbożem i roślinami przemysłowymi, karczowania wrzosowisk, zastępowania kolcolistu koniczyną, sparcetą, lucerną; 
takie  oto  cuda  zrodzone  zostały  dzięki  inteligencji,  wiedzy  i  pracy  na  nieuprawnych  obszarach  należących  do 
właścicieli-nierobów, skłonnych do kontemplacji, których całą zasługą jest to, że raczą pozostawić wszystko własnemu 
biegowi za cenę r e n t y  i  p o d a t k u .
Łatwo zrozumieć,  że z chwilą wygaśnięcia trzydziesto-i czterdziestoletnich umów dzierżawnych pierwotna wartość 
ziemi będzie miała niewielką wagę w inwentarzu eksploatacyjnym i że gdyby własność była owocem pracy, to udział 
wydzierżawiającego nietrudno byłoby spłacić. Ale prawo przyłączenia stworzyło inny stan rzeczy; właściciel z mocy 
prawa zachowuje wszystko, bez względu na tę wartość, jakiej nabrała jego ziemia. Dzieje się więc tak, że dzierżawca, 
jeżeli  odnowi umowę, musi  płacić właścicielowi  procenty od sum, które wydał  na przykład na meliorację gruntu; 
słowem, bez względu na; to, czy pozostanie, czy się usunie — to, co mu się należy, jest dla niego stracone.
My zaś dalecy jesteśmy od sielanek panów Troplonga7, Thiersa8, Cousina9, Sudre'a10, Laboulaye'a11 na temat własności i 
jej uzasadnienia prawnego przez pracę, zawłaszczenie pierwotne, afirmację swego ja i inne względy transcendentalne 
lub sentymentalne. Czy publiczność rozumie już teraz, że gdy chodzi o sposób posiadania, to kapelusz czy płaszcz 
dzieli przepaść od ziemi czy domu; i jeżeli prawa języka pozwalają przenośnie powiedzieć „własność łóżka, własność 
stołu" tak samo, jak się mówi „własność pola", to jurysprudencja nie uznaje takiego mieszania pojęć?
Weźmy inny przykład: „Własność ziemi — mówi artykuł 552 — wprowadza pojęcie własności budowli naziemnych i 
podziemnych". Wielkie zdumienie ogarnęło spółki oświetlania gazem i powstało wśród nich oburzenie, gdy magistrat 
miasta Paryża na podstawie zacytowanego przed chwilą artykułu zawiadomił je, że przewody umieszczone pod ulicami 
są jego własnością. Ustawa ma w tym wypadku charakter formalny i nie pozostawia ani cienia niejasności. Na próżno 
spółki wysunęły sprzeciw wobec tych roszczeń. To my na swój koszt zakupiliśmy rury, umieściliśmy je na miejscu ich 
przeznaczenia,  ponadto  uiściliśmy  miastu  wszystkie  należne  opłaty  administracyjne,  wymagane  w  podobnych 
okolicznościach, a wy wyzuwacie nas z naszej własności: to konfiskata. Magistrat z Kodeksem w ręku odpowiedział: 
Istnieje własność i własność; moja własność jest domenalna, wasza jest służebna, to wszystko. Jeżeli nie chcecie wejść 
ze mną w układy w sprawie posługiwania się waszym materiałem, który stał się moim, sprzedam go albo wydzierżawię 
komu innemu.
Zauważmy przy tym, że miasto jako przedstawiciel zbiorowości nie powołuje się na prawo stojące ponad prawem 
jednostek. To, co ono robi, może zrobić pierwszy z brzegu właściciel gruntu i przy nadarzającej się sposobności nie 
omieszka tego uczynić. W okolicach Paryża działa na szeroką skalę spekulacja na tle tego przepisu ustawy, o którego 
istnieniu  szerokie  masy nie wiedzą.  Widzicie  tablicę  z  napisem:  tereny  do sprzedania,  ułatwienia płatności.  Widu 
młodych mieszczan, robotników dostatnio wynagradzanych, których ugryzła tarantula własności, zakupiło sobie w ten 
sposób tereny po- 6 franków, po 10, a nawet po 20 franków za metr, nie zastanawiając się nad tym, że cena 10 franków 
za metr, to 100 000 franków za hektar; kupili oni grunty dziesięciokrotnie drożnej, niż wynosi cena, po jakiej sprzedaje 
się najwspanialsze łąki naturalne w Normandii albo w Angoumois. Następnie zapłaciwszy pierwsze raty i uiściwszy 
koszty transakcji, zabrali się do budowy. Zaledwie kilku z nich potrafiło doprowadzić to przedsięwzięcie do końca; 
ogromna większość stargała daremnie siły.  Nie będąc w stanie dotrzymać terminów płatności, zmuszeni byli oddać 
sprzedawcy grunt razem z zaczętą budową. Kończyło się na tym, że właściciel terenów miał za darmo dom, gdzie jeden 
pokrył koszt robót ziemnych i fundamentów, inny koszt ścian głównych, ten koszt krycia dachem, ów wykończenia 
wewnątrz. Tak więc ułatwienia płatności idą w parze z przewidywaną z góry niewypłacalnością nabywcy, i w interesie 
spekulanta leży, żeby nabywca nie płacił. Kosztem wzrastającej nieustannie liczby ofiar, pozbawianych swej własności, 
paryża-nie zaczynają rozumieć, że sprawiedliwość i własność nie są synonimami.
Ten popularny wykład zakończymy przykładem bardziej jeszcze wymownym niż poprzednie.
Pewien przedsiębiorca wynajmuje na dwadzieścia lat po cenie bajecznej pomieszczenie w jednej z najpiękniejszych 
dzielnic Paryża w celu urządzenia tam kawiarni. Płaci co do grosza, zgodnie ze zwyczajami, za sześć miesięcy z góry; 
następnie  wzywa  malarzy,  dekoratorów,  tapicerów,  mechaników-gazowników,  fabrykantów  brązu,  wytwórców 



żyrandoli; mebluje wspaniale salony i piwniczkę; wszystko na kredyt. Zauważmy na wstępie tę różnicę: podczas gdy 
dostawcy godzą się na dłuższe terminy płatności, właściciel zapłacony jest z góry. Po pewnym czasie, po roku czy po 
osiemnastu  miesiącach,  przedsiębiorca  kawiarniany bankrutuje.  Żaden  z dostawców nie  otrzymał  swej  należności; 
każdy z nich zjawia się, żeby zabrać z powrotem — ten swoje kandelabry i wyroby z ołowiu, tamten swe kanapy, 
fotele, stoły, krzesła, ów swe wina, likiery i syropy, jeszcze inny szkło itd., szczęśliwy, że w ten sposób choć częściowo 
powetuje swe straty. Ale w swych obliczeniach oni wszyscy nie wzięli pod uwagę przywileju właściciela domu na mocy 
artykułu  2100  i  następnych.  Właściciel,  który  dzięki  terminom  płatności  na  6  miesięcy  z  góry  nie  stracił  nic, 
interweniuje  i  oświadcza:  Przysługuje  mi  należność  z  tytułu  korzystnego  wynajmu  lokalu;  powinienem otrzymać 
komorne za pozostałe dziewiętnaście lat; wątpię, żeby udało mi się wydzierżawić moją nieruchomość; toteż w celu 
zapewnienia sobie dochodu ze swej umowy w nieuszczuplonej wysokości dokonuje zajęcia wszystkich mebli, szkła, 
zegarów,  win,  likierów i  wszelkich  przedmiotów służących  do  dekoracji  wnętrza;  nie  obchodzi  mnie,  czy za  nie 
zapłacono,  czy  nie.  Jestem  właścicielem uprzywilejowanym,  podczas  gdy  wy jesteście  zwykłymi  handlowcami  i 
fabrykantami. Własność nieruchoma podlega Kodeksowi Cywilnemu, własność zaś sprzętów i artykułów spożywczych 
Kodeksowi Handlowemu. Możecie sobie nazywać wasze towary i dostarczone przedmioty własnością: ta nazwa ma tu 
charakter tylko honorowy, by nie powiedzieć, że oparta jest na uzurpacji. Prawo potrafiło sprowadzić do właściwego 
znaczenia tę przesadną kwalifikację. A może w naszej hipotezie naginaliśmy sens artykułów Kodeksu dotyczących 
przywileju właściciela - od najemcy? Oto co czytamy w dziale Tydzień sądowy dziennika „La Presse" z 11 1X 1865 r.12, 
z podpisem Eugeniusza Paignon:
„W ostatnich czasach z wielką ostrością wyłoniła się sprawa, która od pół wieku podnieca opinię świata prawnego, jak 
również świata interesów; sądzimy, że byłoby wskazane zakończyć pożałowania godne spory, które ona wywołuje, 
kładąc  jej  definitywnie  kres  w drodze  ustawodawczej.  Otóż  pytanie:  Czy w razie  bankructwa najemcy właściciel 
nieruchomości ma wierzytelność aktualnie ważną, pozwalającą mu uzyskać natychmiast płatność komornego, którego 
termin upłynął, a nawet tego, którego termin dopiero nastąpi?
„Sprawa  ta  została  przekazana  przez  sąd  kasacyjny  cesarskiemu  sądowi  w  Orleanie,  który  w  całej  rozciągłości 
potwierdził prawa właściciela...
„Orzeczenie to uświęca na korzyść właściciela nie tylko przywilej wynikający z artykułu 2102 Kodeksu Napoleona, a 
dotyczący wszystkich płatności komornego, tych nawet, których termin jeszcze nie minął. Sąd w Orleanie przyznał 
właścicielowi  prawo  wystąpienia  przeciwko  bankrutowi  lub  jego  syndykowi  ze  skargą  zmierzającą  do 
wyegzekwowania wszystkich rat komornego, których termin zapadł, oraz tych, których termin dopiero zapadnie, pod 
groźbą natychmiastowego zerwania umowy najmu.
„Przypadek przekazany sądowi cesarskiemu mieścił w
sobie okoliczności  faktyczne,  na których z głębokim przekonaniem opierał  się najemca,  domagając się odrzucenia 
żądania rozwiązania umowy, rujnującego go w związku z likwidacją jego bankructwa.
„Właściciel domagał się niezwłocznego zapłacenia około 58 000 franków komornego, należnego do chwili upływu 
terminu najmu. Płatność ta w razie jej dokonania musiałaby pochłonąć więcej, niż wynosiły aktywa masy upadłości. 
Wpłacona do rąk właściciela, suma ta ze względu na procent przypadający za każdy rok potwierdzałaby wybitne jego 
uprzywilejowanie.
„Z  drugiej  strony,  najemca  powoływał  się  na  to,  że  jeżeli  wskutek  upadłości  przyczynił  się  do  uszczuplenia 
zabezpieczeń właściciela, to zabezpieczenia, które temu ostatniemu pozostawały, były tego rodzaju, że chroniły go Od 
wszelkich poważnych obaw:
„1) Wartość sprzedażna lub najemna nieruchomości, wynajętej przed sześciu laty na okres lat dwudziestu, znacznie 
wzrosła wskutek ulepszeń, których koszt przekraczał 200 000 franków.
„2) Wartość całkowita czynszu najmu,  na jaki  wyraził  zgodę syndyk,  dochodziła  do 5600 franków, zamiast  2800 
franków pierwotnej wysokości czynszu.
„3) Wreszcie ruchomości bardziej cenne od ruchomości bankruta, towary o wartości co najmniej równej tym, które 
zdobiły  nieruchomość  wówczas,  gdy bankrut  przeżywał  okres  pomyślności,  stanowiły dla  właściciela  dostateczną 
rękojmię.
„Wszystkie te względy nie wydały się sądowi odwoławczemu na tyle ważkie, żeby mogły wpłynąć na zmianę decyzji w 
tej sprawie. Sąd udzielił bankrutowi i syndykowi masy upadłości trzymiesięcznego terminu na zaspokojenie żądania 
zapłaty, a w razie nie dokonania jej we wspomnianym terminie — orzekł rozwiązanie umowy.
„W wyniku tego orzeczenia najemca, który stracił wszelką nadzieję na działalność handlową w przyszłości, odebrał 
sobie życie.
„Nie można zamykać oczu na to, jak bardzo surowe jest to orzeczenie dla najemców i ich wierzycieli.
„Znakomite umysły skłoniły się przed tą jurysprudencją i  oświadczyły,  że zapobieganie robieniu zbyt może daleko 
idącego użytku z prawa właściciela należy do władzy ustawodawczej, wymaga bowiem zmiany usta1-wodawstwa w 
tym punkcie.
„Zwrócenie uwagi na to, co się stało, należy do ustawodawcy — wykrzyknął przed sądem paryskim w roku 1862 
prokurator Moreau w swych godnych uwagi wnioskach końcowych; co się tyczy nas, organu prawa obowiązującego, 
trzeba powiedzieć: Dura lex, sed lex".
„Czyż nasze prawa — mówi w związku z tym jeden z najwybitniejszych prawników współczesnych, pan Mourlon, 
cytowany przez autora artykułu — czyż nasze prawa nie dają właścicielom-odnajemcom możności — w wypadku gdy 
najemca  bankrutuje  —  wzbogacić  się  jego  kosztem  albo  doprowadzić  go  do  ruiny,  chociaż  nie  istnieje  żaden 
uprawniony ani usprawiedliwiony interes uzasadniający takie postępowanie? Gdybyśmy tak postawili sprawę, to bez 



wątpienia zarzucono- by nam paradoks o niezwykłym i uchybiającym charakterze.
„My nic jednak nie zmyślamy. Ktokolwiek zgodzi się spojrzeć na sprawy z punktu widzenia rzeczywistości, będzie 
zmuszony przyznać, że pod pomysłowym płaszczykiem sprawa, którą dopiero co przedstawiliśmy, jest codziennym 
tematem procesów toczących się przed sądami".
Zresztą pozwólmy mówić faktom. Na przykład obszerne magazyny zostały odnajęte na 50 lat; czynsz ustalono na 50 
000 franków rocznie. Najemca sprowadził do lokalu meble i towary w ilości dość znacznej, aby w dostatecznej mierze 
zapewnić właścicielowi spokój.  Zrobił  nawet więcej; poniósł  pewne wydatki,  na które mógł sobie pozwolić dzięki 
powodzeniu swych operacji handlowych i co w znacznej mierze podniosło wartość najemną użytkowanego przez niego 
lokalu. Gdyby chciał przekazać lokal osobie trzeciej, z łatwością mógłby znaleźć amatora, który by mu zapłacił po 60 
000 franków rocznie. Po dziesięciu latach powodzenia, podczas których komorne płacone było zawsze na czas, znalazł 
się w niepomyślnej sytuacji; być może również, że nie był dostatecznie ostrożny; wszystko razem doprowadziło go do 
bankructwa.  Stąd  między  właścicielem  domu  a  bankrutem  lub  jego  wierzycielami  nastąpił  konflikt  wymagający 
uregulowania.
— „Pozostawiam wam wybór — oświadczył właściciel: albo zapłacicie zaraz całe komorne należne mi od dziś aż do 
końca okresu najmu, to jest czterdzieści razy po 50 000 franków, albo zerwiemy umowę".
— „Pańska alternatywa — odpowiedzieli wierzyciele — nie pozostawia nam żadnej swobody wyboru, jak bowiem, 
realnie rzecz biorąc, zapłacić panu od ręki dwa miliony? Dwa miliony to więcej niż aktywa upadłości. Jest to więc ruina 
bankruta,  a  równocześnie  i  nasza,  jeżeli  prawo zobowiąże  nas  do zaspokojenia pańskiego  roszczenia.  Gdyby pan, 
okazując  się  tak  nieubłaganym,  mógł  się  powołać  na  uprawniony  interes,  prawo  niewątpliwie  mogłoby  być 
interpretowane w sensie alternatywy, którą pan przed nami stawia; ale biorąc za podstawę słuszność, czegóż pan może 
żądać?  Rozsądnych  zabezpieczeń,  że  zostanie  panu  zapłacone  ewentualne  komorne?  Tych  zabezpieczeń  gotowi 
jesteśmy panu udzielić. Prawo najmu, którym bankrut, zgodnie z układami zawartymi między nim a panem, całkowicie 
i  w pełni  rozporządza,  gotowi  jesteśmy odstąpić  osobie  trzeciej,  która  wniesie  do  lokali  wynajętych  tyle  mebli  i 
towarów, ile będzie potrzeba, żeby zabezpieczyć pańskie interesy przed niebezpieczeństwami, jakich może się pan 
rzeczywiście obawiać.
„Rozważmy — jeśli pan chce — inną kombinację. Zaproponowano nam korzystne porozumienie, jesteśmy gotowi je 
zaakceptować. Bankrut, którego chcemy znowu postawić na czele swoich interesów, pozostawi w wynajętym lokalu 
wszystkie meble i wszystkie towary, które się w nim znajdowały w chwili orzeczenia upadłości, a nawet, jeżeli pan się 
tego domaga, wniesie nowe przedmioty, które nadadzą pańskiemu zabezpieczeniu rozmiary, jakich ono nigdy nie miało 
i na jakie pan nigdy nie mógł liczyć.
„Czy  nasze  propozycje  nie  odpowiadają  zasadom  sprawiedliwości?  Jaki  uczciwy  motyw  może  pana  skłonić  do 
odmowy? Czy pańskie zabezpieczenie zostało w czymkolwiek narażone? Zamiast je uszczuplić, my je powiększamy. 
Jeżeli więc nie zagraża panu żadne poważne niebezpieczeństwo, jeżeli bankructwo pańskiego najemcy nie pociąga za 
sobą żadnej dla pana szkody, inaczej mówiąc, szkoda, jaką to panu przynosi, zostaje całkowicie unicestwiona, jaki cel 
może mieć pańskie postępowanie, jeżeli nie wzbogacenie się cudzym kosztem? Płacić panu niezwłocznie i bez potrąceń 
z tytułu przyspieszenia płatności wszystkie przyszłe raty komornego — to w rzeczywistości płacić co najmniej  dwa 
razy więcej, niż wynosi cała pańska należność. Rozwiązanie umowy najmu równa się przejściu części majątku bankruta 
z jego rąk w pańskie,  bo zerwanie umowy doprowadzi do przekazania panu dodatkowej wartości  lokalu, którą on 
stworzył czy to dzięki stosunkom, jakie jego staraniem zadzierzgnięte zostały między publicznością a lokalem, czy też 
dzięki dokonanym przez niego robotom, co przyniesie mu dużą szkodę. Zechce więc pan zrozumieć: to, czego pan się 
domaga, wykracza poza granice słuszności".
— „Cóż to szkodzi? odpowiada właściciel, prawo przyznaje mi to, czego się domagam; zastosujcie się do niego".
— „Przykro to powiedzieć — odpowiada z kolei  orzecznictwo — ale to, co on twierdzi  i  czego się domaga, jest 
rzeczywiście jego prawem".
Czytelnik powinien teraz zrozumieć, jaka jest różnica między  pońadaniem  a  w ł a s n o ś c i ą .  O tej ostatniej tylko 
powiedziałem, że to kradzież. Własność jest we współczesnym społeczeństwie kwestią najpoważniejszą; oto wszystko. 
Zajmuję się nią od jakichś lat dwudziestu pięciu; ale zanim powiem moje ostatnie słowo o tej instytucji, myślę, że z 
pożytkiem będzie streścić tutaj poprzednie moje dociekania.



§ 2

Streszczenie moich poprzednich prac o własności

W roku 1840, kiedy to ogłosiłem drukiem mój pierwszy Memoriał o własności13, starałem się ją odróżnić od posiadania 
i  od  zwykłego  prawa  użytkowania;  skoro  prawo nadużywania  nie  istnieje,  skoro  społeczeństwo nie  przyznaje  go 
jednostkom ludzkim, nie ma prawa własności; jest po prostu prawo posiadania. To, co mówiłem w moim pierwszym 
memoriale, mówię i dziś jeszcze; właścicielem jakiejś rzeczy — ziemi, domu, narzędzia pracy, surowca czy produktu, 
mniejsza o to — może być osoba albo grupa osób, jakiś ojciec rodziny albo cały kraj. W jednym i drugim wypadku 
będzie  to  rzeczywisty  gospodarz,  ale  pod  jednym  warunkiem,  że  nad  daną  rzeczą  będzie  mieć  bezwzględną 
suwerenność, że będzie tej rzeczy wyłącznym gospodarzem, dominus, że ta rzecz będzie jego mieniem, dominium.
Otóż w roku 1840 po prostu nie uznawałem prawa własności. Wszyscy, którzy czytali mój pierwszy memoriał, wiedzą, 
że  go  nie  uznawałem zarówno w stosunku do  grupy,  jak  i  do  jednostki,  zarówno w stosunku do kraju,  jak  i  do 
pojedynczego obywatela,  a  to  wyłączało  z  mej  strony jakiekolwiek  możliwości  zgody na tezę komunistyczną  lub 
proautokratyczną. Nie uznawałem prawa własności, inaczej mówiąc prawa nadużywania czegokolwiek, nawet tego, co 
nazywamy naszymi zdolnościami. Człowiek nie ma prawa nadużywania swych zdolności, tak samo jak społeczeństwo 
nie ma prawa nadużywania siły. Blanąui14 — powiedziałem w odpowiedzi na list,  który ten znakomity ekonomista 
bezpośrednio przed tym do mnie skierował — przyznaje, że w sferze własności jest mnóstwo nadużyć; ja ze swej; 
strony nazywam  własnością  całokształt tych nadużyć. Zarówno dla jednego, jak i dla drugiego z nas własność jest 
wielobokiem, któremu trzeba wygładzić ostre kanty; ale Blanąui utrzymuje, że ta figura będzie zawsze wielobokiem 
(hipoteza przyjęta w matematyce, chociaż nie udowodniona), podczas gdy ja utrzymuję, że ta figura będzie kołem. 
Uczciwi ludzie mogą się jeszcze przynajmniej porozumieć ze sobą (Przedmowa do drugiego wydania, 1841).
Jako pracownik — mówiłem wówczas — człowiek ma niezaprzeczone osobiste prawo do swego produktu. Ale co 
stanowi istotę produktu? Forma, czyli kształt, jaki on nadał materii. Co do samej materii, to on jej w żaden sposób nie 
stworzył. Jeżeli więc w okresie poprzedzającym swą pracę miał prawo zawłaszczyć tę materię na swoją rzecz, to nie z 
tytułu  pracy,  ale  na  mocy  jakiegoś  innego  tytułu.  Zrozumiał  to  doskonale  Wiktor  Cousin.  Według  tego  filozofa 
podstawą prawa  własności  nie  jest  wyłącznie  prawo pracy;  prawo własności  oparte  jest  zarówno  na  nim,  jak  na 
uprzednim prawie objęcia w posiadanie. Bez wątpienia! Ale to ostatnie prawo, które nie jest jeszcze prawem własności, 
należy  do  wszystkich.  Skoro  Cousin  przyznaje  pierwszemu,  kto  obejmuje  daną  rzecz  w  posiadanie,  prawo 
preferencyjne, to przypuszcza, że materiały dane są wszystkim, że nikt nie jest ich pozbawiony i że każdy może je 
zawłaszczyć. Stojąc na gruncie tego przypuszczenia nie waham się uznać, że w ślad za pracą osobiste prawo posiadania 
w  stosunku  do  formy pociąga  za  sobą  osobiste  prawo  do  ukształtowanego  materiału.  Ale  czy  to  przypuszczenie 
odpowiada rzeczywistości?
Tam, gdzie nikomu nie brak ziemi, gdzie każdy może za darmo znaleźć jej, ile zechce, gotów jestem uznać wyłączne 
prawo pierwszego zawłaszczy cielą; ale uznać tylko przejściowo. Z chwilą zmiany istniejących warunków uznaję tylko 
równy podział. Twierdzę, że w przeciwnym razie powstaje nadużycie. Z całą pewnością uznaję, że ten, co wykarczował 
teren, ma prawo do ekwiwalentu za swoją pracę. Ale czego nie uznaję w odniesieniu do ziemi, to tego, że wzięcie pod 
uprawę daje uprawiającemu prawo własności ziemi. Trzeba też zwrócić uwagę, że właściciele nie uznają tego prawa
w większym jeszcze stopniu niż ja. Czyż bowiem przyznają swym dzierżawcom prawo własności w stosunku do ziem, 
które oni wykarczowali lub użyźnili?
W pierwszym memoriale powiedziałem, że w imię słuszności równy podział ziemi powinien istnieć nie tylko w punkcie 
wyjścia.  Aby nie było nadużyć, trzeba żeby był  utrzymywany z pokolenia na pokolenie.  Dotyczy to pracowników 
przemysłu wydobywczego. Co się tyczy osób pracujących w innych gałęziach przemysłu, których płace przy równej 
pracy powinny być takie same jak płace pierwszych, trzeba, żeby bez zawładnięcia ziemią korzystali oni bezpłatnie z 
materiałów, jakich im potrzeba do wykonywania ich zawodu; trzeba, żeby przy zapłacie własną pracą albo, jeśli kto 
woli,  swymi  produktami  za  produkty  właściciela  terenu,  płacili  tylko  za  kształt  nadany  przez  niego  danemu 
materiałowi; trzeba bowiem, aby tylko płaca opłacana była pracą i żeby materiału udzielano bezpłatnie. Jeżeli dzieje się 
inaczej, jeżeli właściciele ziemscy otrzymują na swoją rzecz rentę, to jest to nadużycie.
Nadwyżka wartości produktu brutto ponad koszty produkcji, w których — obok płacy rolnika — należy też uwzględnić 
zwrot  lub  umorzenie  wydatków  na  eksploatację,  rentę  gruntową,  nazwaną  przeze  mnie  w  roku  1840  czynszem 
dzierżawnym, istnieje równie dobrze u właściciela, który sam uprawia ziemię, jak u rolnika, który ją uprawia zamiast 
niego. Skutkiem tego osoby pracujące w przemyśle, podobnie jak rolnicy nie będący właścicielami, wyłączeni są z 
podziału ziemi,  z  bezpłatnego korzystania z materiału,  z  sił natury nie wytworzonych przez człowieka. Mogą z nich 
korzystać tylko odpłatnie, za zgodą właścicieli gruntu, którym za uzyskaną zgodę odstępują część swych produktów 
albo swej zapłaty.  Nie ma znaczenia,  czy odstępują je bezpośrednio czy pośrednio; renta gruntowa jest podatkiem 
płaconym przez właścicieli gruntów od wszystkich wypłat za pracę, nie wyłączając tych, które przypadają im samym. A 
ponieważ podatek ten nie stanowi  wynagrodzenia za pracę,  ponieważ jest  czymś innym niż  umorzenie wydatków 
poczynionych na ziemię, nazywam go prawem kaduka.
„Według  Ricarda,  McCullocha15 i  Milla16 czynsz  dzierżawny  w  ścisłym  tego  słowa  znaczeniu  to  nic  innego  jak 



nadwyżka produktu ziemi najurodzajniejszej ponad produkt ziemi niższej jakości; tak więc czynsz dzierżawny pojawia 
się na ziemi najurodzajniejszej dopiero wówczas, gdy wskutek wzrostu ludności trzeba przystąpić do uprawy ziemi 
niższej  jakości...  Jakim sposobem z różnic jakości  gleby może wynikać prawo do ziemi?  Jeżeli  ograniczyć się do 
powiedzenia, że różnica między ziemiami była pretekstem do pojawienia się opłaty dzierżawnej, a nie przyczyną, to z 
tego prostego spostrzeżenia wyciągniemy cenną naukę, że powstanie czynszu dzierżawnego bierze początek z dążenia 
do równości. Rzeczywiście, jeżeli prawo wszystkich ludzi do posiadania dobrych ziem jest równe, nikt nie może być 
zmuszony bez odszkodowania do uprawiania złych. Czynsz dzierżawny, według Ricarda, McCullocha i Milla, miał 
więc  być  odszkodowaniem  równoważącym  zysk  i  straty.  Jakie  wnioski  można  z  tego  wyciągnąć  na  korzyść 
własności?..."
Co przede wszystkim atakowałem w roku 1840? Prawo kaduka, prawo do tego stopnia związane z własnością, tak do 
gruntu ją przesycające, że tam, gdzie ono nie istnieje, tam bez mała nie ma własności.
„Prawo   kaduka — mówiłem — otrzymuje różne nazwy, w zależności od rzeczy, które dają mu początek. Jest to czynsz  
dzierżawny, gdy idzie o ziemię; komorne, gdy mowa o domach i umeblowaniu; renta, gdy chodzi o kapitały wieczyście 
ulokowane; procent,  gdy w grę wchodzą pieniądze;  korzyść, zarobek, zysk (trzy rzeczy, których nie należy mieszać z 
płacą,  czyli  uzasadnioną  ceną  pracy),  gdy  idzie  o  wymianę...  Konstytucja  republikańska  z  roku  1793,  definiując 
własność jako «prawo korzystania z owoców swej pracy», grubo się pomyliła; powinna była powiedzieć: własność to 
prawo korzystania i dysponowania według swego upodobania cudzym dobrem, płodem przemysłu i pracy innego.
„We Francji  dwadzieścia  milionów pracowników,  rozproszonych  po  różnych  gałęziach  nauki,  sztuki  i  przemysłu, 
produkuje  wszystkie  przedmioty  potrzebne  człowiekowi  do  życia;  ogólna  liczba  ich  dniówek,  zgodnie  z  naszym 
przypuszczeniem, równa jest rokrocznie 20 miliardom, ale z powodu prawa własności i mnóstwa praw kaduka, premii, 
dziesięcin,  procentów,  łapówek,  zysków,  czynszów dzierżawnych,  komornego,  rent,  korzyści  wszelkiego  rodzaju  i 
wszelkiego koloru, produkty szacowane są przez ich właścicieli i gospodarzy na 25 miliardów. Co to ma znaczyć? Otóż 
to, że pracownicy, którzy, aby żyć, zmuszeni są odprzedawać te same produkty, muszą płacić 5 za to, co wyprodukowali 
za 4, czyli głodować przez 1 dzień na każde 5 dni".
Pierwszą konsekwencją tego dobrodziejstwa jest to, że uniemożliwiając uniwersalną konkurencję niszczy się równość 
płac w różnych zawodach,  czyli  funkcjach społecznych,  a  niszcząc ją  wytwarza się nieracjonalny podział  funkcji, 
podział pracowników na dwie klasy: klasę niewykwalifikowanych robotników i klasę inżynierów, klasę kierowanych i 
klasę kierujących, co jest równie nieracjonalne, jak niesłuszne. Nierówność płac z tytułu pełnienia różnych funkcji 
społecznych  jest  niesprawiedliwa dlatego,  że te  różne funkcje  są  jednakowo użyteczne,  i  dlatego,  że wskutek  ich 
podziału wszyscy jesteśmy zrzeszeni na polu produkcji. Nikt nie może powiedzieć, że produkuje sam. Kowal, krawiec, 
szewc itd.  itd.  kooperują z rolnikiem przy uprawie roli,  tak samo jak rolnik kooperuje z nimi przy fabrykacji  ich 
produktów.  Niewykwalifikowany  robotnik  ma  swój  udział  w  pracy  inżyniera,  podobnie  jak  ten  ostatni  w  pracy 
robotnika. Twierdząc w pierwszym memoriale, że przy równej pracy płace powinny być równe, zapomniałem o dwóch 
rzeczach: po pierwsze o tym, że pracę mierzy się w sposób złożony, zależnie od jej trwania i jej intensywności;  a po 
drugie, że przez płacę pracownika nie trzeba rozumieć ani umorzenia kosztów jego wykształcenia, ani pracy, jakiej on 
dokonał sam nad sobą jako nie otrzymujący wynagrodzenia, ani premii z tytułu ubezpieczenia od ryzyka, na jakie się 
naraża, a które wcale nie jest takie samo w każdym zawodzie: ryzyka braku pracy i deklasacji, kalectwa i  śmierci. To 
ostatnie  ryzyko  wchodzi  tu  w grę,  bo  ojciec  rodziny nawet  po  śmierci  powinien  dbać  o  byt  swej  żony i  swych 
małoletnich dzieci.
Wszelkiego typu niedopatrzenia starałem się  naprawić w drugim memoriale  (1841),  w  Przestrodze dla właścicieli  
(1842)  i  w  O ustaniowieniu  ładu  (1843)  17.  ,,W celu ustalenia  równości  między ludźmi  — pisałem pod adresem 
Blanąuiego w drugim memoriale — wystarczy upowszechnić zasadę towarzystw ubezpieczeń, eksploatacji i handlu". 
W towarzystwach eksploatacji i handlu — każdy księgowy może to poświadczyć — prawo kaduka stosuje się tylko do 
cudzoziemca; nie stosuje się go do akcjonariusza rzeczywistego ani fikcyjnego: kapitał, kasa, portfel, surowce, towary 
różne. Jeśli stratę ponosi akcjonariusz rzeczywisty lub fikcyjny, to stratę tę, podobnie jak zysk, zapisuje się na rachunek 
ogółu.
Sprawą kontradyktoryjną, na którą nie raz już starałem się kłaść nacisk, jest kwestia następująca: jeżeli traktujemy się 
wzajem jak cudzoziemcy, czyli kiedy jako właściciele uważamy się wzajemnie za nieprzyjaciół, to jako prowadzący 
między sobą wymianę ludzie pracy nie omieszkamy nigdy postępować wobec siebie wzajem jak stowarzyszeni. Czyż 
wymieniając nasze produkty na produkty dzierżawcy nie płacimy mu odszkodowania za czynsz,  który on uiszcza 
właścicielowi  ziemi;  czy  kupcowi  i  przemysłowcowi  nie  zwracamy  tego,  co  wydają  oni  na  komorne,  płacąc 
właścicielowi pomieszczenia czynsz za sklepy i warsztaty? Znieśmy wszystkie prawa kaduka, przez uznawanie których 
potwierdzamy  prawo  własności,  a  ipso  facto  wszyscy  będziemy  stowarzyszeni;  aby  zapewnić  sobie  trwałość 
stowarzyszenia, trzeba je tylko zorganizować, tworząc kolektywnie pewną liczbę instytucji opartych na wzajemności: 
ubezpieczenia wzajemne, wzajemny kredyt itd.
Gdy człowiek pracy wprowadza do pozornej swej płacy premię ubezpieczeniową od różnych rodzajów ryzyka, na jakie 
jest narażony, to płaci za to ten, co konsumuje produkt jego pracy. Wymieniając produkty na produkty, bardziej ogólnie 
— usługi na usługi, wszyscy ubezpieczają się wzajemnie przeciwko właściwemu ich pracy ryzyku; a ponieważ ci, co 
ponoszą największe ryzyko, otrzymują największe premie,  można powiedzieć,  że społeczeństwo, czyli  powszechne 
stowarzyszenie pracowników ma na celu osiągnięcie równości płac. Aby znieść prawa kaduka, aby wszystkie premie 
były wpłacane spółdzielczym towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych i aby dobroczynność, zawsze niedostateczna, bo 
nieorganiczna, nie była potrzebna, płace we wszystkich zawodach powinny być równe. Jeżeli nie będą równe, będzie do 
dowód, że premie zostały źle obliczone. Ale skoro statystyka zostanie właściwie zorganizowana, na poprawki nie trzeba 



będzie  długo  czekać.  Bez  wątpienia,  nigdy nie  dojdzie  do  całkowitej  równości,  ale  przez  szereg  wahań,  których 
amplituda będzie stale malała, będziemy się stopniowo zbliżać do tej równości, która, choć tylko przybliżona, stanie się 
niebawem faktem.
Chcę uwypuklić  nasze idee:  przypuśćmy teraz,  że mamy przed sobą zawód, w którym pracuje 115 pracowników, 
mianowicie 100 towarzyszy zdolnych do wyrobu produktów jednakowej jakości  i  15 uczniów. Czy ci  ostatni przy 
jednakowej  pracy  powinni  otrzymywać  taką  samą  płacę  jak  pierwsi?  Nigdy tego  nie  twierdziłem.  Czy tych  100 
towarzyszy przy jednakowej pracy powinno zarabiać tyleż,  co pracownicy innych zawodów, jeśli  zgodnie z liczbą 
ludności, stanem potrzeb i stanem przemysłu wystarczyłoby 98? W żadnym razie. Zawsze mówiłem, a zwłaszcza w O 
ustanowieniu ładu, że do samych konsumentów należałoby zwrócenie uwagi pracownikom każdego zawodu, gdy liczba 
ich przekroczy normalne proporcje. Powiedziałem tylko, że w dobrze zorganizowanym społeczeństwie tego rodzaju 
ostrzeżenie mogłoby być udzielone inaczej niż w drodze obniżki płacy, i że ta obniżka, która jest aktem przemocy, 
powinna być zastosowana tylko w razie oporu ostrzeżonych pracowników.
Powiedziałem, że w każdym przypadku pracownicy sami powinni sprawować czynności policji wewnętrznej w swym 
zawodzie  i  ograniczać  swą  liczebność  do  aktualnych  potrzeb,  i  że  to  ograniczenie  pociąga  za  sobą  konieczność 
niedopuszczenia do tworzenia się korporacji zamkniętych; że czynności policji wewnętrznej poszczególnych zawodów 
nie powinny być sprawowane za pomocą walki albo tego, co dzisiaj nazywa się konkurencją, wyjąwszy wypadki, kiedy 
nie mogą być sprawowane po dobremu; że z tego powodu pracownicy jednego i tego samego zawodu powinni się 
organizować  w towarzystwa  ubezpieczeń  wzajemnych  w celu  dawania  odszkodowań  tym spośród  siebie,  których 
zdeklasowania wymagałby interes społeczny.
Powiedziałem, że skoro raz zostanie osiągnięta w każdym zawodzie normalna liczba pracowników, towarzysze zdolni 
do wyrobu produktów jednakowej jakości nie będą mieli powodu wydzierać sobie zamówień; będzie się je siłą rzeczy 
dzielić między nich po równo; jeżeli pracowników będzie na przykład 1000 i każdy z nich będzie w równej mierze 
zdolny, to każdy otrzyma do wykonania jedną tysięczną zamówienia. Powiedziałem, że jeżeli niektórzy spośród nich, w 
liczbie na przykład 100, będą mieli dość sił i chęci, aby wykonać jedną dziesięciotysięczną zamówienia ponad jedną 
tysięczną, będzie to dowodem, że korporacja liczy o 10 towarzyszy za dużo i że liczba tych towarzyszy powinna być 
ograniczona do 990, co wynika z samego założenia.
Miałem więc prawo twierdzić, że jeżeli liczba pracowników pewnego zawodu jest normalna, to nierówność płac jest 
wśród nich niemożliwa, chyba że niektórzy spośród nich nie chcą albo nie mogą sprostać zamówieniu całkowitemu, 
podzielonemu przez ich liczbę. Jeżeli nie chcą, jeżeli zadowalają się płacą niższą, to wymaganiom sprawiedliwości 
stało się zadość. Jeżeli nie mogą, jeżeli niezdolni są zarobić w ramach zawodu, którym są objęci, płacy w przybliżeniu 
równej płacy innych, to są albo niezdolni do pracy, albo są pracownikami niewłaściwie zaklasyfikowanymi.
Niezdolni do pracy to ci, którzy albo od urodzenia, albo z czasem stali się niezdolni do pracy zarobkowej, i to nie tylko 
w jednym lub w kilku zawodach — w którym to wypadku są tylko pracownikami niewłaściwie zaklasyfikowanymi — 
ale w ogóle.  W przypadku niezdolności  do pracy płacę w przybliżeniu równą płacy innych powinny im wypłacać 
ubezpieczenia wzajemne z premii wpłacanych przez ojców rodzin za dzieci urodzone lub mające przyjść na świat oraz 
przez samych pracowników za siebie. Przy zastosowaniu zasady wzajemności, której wyznawcą byłem zawsze i która 
opiera się wszystkim atakom, bo jest uwieńczeniem sprawiedliwości, dobroczyność jest niepotrzebna, albo jeśli kto 
woli, stała się ona sprawiedliwością zorganizowaną rozumnie i zrozumiale.
Istnienie  pracowników źle  zaklasyfikowanych  dowodzi  tylko  jednego;  złej  organizacji  społeczeństwa  i  błędów  w 
szkoleniu  zawodowym.  Jeżeli  jest  ich  bardzo  dużo,  to  świadczą  oni  przede  wszystkim  o  skrajnej  nierówności 
majątkowej, konsekwencji prawa kaduka, co z rzadka tylko pozwala synowi ubogiego wybrać zawód, do którego się 
najbardziej nadaje, i co sprawia, że syn człowieka bogatego poszukuje zawodów, do których się nie nadaje.
Niech obywatele przestaną uznawać prawo kaduka, niech zorganizują zbiorowość zgodnie z danymi sprawiedliwości i 
wiedzy, a nie będzie więcej pracowników źle zaklasyfikowanych; wszyscy będą pobierali za jednakową pracę płace 
prawie całkiem równe.
Pan zapomina — zarzucano mi, że nie wszyscy pracownicy jednego i tego samego zawodu są jednakowo uzdolnieni do 
wytwarzania produktów takiej samej jakości. Saintsimonistom i wielbicielom falansterów, którzy występowali wobec 
mnie z takimi zastrzeżeniami, odpowiedziałem w Przestrodze dla właścicieli:  „Każdy talent niezaprzeczenie wybitny 
stwarza możliwości podziału pracy, słowem powstania funkcji. Talent taki podpada pod prawo równości w dziedzinie 
wymiany, sformułowane przez Adama Smitha". Jeżeli szewc, który w ciągu kilku miesięcy nauczył się robić buty z 
odpadków,  chce  spróbować  robić  obuwie  wyższej  jakości,  zarobi  mniej  niż  robotnik,  który  odbył  pełen 
encyklopedyczny kurs nauki, co jest najzupełniej słuszne, bo jest on dopiero uczniem, ignorantem w zakresie swego 
zawodu.  Ale  jeśli  decyduje  się  robić  buty  tylko  z  odpadków,  jego  płaca  rzeczywista,  czyli  jego  płaca  pozorna, 
zmniejszona o amortyzację kosztów nauki, będzie taka sama jak płaca rzeczywista szewców innej specjalności. Weźcie 
pod uwagę prawa kaduka i ich konsekwencje, a przekonacie się, że tak właśnie dzieje się w dzisiejszym społeczeństwie.
Istnieją — jak to się mówi — dobrzy i kiepscy artyści i mimo to przy uprawianiu swej sztuki jedni i drudzy zużywają 
tyleż  samo czasu  i  pieniędzy;  istnieją  pracownicy dobrze  i  źle  zaklasyfikowani.  Kwestię  wynagradzania  artystów 
odkładam zresztą do chwili podjęcia rozbioru mych prac dotyczących własności literackiej i artystycznej.
Atakując własność od roku 1840, dbałem o to, aby w imię wolności protestować przeciwko przysięgłej rządo-wości tak 
samo jak przeciwko komunizmowi. Wówczas gdy nazwałem siebie anarchistą, obawa przed reglamentacją górowała u 
mnie ponad wszystkim; od początku miałem wstręt do scentralizowanej monarchicznej omnipotencji. W roku 1848 
wystąpiłem jako  przeciwnik idei  sfer  rządzących  w Pałacu  Luksemurskim.  Chwaliłem Rząd Tymczasowy za jego 
powściągliwość  w  dziedzinie  reform  społecznych  i  od  tego  samego  czasu  niejednokrotnie  miałem  sposobność 



oświadczyć,  że ta  powściągliwość,  której  stawiano  tyle  zarzutów,  była  w moich  oczach  tytułem do chwały.  Moja 
antypatia  do  zasady  rządów  autokratycznych  nie  uległa  osłabieniu.  Badania  nad  historią  prowadzone  w wolnych 
chwilach  w ciągu  dziesięciu  lat  dowiodły mi,  że  to  właśnie  jest  plaga  społeczeństw.  Lud  we  Francji  to  nie  byli 
komuniści  ani  w roku 1848, ani  1789, ani  1796; komunistami była tylko garstka sekciarzy.  Komunizm, który był 
doktryną rozpaczy pierwszych utopistów, krzykiem o unicestwienie Ewangelii, jest u nas jedynie nieporozumieniem na 
punkcie równości.
Wolność  to  należące  do  człowieka  prawo korzystania  ze  swych  zdolności,  prawo  użytkowania  ich,  jak  się  komu 
podoba. Prawo to nie obejmuje bez wątpienia możności nadużywania go. Ale trzeba odróżnić dwa rodzaje nadużyć: 
pierwszy obejmuje te wszystkie nadużycia, których następstwa odczuwa tylko nadużywający; drugi obejmuje wszystkie 
nadużycia, które stanowią targnięcie się na prawa innych (prawo do wolności i prawo bezpłatnego użytkowania ziemi 
lub  surowców).  Dopóki  człowiek  popełnia  nadużycie  w stosunku do  siebie  samego,  społeczeństwo nie  ma prawa 
wkraczać,  a  jeżeli  wkracza,  samo  popełnia  nadużycie.  Obywatel  nie  powinien  mieć  w.  tym  wypadku  innego 
prawodawcy niż swój rozum. Nie miałby szacunku dla siebie samego, byłby człowiekiem niegodnym, gdyby uznawał 
tu jakiś inny porządek niż swoją własną wolność. Idę dalej: społeczeństwo powinno być zorganizowane w taki sposób, 
żeby nadużycia tego drugiego rodzaju były w nim coraz mniej możliwe; żeby w coraz mniejszym stopniu musiało ono 
interweniować w celu niedopuszczenia do nich. W przeciwnym razie, jeżeli zbliża się ono stopniowo do komunizmu, 
zamiast się zbliżać do anarchii albo do rządów człowieka nad samym sobą (po angielsku self~goverment), organizacja 
społeczna jest nadużyciem.
Tak  samo nie  ograniczam się  do  protestów przeciwko bezprawiom,  jakie  każdy z  osobna  wzięty obywatel  może 
popełniać w stosunku do ziemi lub do będących w jego posiadaniu surowców. Protestowałem też nie mniej energicznie 
przeciwko bezprawiom, które pod mianem państwa albo społeczeństwa ci sami obywatele mogą popełniać kolektywnie.
W roku 1844 powiedziałem więc sobie, że nie może być posiadania zreglamentowanego. Właściciel fabryki musi mieć 
swobodę użytkowania swych surowców, jak mu się żywnie podoba; byle tylko zapłacił należność tym, co przed nim 
nadali nową formę, wygląd, użyteczność materiałom, których jest posiadaczem. Co> więcej, powinien mieć swobodę 
odmówienia  sprzedaży swych produktów poniżej  cen,  jakie mu się  podobało ustanowić.  Nie przez  wprowadzanie 
maksymalnych cen społeczeństwo obetnie zyski handlu, nie zakazami lichwiarskich pożyczek zwalczy oprocentowanie, 
ale organizowaniem w swym łonie instytucji opartych na wzajemności.
Z  chwilą  gdy  instytucje  te  rzeczywiście  powstaną,  jakaż  będzie  różnica  w  odniesieniu  do  ruchomości  między 
własnością a posiadaniem niereglamentowanym? Żadna.
Jeżeli podobnie jak procent od kapitału i zyski z handlu renta gruntowa była czystym wytworem egoizmu jednostek, 
jeżeli dotąd, i to przede wszystkim, nie wynikała z natury rzeczy, z różnicy między urodzajnością poszczególnych ziem 
i z liczby ludności, to nie ma nic niemożliwego w jej unicestwieniu przez instytucje oparte na wzajemności. W tym 
wypadku mówiłem o własności ziemskiej to, co teraz już mówię o własności ruchomej: że mianowicie może ona stać 
ponad wszelkimi zarzutami nie przestając czynić zadość definicji,  jaką jej dają prawnicy. Ale dobrze rozumiem, że 
usiłując  rozwiązać  problem własności  rolnej,  nie  powinienem zapominać,  że  wolność  pracowników  w przemyśle 
wydobywczym powinna iść równie daleko, jak w przemyśle fabrycznym.
Czy  aby  być  wolnym  pod  względem  przemysłowym  i  handlowym,  fabrykant  musi  być  właścicielem  domu  lub 
apartamentu, w którym mieszka wraz z rodziną, warsztatu, w którym pracuje, składu, gdzie przechowuje swe surowce, 
sklepu, gdzie wystawia na widok publiczny swe produkty, placu, na którym zbudowany jest dom mieszkalny, warsztat, 
skład i sklep? W żadnym razie. Byle uzyskał umowę najmu na dostatecznie długi termin, tak żeby miał czas osiągnąć 
całkowite umorzenie kapitału, jaki wydał na ich wynajęcie, a którego z natury rzeczy nie może zabrać ze sobą z końcem 
okresu najmu, fabrykant, chociaż jest tylko lokatorem, korzysta z dostatecznej swobody.
Czy rolnik, który użytkuje ziemię wziętą w dzierżawę, w równej mierze korzysta ze swobody? Oczywiście nie, bo bez 
wyraźnego upoważnienia właściciela nie może przekształcić winnicy na las, łąkę, na ziemię uprawną, sad owocowy, 
ogród warzywny lub odwrotnie. Gdyby jednak różnice między ziemiami były takie, że tego rodzaju przekształcenia 
byłyby zawsze niedorzeczne, swoboda wyboru sposobu zagospodarowania terenu przez dzierżawcę byłaby dostateczna: 
zawłaszczenie osobiste ziem ornych, łąk, lasów, winnic, sadów owocowych i ogrodów warzywnych miałoby nie więcej 
racji bytu niż swoboda zawłaszczenia rzek, kanałów, mostów i dróg, kopalni i kolei żelaznych.
Tak więc, jeżeli nie bierze się pod uwagę renty lub, ściśle biorąc, tych, co z niej korzystają, własność ziemska znajduje 
uzasadnienie w potrzebie pozostawienia rolnikowi takiej samej swobody, z jakiej korzysta fabrykant. Ale nie znajduje 
ona uzasadnienia, gdy posiadanie nie jest połączone z własnością, a własność z posiadaniem, gdy właściciel i rolnik są 
dwiema różnymi osobami.
Z drugiej strony — i tu tkwi jedna z antynomii czy może bezprawi własności ziemskiej — jeżeli pominąć sprawę 
swobody rolnika, swobody, która nie jest całkowita, gdy jest on po prostu dzierżawcą, właściciel nierób wykonuje w, 
stosunku do niego funkcję sądową. Jakto? Wówczas gdy zaczyna pobierać od dzierżawcy rentę, którą ściąga przez cały 
czas dzierżawy, a do której nie ma więcej praw niż inni obywatele; gdy zabiera mu dodatkową wartość, którą tamten 
mógł nadać tej rencie i którą byłby skłonny przypisać sobie.
Czyż dzierżawca, który zobowiązuje się płacić właścicielowi ziemskiemu rentę roboczą, nie obliczył z góry wszelkiego 
rodzaju wydatków, jakie będzie musiał ponieść na ziemię w ciągu całego czasu trwania swej dzierżawy? Czyż nie 
obliczył, że w cenie sprzedażnej tego, co zbierze, uzyska całkowity zwrot wszystkich swych wydatków i równocześnie 
słuszne wynagrodzenie za swą pracę? Stwierdzam, że właściciel ziemi, który nie poczynił niezbędnych wydatków, a 
który z końcem okresu dzierżawy wchodzi w posiadanie ziemi ulepszonej, ziemi, która bez pracy może mu przynosić 
znaczną rentę,  nie ma odtąd prawa do korzystania z tej  dodatkowej wartości  w stopniu większym niż dzierżawca. 



Przyznaję, że gdybym był zmuszony wybrać między właścicielem nierobem a dzierżawcą pracującym, nie wahałbym 
się wypowiedzieć na rzecz tego ostatniego. Ale dzierżawca, który to wszystko dobrze obliczył, nie ma już prawa do 
dodatkowej wartości renty, skoro tylko przyczynił się swą pracą do jej powstania, podczas gdy społeczeństwo stworzyło 
ją przez wzrost swej ludności, przez zbudowanie nowej drogi, nowego mostu, kanału, kolei żelaznej. Właściciel nierób 
z pewnością nie ma prawa zachować dla siebie wartość dodatkowej,  ale  spełnia akt  sprawiedliwości  odbierając ją 
dzierżawcy, któremu społeczeństwo zapłaciło za pracę.
„A zatem — powiedziałem w roku 1846 w Systemie sprzeczności ekonomicznych  — własność przychodzi w ślad za 
pracą, aby jej odebrać wszystko to, co w produkcie przekracza rzeczywiste koszty. Skoro właściciel wypełnia mistyczne 
zadanie i reprezentuje w stosunku do dzierżawcy zbiorowość, dzierżawca w przewidywaniach Opatrzności jest tylko 
odpowiedzialnym pracownikiem, który winien zdać społeczeństwu sprawę ze wszystkiego, co uzyskuje ponad swą 
uprawnioną zapłatę.  A systemy zwykłej  dzierżawy i  połownictwa,  najmu,  bydła,  emfiteuzy itd.  stanowią chwiejne 
formy umowy, jakiej dokonał w imieniu społeczeństwa właściciel z dzierżawcą. Renta, jak wszystkie wartości, podlega 
prawu podaży i popytu; ale, tak jak wszystkie wartości, renta ma swoją ścisłą miarę, która wyraża się całością produktu 
po potrąceniu kosztów produkcji.
„Ze swej istoty i przeznaczenia renta jest więc narzędziem sprawiedliwości podziału, jednym z tysiąca środków, jakie 
dobry duch gospodarki ludzkiej wprawia w ruch, aby osiągnąć równość. Jest to olbrzymi kataster wykonywany mocą 
przeciwieństw między właścicielami i dzierżawcami, bez możliwości dokonania zmowy, reprezentujący interes wyższy, 
którego  wynikiem ostatecznym ma być  zrównanie  posiadacza  ziemi  z  użytkownikami  gleby i  z  przemysłowcami. 
Jednym słowem, renta jest tym tak pożądanym mechanizmem agrarnym, który powinien sprawić, że wszyscy ludzie 
staną się równi pod względem posiadania ziemi i jej płodów. Trzeba było tej magii własności, aby wyrwać dzierżawcy 
nadwyżkę produktu, której nie może on traktować inaczej niż jako swoją i za której twórcę uważa wyłącznie tylko 
siebie. Renta lub, mówiąc ściślej, własność skruszyła egoizm rolniczy i stworzyła solidarność, której żadna siła, żaden 
podział ziemi nie mógłby wywołać. Dzięki własności równość wszystkich ludzi staje się ostatecznie możliwa, a to- 
dlatego, że rola renty między jednostkami jest taka jak rola granicy celnej między narodami; wszystkie przyczyny, 
wszystkie preteksty nierówności  znikają,  a społeczeństwo czeka tylko na dźwignię,  która powinna stymulować ten 
ruch.  Jakim  sposobem  miejsce  właściciela  mitycznego  zajmie  właściciel  autentyczny?  Jakim  sposobem,  niszcząc 
własność, wszyscy ludzie staną się właścicielami? Otóż na takie właśnie pytanie trzeba znaleźć odpowiedź, ale jest to 
pytanie nie do rozwiązania bez renty.
„Bo geniusz  społeczny wcale  nie  postępuje  na  sposób  ideologów i  nie  posługuje  się  bezpłodnymi  abstrakcjami... 
Uosabia on i urzeczywistnia zawsze swoje idee; jego system rozwija się w postaci szeregu następujących po sobie 
ucieleśnień i faktów, i żeby ukonstytuować społeczeństwo, zwraca się zawsze do jednostki... Trzeba było przytwierdzić 
człowieka  do  ziemi:  geniusz  społeczny  ustanawia  własność.  Następnie  chodziło  o  stworzenie  katastru  globu 
ziemskiego:  zamiast  rozgłaszać  po  całym  świecie  zbiorową  operację,  doprowadza  się  do  starcia  interesów 
jednostkowych i  oto  z  walki pomiędzy dzierżawcą la rentierem powstaje dla społeczeństwa najbardziej  bezstronny 
arbitraż.  Teraz,  z  chwilą  uzyskania moralnego skutku własności,  pozostaje  do dokonania podział  renty.  Wystarczy 
prosta wzajemność wymiany, której przychodzą z pomocą pewne operacje bankowe..."
Było to wyrażenie niewłaściwe. Moim zdaniem, trzeba było jeszcze jednej rzeczy: trzeba było zastosować wewnętrznie 
zasadę bilansu handlowego.
„Zasada ta — powiedziałem w tej samej pracy — wynika systematycznie:  1) z formuły Saya18:  Produkty kupuje się  
jedynie w zamian za produkty, formuły, której autorem był Adam Smith i do której Bastiat dorobił taki oto komentarz: 
Wynagrodzenie  nie  stosuje  się  do  u ż y t e c z n o ś c i ,  które  producent  przynosi  na  rynek,  ale  do  p r a c y 
u c i e l e ś n i o n e j  w tych użytecznościach; 2) z teorii renty Ricarda..."
„W y m i a n a  r ó w n o w a r t o ś ć  i", którą własność i ekonomia polityczna odrzucają z takim samym zapałem, gdy 
chodzi o przemysł prywatny, była pożądana zgodnie przez wszystkie narody, kiedy chodziło o dokonanie między sobą 
wymiany swych produktów.  Traktowały się  wtedy wzajem tak jak poszczególne niezależne i  suwerenne  jednostki 
ludzkie,  użytkujące,  zgodnie  z  hipotezą  Ricarda,  ziemie  nierównej  jakości,  ale  stanowiące,  zgodnie  z  hipotezą 
socjalistyczną,  wielkie  stowarzyszenie,  którego  każdy  członek  ma  niepodzielne  prawo  użytkowania  całego  globu 
ziemskiego.
A oto jak rozumowali:
„Produkty kupuje się jedynie w zamian za produkty, czyli że produkt musi pozostawać w pewnym stosunku nie do swej 
użyteczności, ale do pracy ucieleśnionej w tej użyteczności. Jeżeli więc wskutek niejednakowej urodzajności ziemi kraj 
A przynosi 100 jednostek produktu brutto za 50 jednostek pracy, podczas gdy kraj B przynosi zaledwie 80 jednostek, A 
powinien zbonifikować krajowi B 10 od 100 na wszelkiego rodzaju zbiorach.
„Tej bonifikaty wymaga się co prawda w momencie wymiany, czyli, jak to się mówi, przywozu; ale zasada obowiązuje 
nadal..."
Wydając  z  początkiem roku  1846  System sprzeczności  ekonomicznych  czyli  filozofię  nędzy,  zapowiedziałem moim 
czytelnikom ukazanie się nowej pracy pt. Stopniowe rozwiązanie zagadnienia społecznego19. Wydarzenia roku 1848 nie 
pozwoliły mi jej dokończyć. Dopiero w roku 1850 w Myśli ogólnej rewolucji w XIX wieku wyjaśniłem, jak rozumiałem 
likwidację własności ziemskiej jako własności-kradzieży; bo czytelnik powinien zrozumieć, że ani na jedną chwilę nie 
przestawałem jej pragnąć jako własności-wolności. Jest to zresztą to właśnie, do czego nawoływałem w, następującym 
ustępie Zwierzeń rewolucjonisty:
„W moich pierwszych  memoriałach,  które atakowały frontalnie  istniejący porządek  rzeczy,  mówiłem na przykład: 
własność to kradzież!  Chodziło o to, by protestować, by uwypuklić, że tak powiem, nicość naszych instytucji.  Nie 



miałem wtedy powodu zajmować się czymś innym. Tak samo w moich uwagach, gdzie dowodziłem za pomocą A lub B 
tej oszałamiającej propozycji, miałem na widoku protest przeciwko jakiejkolwiek konkluzji komunistycznej".
W Systemie sprzeczności ekonomicznych, przypomniawszy i potwierdziwszy moje pierwsze określenie, dodaję drugie, 
wręcz przeciwne, ale oparte na rozważaniach z innej dziedziny, które nie mogły ani obalić pierwszej argumentacji, ani 
być przez nią obalone:  własność to wolność!  Własność to kradzież, własność to wolność. Te dwie tezy są w równej 
mierze dowiedzione i pozostają w mocy jedna obok drugiej w Systemie sprzeczności. Własność występowała więc tutaj 
wraz ze swoją racją bytu i swoją racją nie-bytu.
Przyzwyczajony do długotrwałych badań, cierpliwych dociekań, dojrzałych rozwiązań, zostałem na samym wstępie 
wręcz oszołomiony wprowadzeniem republiki i wolnością zagadnień, jakie stanęły na porządku dziennym przez sam 
fakt  jej  wprowadzenia.  Zachęcony  do  wzięcia  udziału  w  codziennej  dyskusji  i  do  pracy  w  dziennikarstwie, 
sprzeciwiłem się temu wobec mojej niekompetaneji, nieumiejętności improwizowania, niebezpieczeństwa powiedzenia 
w pośpiechu roznamiętnionej publiczności za dużo o sprawach niedostatecznie przemyślanych. Podobnie jak Beranger, 
który odmówił przyjęcia mandatu poselskiego argumentując, że nie odbył studiów specjalnych, potrzebnych członkowi 
przedstawicielstwa  ludowego,  nie  czułem  się  na  wysokości  zadania,  jakie  chciano  mi  powierzyć,  a  mianowicie 
pouczania ludu z dnia na dzień. Wreszcie jednak się zdecydowałem: tylko pierwszy krok jest ciężki.
Czytelnicy ówcześni nie szukali rozwiązań obszernie i przemyślnie umotywowanych rozważaniami z dziedziny historii, 
sprawiedliwości lub prawa; pragnęli rozwiązań praktycznych, dających się urzeczywistnić z dnia na dzień, pragnęli 
rewolucji w projektach ustaw, artykuł za artykułem, zgodnie z ówczesnym sposobem wyrażania się.
Wymagania programowe zmusiły mnie oczywiście do zaniedbania moich zasadniczych dociekań i do szukania wyjścia 
z  kryzysu  w  ekonomii  politycznej.  Wielkie  zagadnienia,  które  mnie  podówczas  pochłaniały,  są  rozproszone  po 
dziennikach „Le Representant du Peuple", „Le Peuple" i „Voix du Peuple" pod tytułami;  Organizacja kredytu, Bank 
wymiany, Bank ludu, Wzajemne ubezpieczenia  itd.20 Zagadnienie własności nie występuje tam jako coś szczególnie 
doniosłego; figuruje tylko ze względu na ścisłość więzi istniejącej między wszystkimi kategoriami ekonomicznymi.
Mój słynny wniosek z 31 lipca w sprawie podatku w wysokości 1/s dochodu podatnika, w czym Ve na rzecz dzierżawcy 
lub lokatora i na rzecz państwa, nie powinien być uważany za 'zastosowanie moich zasad. Nie zapominajmy, że szło 
tutaj o rozwiązanie doraźne, z dnia na dzień. Podczas kryzysu, który godził we wszystkie postacie produkcji: rolnictwo, 
przemysł fabryczny, handel — renta pozostawała nietknięta, nienaruszalna i nie naruszona; ceny produktów rolnych 
spadły do połowy, czysz dzierżawny nie obniżył się, zarobki lokatorów zmniejszyły się o 50 na 100; właściciele domów 
nie zgadzali się na zmniejszenie komornego; podatki zostały podniesione o sławetne 45 centymów. Państwo ściągało 
zaległości w całej rozciągłości, ściągało je nawet przed terminem. Krótko mówiąc, praca produkowała o połowę mniej, 
a prawem kaduka płaciła tyle, co przedtem. Ten, kto otrzymywał tyle, co przedtem, nabywał produkty o połowę taniej. 
Republika pozbawiona była zasobów. Wtedy to wystąpiłem z wnioskiem w sprawie podatku.  Tracąc trzecią część 
dochodu,  właściciel  ziemski był  wciąż jeszcze mniej  dotknięty kryzysem niż przeciętny człowiek pracy.  Ściąganie 
podatków uzależnione było od solidności dłużnika, nie obciążało zatem państwa ani kosztami kontroli, ani kosztami 
inkasa. Odciążenie o jedną szóstą na korzyść lokatora i dzierżawcy stanowiło słuszną kompensatę, przy czym operacja 
ta  nie  kosztowała  skarbu  ani  jednego  sou.  Wreszcie  rząd  zdobywał  w  ten  sposób  poważne  zasoby,  których 
wyegzekwowanie było równie łatwe, jak pewne.
Pomimo zgorszenia,  jakie wywoływał mój wniosek i jego motywacja,  obstaję przy tym, że znalazłem rozwiązanie 
doraźne bez zarzutu i całkowicie skuteczne i  że wszystkie szczegółowe sposoby wynalezione podówczas i później 
wstrząsnęły instytucją własności bardziej niż mój projekt, nie dając przy tym wyjścia z kryzysu.
Powiedzieć, że spodziewałem się powodzenia mojego wniosku w sprawie rozwiązania zagadnienia własności, byłoby 
niedorzecznością. Zmierzałem do rozwiązań całościowych, których plan opracowany został w Myśli ogólnej rewolucji  
w XIX wieku.
Wobec tego,  że wolność  człowieka pracującego na  roli  była  z  punktu widzenia ekonomicznego jedyną racją  bytu 
własności ziemskiej, musiałem naturalnie postawić sobie pytanie: Jak społeczeństwo może pomóc ludziom pracującym 
na roli, aby zastąpili właścicieli nierobów? I odpowiedziałem na nie: Organizując kredyt rolny.
„Młody chłop wstępując w związek małżeński, pragnie nabyć gospodarstwo rolne; gospodarstwo to warte jest 15 000 
franków.
„Przypuśćmy, że ten chłop z posagiem swej żony, z poojcowskim kątem, z pewnymi oszczędnościami może zebrać 
trzecią część tej sumy; Bank Rolny pod zastaw 15 000 nie zawaha się pożyczyć mu 10 000, podlegających spłacie 
rocznymi ratami.
„Będzie to więc tak, jak gdyby rolnik, chcąc stać się właścicielem działki wartości 10 000 franków, miał za nią płacić 
rentę w ciągu lat piętnastu, dwudziestu, trzydziestu. Tym razem czynsz dzierżawny nie jest wieczny; jest zaliczany 
corocznie na poczet ceny rzeczy; przedstawia wartość tytułu własności. A ponieważ cena nieruchomości nie może się 
podnosić  w  nieskończoność,  bo  jest  niczym  innym  jak  tylko  dwudziesto-,  trzydziesto-,  czterdziestokrotną 
skapitalizowaną częścią dochodu, przekraczającą koszty uprawy, jest oczywiste, że własność nie będzie mogła chłopu 
uciec. Za sprawą Banku Rolnego dzierżawca ma rozwiązane ręce; to właściciel wpada w zasadzkę. Czy rozumiecie 
teraz, dlaczego konserwatyści z Konstytuanty nie chcieli kredytu rolnego?"
Odbiegłbym zbyt daleko od szczególnej kwestii własności, gdybym zabrał się do wyjaśniania, jak Bank Rolny może 
być naładowany kapitałami podlegającymi spłatom długoterminowym wraz z premią zastępującą procent lub bez niej. 
Kredyt rolny w tej postaci, w jakiej istnieje dzisiaj, działałby — jakkolwiek nazbyt wolno — na rzecz rewolucji, bo 
zamiast nieroba, czyniłby właścicielem człowieka pracy, gdyż udzielałby zaliczek tylko ludziom pracy.
Pierwszym  zadaniem  kredytu  rolnego-  byłaby  pomoc  dla  rolnika,  nie  będącego  właścicielem,  po  to,  by  stał  się 



właścicielem, tak samo jak naczelnym zadaniem Banku Francji jest dyskonto weksli handlowych. Wreszcie jeśliby 
Bankowi Kredytu Rolnego pozostawały wolne kapitały, to powinien przeznaczać je tylko, na ulepszenie tych obiektów 
własności, których hipotekę obciąża.
Dzisiaj  Bank Kredytu Rolnego postępuje wręcz przeciwnie,  a mianowicie działa jak lombard. Temu, kto zaoferuje 
zastaw oceniony na 100 000 franków, pożycza 60 000, nie troszcząc się  o  kwestię przeznaczenia pożyczki. Stąd już 
wynika: 1) że właściciel rolnik całkiem wyjątkowo występuje jako pożyczkobiorca w dziedzinie kredytu rolnego, jak o 
tym świadczą wszystkie sprawozdania; 2) że pożyczkobiorcy, którzy płacą instytucji annuity w wysokości 6 od 100, nie 
mają  innego  kłopotu,  jak  znaleźć  wyższy  zysk  roczny w spekulacjach  giełdowych,  w  spekulacjach  terenami  lub 
towarami. Z Bankiem Kredytu Rolnego dzieje się tak jak z Bankiem Francji, gdy udziela zaliczek pod zastaw papierów 
wartościowych: te dwie instytucje służą poparciem tylko spekulantom i skupującym towary. Obie te instytucje należy 
zrewolucjonizować, czyli przeprowadzić w nich reformę.
Przypuśćmy teraz,  że wskutek  zorganizowania  kredytu  bezpłatnego,  czyli  kredytu  bezprocentowego,  i  to  zarówno 
długoterminowego, jak i krótkoterminowego, wszyscy pracujący na roli skończyliby na nabyciu własności ziemi. Inni 
pracownicy, konkurujący ze sobą, będą im sprzedawali produkty po cenie kosztu. Niektórzy zdołają osiągnąć zyski, 
podczas  gdy  inni  poniosą  straty.  Ale  nawet  wówczas,  gdyby  pracownicy  nie  zorganizowali  się  w  towarzystwo 
wzajemnych ubezpieczeń od ryzyka  handlowego,  cena sprzedażna produktów fabrycznych  będzie się  utrzymywała 
zawsze na poziomie przeciętnej między zyskami ia stratami.
Czy tak samo będzie się działo z produktami rolnymi? Oczywiście, że nie. Ricardo wyraźnie udowodnił, że cenę tych 
produktów wyznaczają koszty produkcji na ziemiach najmniej urodzajnych. Gdyby cena ich obniżyła się i pozostawała 
na niższym poziomie, ziemie te nie byłyby uprawiane. Pomijając właścicieli tych ziem, rolnicy właściciele pobieraliby 
od  robotników  fabrycznych  prawem  kaduka  mniej  lub  więcej  w  zależności  od  urodzajności  ich  ziem.  Czego 
wymagałaby więc słuszność? Aby cenę sprzedażną produktów rolnych wyznaczały koszty produkcji  na terenach o 
przeciętnej jakości i aby wskutek tego właściciele ziem niższej jakości uzyskiwali odszkodowanie, tak by przypadała 
im słuszna  płaca.  Od kogo powinni  by otrzymywać odszkodowanie?  Postawić  pytanie  — to mieć na nie  gotową 
odpowiedź: od właścicieli ziem wyższej jakości. Wtedy to i tylko wtedy renta gruntowa będzie sprawiedliwie dzielona 
między obywateli bez względu na to, jaki zawód wykonują. Wtedy i tylko wtedy, bez naruszenia w najmniejszym 
stopniu  własności-wolności,  zniknie  własność--kradzież.  Rozumie  się,  że  przy  tej  interesującej  hipotezie  podatek 
gruntowy stałby się krzyczącą niesprawiedliwością. Toteż, jak powiedziałem w Myśli ogólnej rewolucji w XIX wieku,  
podatek ten powinien być wówczas zniesiony.
„Wszyscy socjaliści — powiedziałem w mojej pracy — a więc Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet21, Ludwik Blanc, 
czartyści,  dwojako  pojmowali  organizację rolniczą:  albo rolnik jest  po prostu robotnikiem zrzeszonym w wielkim 
warsztacie  uprawy  roli,  jakim  jest  gmina  lub  falanster;  albo  też,  w  przypadku  gdy własność  terytorialna  zostaje 
przekazana państwu, każdy rolnik staje się dzierżawcą od państwa, które samo jest właścicielem i samo rentierem. W 
tym wypadku renta gruntowa odgrywa znaczną rolę w budżecie i może go nawet całkowicie zastąpić.
„Pierwszy z tych systemów jest równocześnie rządowy i komunistyczny: z obu tych względów nie ma najmniejszej 
szansy powodzenia. Jest to koncepcja martwa, martwo urodzona...
„Drugi system wydaje się bardziej liberalny. Co do mnie, przyznaję, że długo trzymałem się tej idei, która pozostawia 
pewną cząstkę wolności i której nie mogłem zarzucić żadnej nieprawidłowości pod względem prawnym. Jednakowoż 
nigdy mnie ona całkowicie nie zadowalała. Znajduję w niej zawsze cechy autokracji rządowej, która mnie razi; widzę 
przed sobą zaporę stawianą swobodzie transakcji i dziedziczenia; swobodne dysponowanie ziemią odebrane temu, co ją 
uprawia,  i  tę  wymuszoną  suwerenność,  tę  wysoką  domeną,  jak  mówią  prawnicy,  człowieka  na  ziemi  zakazanej 
obywatelowi i zarezerwowanej całkowicie dla tej fikcyjnej istoty bez talentu, bez namiętności, bez moralności, którą 
nazywają państwem. W tych warunkach nowy użytkownik jest czymś mniejszym w odniesieniu do ziemi niż dawny; on 
więcej  stracił,  niż  zyskał;  ma  się  wrażenie,  że  skiba  ziemi  odwraca  się  do-  niego  i  mówi  mu:  Ty  jesteś  tylko 
niewolnikiem skarbu państwa; nie znam ciebie!
„Dlaczego  więc  człowiek  pracujący  na  roli,  najstarszy,  najszlachetniejszy  ze  wszystkich  pracownik,  miałby  być 
pozbawiony korony? Chłop kocha ziemię miłością bezgraniczną, jak poetycznie mówi Michelet22: nie dzierżawy mu 
potrzeba czy jakiegoś konkubinatu, ale zaślubin".
Rzecz prosta, że rozumując w oparciu o hipotezę organizacji długoterminowego bezpłatnego kredytu i domagając się 
odszkodowania dla właścicieli uprawiających ziemie gorszej jakości, myślałem o wynagradzaniu jedynie różnic między 
naturalną urodzajnością gleby a tą, która jest skutkiem siły wyższej. Jeżeli wskutek przeprowadzenia drogi lub kanału 
niektóre ziemie znajdą się w sytuacji uprzywilejowanej, podczas gdy inne tego przywileju nie uzyskają, to te ostatnie 
powinny mieć  naturalne  prawo  do  wynagrodzenia  z  tego  samego  tytułu,  z  jakiego  cukier  z  Reunion  jest  dzisiaj 
obciążony niższymi kosztami aniżeli cukier z Gwadelupy czy Martyniki.
Wynagradzać koszty powyżej tej granicy znaczyłoby oczywiście udzielać premii zachęcającej do niedbalstwa. Trzeba, 
żeby właściciel rolnik umiał należycie dbać o ziemię. Jeśli tego nie umie, jeśli przez nieudolność dopuszcza, by jego 
konkurenci uzyskiwali dodatkową rentę z ziem, które rozumniej uprawiają, nie ma prawa żądać tej wyższej renty z 
tytułu odszkodowania. Konkurencja ludzi pracy równych pod względem uzdolnień, korzystających w równej mierze z 
kredytu dostatecznego do ulepszania ich ziem, powinna nieustannie likwidować wszystkie te nowe renty, wszystkie te 
dodatkowe wartości, z których korzystają niektóre posiadłości.
W roku 1850, stojąc na tym stanowisku, głosiłem prawo rolnika do dodatkowej wartości od uprawianej przezeń ziemi, z 
zastrzeżeniem ograniczeń wyliczonych w Sprzecznościach ekonomicznych.
„Nieruchomość warta 40 000 franków została wydzierżawiona rolnikowi za 1200 franków rocznie, czyli na 3 procent. 



Po  upływie  dziesięciu  lat,  pod  umiejętnym  kierownictwem  dzierżawcy,  nieruchomość  ta  zyskała  50  procent 
dotychczasowej wartości i zamiast 40 000 franków warta jest 60 000. Otóż nie tylko ta dodatkowa wartość, która jest 
wyłącznie  dziełem  dzierżawcy,  nie  przynosi  mu  żadnej  korzyści,  ale  właściciel  nierób,  po  wygaśnięciu  okresu 
dzierżawy,  podnosi  opłatę  dzierżawną do 1800 franków. Rolnik wypracował  20 000 franków dla kogo innego;  co 
więcej, powiększając o połowę majątek właściciela, powiększył proporcjonalnie swe własne ciężary; czyli, jak się to 
mówi, podał rózgę, żeby mu dano w skórę.
„Chłop rozumie tę niesprawiedliwość i nie otrzymawszy odszkodowania prędzej czy później usunie rząd i zniszczy 
własność, podobnie jak w roku 1789 palił archiwa klasztorne. Prawo do dodatkowej wartości jest jednym z pierwszych 
praw, które ustawodawca powinien uznać przynajmniej w zasadzie, i to pod groźbą buntu i być może żakerii.
„Co  do  mnie,  woale  nie  przypuszczam,  żeby  przy  naszym  ustawodawstwie  i  naszym  stanie  własności  podobna 
innowacja  mogła  być  wprowadzona,  i  wątpię,  żeby  nadzieja  chłopów  zatryumfowała  nad  trudnościami  i 
komplikacjami, jakimi najeżona jest ta kwestia. Trzeba byłoby do tego gruntownej przeróbki drugiej i trzeciej księgi 
Kodeksu  Cywilnego,  skreśleń,  uzupełnień,  modyfikacji  w  każdym  niemal  zdaniu  i  w  każdym  słowie.  Trzeba  by 
zrewidować,  przedyskutować,  pogłębić,  pousuwać,  rozwinąć  siedemset  sześćdziesiąt  sześć  artykułów, a  to wymaga 
więcej pracy, niż może dokonać Zgromadzenie Narodowe w ciągu dziesięciu lat.
„Wszystko, oo dotyczy rozróżnienia dóbr, prawa przyłączenia sobie, użytkowania cudzego mienia, serwitutów, umów, 
przedawnienia, hipoteki, powinno być dostosowane do prawa do dodatkowej wartości i przerobione od góry do dołu. 
Wątpię, żeby ta odrobina dobrej woli, jaką wykazują w tej sprawie przedstawiciele ludu, to trochę wiedzy, jaką tam 
wnoszą, mogły wystarczyć do tego, aby zdołali opracować prawo, które by zadowoliło ich mocodawców i ich miłość 
własną. Ustawa, która wyodrębnia, która uświęca i która reguluje we wszystkich możliwych okolicznościach prawo do 
wartości  dodatkowej  i  skutki,  jakie  ono  za  sobą  pociąga,  jest  po  prostu  niemożliwa.  Tu  właśnie  zachodzi  taki 
przypadek, kiedy prawo, pomimo swej oczywistości, wymyka się sformułowaniu ustawodawcy.
„Prawo do dodatkowej wartości ma inny jeszcze brak i to O1 wiele bardziej dotkliwy: brak mu logiki i odwagi.
„Tak jak własność zyskuje na wartości tylko dzięki pracy dzierżawcy, tak też zachowuje uzyskaną wartość tylko dzięki 
tejże pracy. Własność, jeśli się ją pozostawi samej sobie lub jeśli się o nią nie dba należycie, traci na wartości i niszczeje 
w tym samym stopniu, w jakim w przeciwnym razie przynosi zysk i staje się piękniejsza. Utrzymywać własność w 
należytym stanie to tworzyć ją raz jeszcze na nowo, bo jest to tyle, co dodawać jej sił żywotnych w miarę jak niszczeje. 
Jeżeli więc słuszną jest rzeczą przyznawać dzierżawcy udział w dodatkowej wartości, którą on wnosi do posiadłości 
swoją  pracą,  jest  również  rzeczą  słuszną  przyznawać  mu  dodatkowy  udział  w  tej  wartości  za  utrzymywanie  tej 
posiadłości we właściwym stanie.
„Skoro przyznaliśmy prawo do dodatkowej wartości, to trzeba też przyznać prawo doglądania. Kto opracuje te nowe 
przepisy? Kto potrafi wprowadzić je do ustawodawstwa? Kto zdoła uzgodnić je z Kodeksem Cywilnym?...
„Poruszać tego rodzaju sprawy — to rzucać w otchłań sondę. Prawo do dodatkowej wartości, tak drogie sercu chłopa, 
uznawane przez lojalność ze strony znacznej liczby właścicieli, nie daje się wprowadzić, ponieważ brak mu ogólności i 
głębi,  słowem dlatego,  że nie  jest  dość  radykalne.  Dzieje  się  z  nim tak,  jak z  prawem do pracy,  któremu nikt  w 
Konstytuancie nie odmawiał słuszności, ale którego kodyfikacja była również nie do urzeczywistnienia..."
Był taki czas w średniowieczu, gdy Kościół miał zwierzchnictwo moralne. Wówczas to, podobnie jak za czasów Ojców 
Kościoła, uznawał on za uprawnione tylko pożyczki bezprocentowe. Dlaczego uchybił logice? Dlaczego nie zaliczył 
renty płaconej  przez  dzierżawcę właścicielowi  do rzędu zamaskowanych procentów,  których  pobierania w ślad  za 
świętym Ambrożym23 zabraniał? Dlaczego nie zadekretował:
„Każda płatność czynszu za użytkowanie nieruchomości łączyć się ma z przekazaniem dzierżawcy części własności na 
nieruchomości, która zostanie na niej za-hipotekowana".
Gdyby Kościół wydał taki dekret, gdyby polecił klerowi opublikować go i wyjaśnić we wszystkich parafiach, chłop 
sam podjąłby się misji wykonania go. I w wypadku, dość prawdopodobnym, gdyby władze doczesne — możnowładcy, 
baronowie, hrabiowie, margrabiowie, książęta, królowie i cesarze — przeciwstawiły się temu, Kościół dowiódłby całą 
swą potęgą, że władza duchowna pozostaje nienaruszona, jeśli ma za sobą logikę sprawiedliwości.
Kościół  nie  zostałby  pokonany,  nie  traciłby  swego  autorytetu  moralnego  w  ślad  za  dokonaną  już  utratą  władzy 
doczesnej, gdyby postępował tak, jak przed chwilą powiedziałem. Zrozumiała to doskonale pewna liczba katolików. 
Nie ma się co dziwić, że oni właśnie udzielili mi poparcia w latach 1848—1851.
Moje dociekania w sprawie reformy ekonomicznej prowadzone w tymże czasie dotyczyły obiektywnej strony sprawy. 
Byliśmy  opanowani  czułostkowością  w  imię  braterstwa  i  wspólności  celów;  wydawało  nam  się,  że  rozwiązanie 
problemu proletariatu jest po prostu sprawą wygłaszania kazań oraz propagandy; że zarówno Żydzi, jak i Filistyni, 
należycie przekonani  prawieniem morałów,  dostatecznie ewangeliczni,  gotowi są wyrzec się  swoich praw, stać się 
prowodyrami i naszymi ajentami do organizowania wymiany równych wartości.
W mojej pracy pt. O Sprawiedliwości...2*, w trzecim studium, zatytułowanym Dobra, powróciłem do tych wszystkich 
kwestii,  aby  je  omówić  z  bardziej  wzniosłego  punktu  widzenia.  Zapał  i  wymagania  polemiki  w  okresie  walki 
rewolucyjnej  nie  pozwoliły  mi  bowiem  rozwinąć  ich  w  stopniu  dostatecznym.  Wysunąłem  doniosłą  zasadę,  a 
mianowicie  immanentność  sprawiedliwości  wśród  ludzi,  i  według  tego  kryterium  chciałem  sądzić  o  wszystkich 
instytucjach. Po raz pierwszy szukałem w sposób bardziej pogłębiony uzasadnienia własności od strony subiektywnej i 
z punktu widzenia godności właściciela.
W roku 1852 (w Rewolucji społecznej objaśnionej poglądowo przez zamach stanu 25) pisałem:
„Zasady, na których od roku 1789 opiera się społeczeństwo francuskie, powiedzmy raczej, każde wolne społeczeństwo, 
zasady starsze i wyższe niż pojęcie rządu,, są następujące: 1) swoboda własności, 2) swoboda pracy, 3) wyodrębnienie 



się naturalne i swobodne specjalności przemysłowych, kupieckich, naukowych itd. zgodnie z zasadą podziału pracy i 
bez śladu kastowości.
„1) Wolna własność to ta, którą w Rzymie nazywano własnością kwirytów26, a u najeźdźców barbarzyńców własnością 
ałodialną27. Jest to własność absolutna w tej mierze przynajmniej, w jakiej wśród ludzi może istnieć coś absolutnego: 
własność zależna bezpośrednio i wyłącznie od właściciela, który nią administruje, wynajmuje ją, sprzedaje, darowuje, 
zastawia według swego upodobania i nikomu nie zdając z tego sprawy.
„Własność bez wątpienia powinna ulec przekształceniu w drodze rewolucji ekonomicznej, ale nie w zakresie swobody 
rozporządzania nią: wręcz przeciwnie, powinna ona nieustannie zyskiwać na swobodzie i pewności. Przekształcenie 
własności dotyczyć winno jej równowagi: tkwi tu pewna analogia do zasady, która została wprowadzona do traktatów: 
westfalskich 28 i do traktatu z roku 1815".
W roku 1858 dodałem:
„Sprawiedliwość  obwarowuje własność,  oczyszcza  ją,  zmusza  do jej  poszanowania,  daje  jej  mocną podstawę pod 
względem cywilno-prawnym i  tym samym sprawia,  że  niezależnie  od  swego  charakteru  staje  się  ona  elementem 
gospodarki i społeczeństwa.
„Dopóki własności nie został nadany charakter prawny, pozostawała ona — jak to udowodniłem w swoim pierwszym 
memoriale — faktem niejasnym, kontradyktoryjnym, zdolnym pociągnąć za sobą zarówno dobro, jak i zło, a przeto 
faktem wątpliwej wartości,  którego nie można teoretycznie odróżnić od aktów przywłaszczenia,  potępianych przez 
moralność.
„Błędem tych, którzy za ataki na własność postanowili dokonać zemsty, było to, iż nie widzieli, że co innego własność, 
a co innego legalizacja własności przez prawo; myśleli oni, zgodnie z teorią zawartą w prawie rzymskim i z filozofią 
spirytualistyczną, że własność jako wyraz ludzkiego  Ja  jest święta przez to samo, że wyraża  Ja,  że jest legalna, bo 
potrzebna, że prawo jest z nią nieodłącznie związane, tak jak związane jest z samą ludzkością.
„Ale jest rzeczą jasną, że tak być nie może, dlatego że w przeciwnym razie Ja powinno być uważane za bogobojne i 
święte  we  wszystkich  swych  czynach,  w  zaspokajaniu  wbrew  wszystkiemu  swych  potrzeb,  wszystkich  swych 
zachcianek; słowem dlatego, że byłoby to sprowadzaniem sprawiedliwości do egoizmu, jak to czyniło dawne prawo 
rzymskie poprzez swą jednostronną koncepcję godności. Aby własność znalazła miejsce w społeczeństwie, trzeba, żeby 
otrzymała od niego stempel, żeby została zalegalizowana i usankcjonowana.
„Otóż  twierdzę,  że  usankcjonować,  zalegalizować  własność,  nadać  jej  charakter  prawny,  który  jedynie  może  jej 
zapewnić poszanowanie, można tylko pod warunkiem równowagi i że poza tą konieczną wzajemnością ani dekrety 
władzy,  ani  przyzwolenie  mas,  ani  zgoda  Kościoła,  ani  cała  ta  gadanina  filozofów o  Ja  i  nie-Ja  do niczego  nie 
doprowadzą".
Legalizacja  własności  przez  prawo  w  drodze  przepojenia  jej  ideą  sprawiedliwości,  niezależnie  od  skutków 
ekonomicznych  poprzednio  przedstawionych  — oto  co  wraz  z  przyjęciem zasady  równowagi  na  miejsce  syntezy 
odróżnia moje dociekania nad dobrami od poprzednich publikacji o własności. Idąc za Heglem, sądziłem dotąd, że dwa 
człony  antynomii,  a  mianowicie  teza  i  antyteza  powinny  znaleźć  rozwiązanie  w  członie  wyższego  rzędu,  w 
s y n t e z i e .  Odkąd zauważyłem, że człony antynomiczne nie znajdują rozwiązania,  tak samo jak przeciwstawne 
bieguny ogniwa elektrycznego nie znoszą się nawzajem, że nie tylko są niezniszczalne, ale są przyczyną sprawczą 
ruchu, żyda, postępu, twierdzę, że zagadnienie polega nie na ich zlaniu się w jedno, co byłoby śmiercią, ale na ich 
równowadze, równowadze nieprzerwanie niestałej, zmieniającej się wraz z samym rozwojem społeczeństw.
Wytłumaczyłem się szczerze z mego błędu w, książce O sprawiedliwości.
„W związku z Systemem sprzeczności ekonomicznych muszę powiedzieć, że praca ta z punktu widzenia metody wiele 
pozostawia do życzenia; przyczyną tego jest pogląd, jaki, idąc za Heglem, wyrobiłem sobie o antynomii, co do której 
przypuszczałem,  że  musi  znaleźć  rozwiązanie  w  członie  wyższym,  w  syntezie,  członie  odrębnym  od  dwóch 
poprzednich członów — tezy i antytezy. Jest to błąd zarówno z punktu widzenia logiki, jak i doświadczenia, jakim dziś 
rozporządzam.  A n t y n o m i a  n i e  z n a j d u j e  r o z w i ą z a n i a ;  tu tkwi zasadniczy błąd całej  heglowskiej 
filozofii.  Dwa  człony,  z  których  składa  się  antynomia,  r ó w n o w a ż ą  s i ę  bądź  między  sobą,  bądź  z  innymi 
członami antynomicznymi, co prowadzi do poszukiwanego wyniku. Ale równoważenie nie jest syntezą, o której myślał 
Hegel, a którą i ja brałem pod uwagę w ślad za nim; to zastrzeżenie, wysunięte w imię czystej logiki, podtrzymuję w 
całej rozciągłości w Systemie sprzeczności".
Rozdział VI studium o dobrach nosi tytuł  Równowaga ekonomiczna: Robotnicy i pryncy pało wie.  — Sprzedający  i  
nabywcy. — Cyrkulacja i dyskonto. — Pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. — Właściciele i najemcy. — Podatek i renta. — 
Ludność i środki wyżywienia.
Mówiąc o podatku, powiedziałem:
„Poza sferą, którą interesuje się skarbowość, istnieje obiekt najbardziej ze wszystkich nadający się do opodatkowania, 
który jednak nigdy nie był opodatkowany, przy czym jego opodatkowanie, nawet gdyby doprowadziło do całkowitego 
pochłonięcia  samego  obiektu,  nie  mogłoby w  niczym  zaszkodzić  ani  pracy,  ani  rolnictwu,  ani  przemysłowi,  ani 
handlowi,  ani  kredytowi,  ani  kapitałowi,  ani  konsumpcji,  ani  bogactwu;  podatek  ten  nie  obciążałby  ludu,  nie 
przeszkadzałby nikomu żyć  stosownie  do  jego  uzdolnień  w dobrobycie,  a  nawet  w zbytku  i  korzystać  w pełni  z 
produktu swego talentu i swej wiedzy; co więcej, podatek ten byłby wyrazem samej równości. Wskażcie ten obiekt, a 
zasłużycie się rzetelnie ludzkości — Renta gruntowa...
„Nie wydaje mi się jednak pożądane, żeby państwo pochłaniało corocznie na swoje potrzeby całkowitą sumę renty, a to 
z wielu względów: przede wszystkim dlatego, że trzeba zawsze, o ile to tylko możliwe, ograniczać wydatki państwowe; 
po  wtóre  dlatego,  iż  odtąd  byłoby to  uznanie  w  państwie  jedynego  rentiera  i  jedynego  właściciela,  suwerenność 



transcendentną  nie  dającą  się  pogodzić  z  rewolucyjnym  pojmowaniem  sprawiedliwości;  a  także  dlatego,  że  dla 
wolności  publicznej  lepiej  jest  pozostawić  rentę  pewnej  liczbie  obywateli,  którzy użytkują  lub  użytkowali  obiekt 
gospodarczy, niż przekazać ją w całości urzędnikom państwowym; i wreszcie dlatego, że dla porządku ekonomicznego 
pożyteczne jest zachowanie tego fragmentu aktywności, który w pewnych granicach i pod pewnymi warunkami nie 
wydaje się podatny na nadużycia i, wręcz odwrotnie, stanowi najlepszą przeciwwagę wobec prób wtargnięcia fiskusu".
Byłem już  na drodze  mającej  mnie doprowadzić do teorii,  którą  dzisiaj  publikuję.  Rozpisując  konkurs  w sprawie 
opodatkowania,  Rada  Państwa kantonu Waadt29 właśnie  mnie  zaangażowała.  Wyrażam jej  podziękowanie  bardziej 
jeszcze z tego powodu, niż z powodu nagrody, którą mi przyznała.
Dzienniki mieniące się demokratycznymi nie odezwały się w sprawie mojej  Teorii podatku 30, wydanej we Francji w 
roku 1861. Zmowa milczenia istniała już wówczas. Nie zostałem nawet schlastany z powodu tej pracy.
Nie mam zamiaru przeprowadzać tutaj analizy mojej Teorii podatku. Z książki tej biorę tylko to, co się tyczy własności 
i renty.
Nie omieszkałem w niej powrócić do myśli, że renta powinna służyć przede wszystkim do wyrównania jakościowych 
różnic  gleby.  Może  też  jednak  służyć  do  czego  innego,  na  przykład  do  płacenia  należności  na  rzecz  państwa;  a 
ponieważ jest rzeczą dowiedzioną, że poza tym jednym podatkiem, który specjalnie na nią jest nałożony, wszystkie inne 
sprowadzają się do pogłównego, które koniec końców, płacone jest przez ludzi pracy, to wyciągnąłem stąd wniosek, że 
aby w istniejącym stanie społeczeństwa ulżyć tym ludziom, większą część wydatków państwowych trzeba wyrównać 
podatkami nałożonymi na rentę gruntową, której nie trzeba mieszać z naszym podatkiem gruntowym. Jak dotąd jestem 
w zgodzie z fizjokratami, Quesnayem31, Turgotem32, Mirabeau ojcem33, Dupont de Nemoursem34, z Adamem Smithem i 
z Rossim 35. A oto na czym polega oryginalność mojej myśli:
„W kraju takim jak Francja renta gruntowa według oszacowań, które wydają się najbardziej prawdopodobne, wynosi 
około 1800 milionów, czyli około jednej szóstej produkcji kraju. Gdy przyjmiemy udział państwa w tej rencie na trzecią 
jej część, a więc 600 milionów, i jeżeli budżet wydatków będzie przez tę sumę pokryty, to jasne jest, że państwo nie ma 
już czego wymagać od swych obywateli; na tym polegałoby odkrycie tej osobliwości, jaką jest rząd bez podatku.
Jeżeli  wskutek  szczególnych  okoliczności  państwo  stanęłoby wobec  konieczności  powiększenia  swych  wydatków, 
łatwo by temu sprostało, nakładając, z jednej strony, na obywateli nie będących rolnikami ani właścicielami ziemskimi 
podatek osobisty, podatek od ruchomości lub jakikolwiek inny; z drugiej zaś — podnosząc proporcjonalnie swój udział 
w rencie, a to w ten sposób, że zamiast trzeciej części musiano by płacić 2/s, Va, 3/s, 2/s, 4/5, 5/6, 7/s itd."
Wprowadźcie ten system do Karty albo konstytucji politycznej kraju; umieśćcie tam taki prosty artykuł: Podatek od 
renty gruntowej będzie zawsze równy trzem piątym budżetu -— zwyczajnego,  dodatkowego,  uzupełniającego, bez 
różnicy. Rządowi, który żyje tylko z podatku, ipso facto zostanie nałożone wędzidło.
„Podatek od renty jest wspaniałym środkiem zapobiegającym rozdęciu budżetu. Im bardziej wzrastać będą wydatki, 
tym bardziej będzie on godził w rentę gruntową. Jeżeli, na przykład, zamiast podatku w wysokości 500 milionów, kraj 
byłby zmuszony dać państwu od produkcji zbiorowej wartości 10 miliardów jedną dziesiątą, dziesięcinę, czyli miliard, 
renta  wynosiłaby  600  milionów;  gdyby budżet  stanowił  półtora  miliarda,  renta  wynosiłaby  900  milionów;  gdyby 
wreszcie tenże budżet, w razie zagrożenia Francji, osiągnął dwa miliardy, to piąta część produktu brutto kraju, tj. renta, 
wynosiłaby 1200 milionów. Tym sposobem ziemia, która w. dzisiejszych warunkach daje właścicielowi 3000 franków 
netto,, będzie mu przynosiła nie więcej niż 1000 franków. Będziecie więc świadkami, jak rentierzy, właściciele, cała 
burżuazją wielka i średnia będą się łączyli z proletariatem w żądaniu zmniejszenia podatku; tendencje zaborcze skarbu 
państwa zostaną powstrzymane, a rząd zmuszony do opamiętania".
Ostatni cytat; inteligentny czytelnik z góry zda sobie sprawę z sensu politycznego książki, którą oddaję mu. dzisiaj do 
oceny.
„Nie  kto  inny  jak  właściciele  ziemscy  powinni  się  teraz  zastanowić  nad  swoją  sytuacją  i  zmierzyć  to'  ogromne 
niebezpieczeństwo,  na  jakie  się  narażają  przez  swój  szaleńczy sojusz  z  władzą;  prawie  mi  się  wymówiło:  przez 
wspólnietwo z fiskusem... Tylko uznając i biorąc na siebie ciężar, który im przypadł w udziale za sprawą rozumu, z 
prawa, w ich własnym dobrze zrozumianym interesie, stając się strażnikami zapędów skarbu państwa, zamiast mieć 
udział w jego korzyściach, właściciele przyczynią się do uspokojenia wzburzonych mas i zdołają uniknąć ostatecznego 
wywłaszczenia"...
W owym czasie uwaga moja została skierowana przez życzliwość nieznanej mi osoby do pracy nad rozróżnieniom 
dwóch form własności — własności dziedzicznej  i  lenna;  prawie natychmiast stwierdziłem, że tkwi tu jeszcze nowy 
rodzaj własności,  który powinien mieć zastosowanie w całokształcie życia gospodarczego. Wtedy to połączyłem w 
jedną  całość  wszystkie  moje  spostrzeżenia,  wszystkie  ustalone  fakty  i  Teoria  własności  w  tej  postaci,  w  jakiej 
przedstawiam ją dzisiaj, została wykończona.
Po tym streszczeniu mogę więc przystąpić do tematu i przedstawić moje ostateczne wnioski, jeżeli niewiedza i głupota 
nie sprzysięgły się, żeby z tej sprawy wygrzebać epizod, nie mający z nią nic wspólnego, a który nosi miano własności  
artystycznej i  literackiej.  Wszyscy literaci, poeci,  fantaści,  powieściopisarze,  wodewiliści,  historycy chcieli  Wtrącić 
swoje trzy grosze na ten temat. Żaden z nich nie znał podstawowej różnicy, jaka istnieje między w ł a s n o ś c i ą  a 
posiadaniem,  tj.  tej  różnicy,  na  którą  staraliśmy  się  rzucić  światło.  Mieszali  ze  sobą  prawa  pracy  i  rentę; 
przywłaszczenie sobie idei z przywłaszczeniem formy; stronę sprzedażną, przemysłową działa z jego stroną estetyczną. 
Pomieszanie pojęć nigdy nie wywołało podobnego zamętu.
W roku 1858, w związku z kongresem w Brukseli, byłem zmuszony zająć się osobno własnością literacką. Zasady, 
jakie  w tej  materii  wyłożyłem,  sprowadzały się  do  tego,  że  dziedziny prawdy,  słuszności  i  piękna  nie  mogą być 



przedmiotem nabycia własności; nie można tu nic dzielić, rozdrabniać, zbywać; wytwory te nie należą do kategorii 
rzeczy sprzedawanych. Zasady te, jak powiedziałem, streszczone zostały w mojej książce pt. Majoraty literackie.
„Rzeczy, które w całym tego słowa znaczeniu wykraczają poza krąg utylitaryzmu, należą do kilku kategorii: religii, 
sprawiedliwości,  nauki,  filozofii,  sztuki,  literatury,  rządzenia".  Dlaczego?  Dlatego  że  stanowią  substancję  moralną 
ludzkości i że ludzkości się nie kupuje, podczas gdy ziemia oraz produkty przemysłowe, rzeczy zużywające się, które 
człowiek zrobił lub przynajmniej ukształtował, są sprzedażne, są obce człowiekowi. Aby zapewnić sobie całkowity 
triumf  wolności,  trzeba  było  zabronić  przywłaszczania  sobie  idei  prawdy  i  prawa,  podczas  gdy  zezwalano  na 
przywłaszczanie sobie ziemi. Suwerenność obywatela jest nie do pogodzenia z niepodzielnością ziemi, ale przestałaby 
istnieć,  gdyby  można  było  przywłaszczyć  sobie  intelekt.  Te  dwie  przeciwstawne  prawdy  znajdują  oparcie  w 
rozróżnieniu, jakie przeprowadziłem między rzeczami sprzedażnymi i niesprzedażnymi. Rzeczywiście, ziemia może być 
sprzedana,  można  być  jej  panem  bez  uszczerbku;  człowiek  nie  może  być  sprzedany,  a  handlować  ideami  —  to 
handlować rodzajem ludzkim, przywracać niewolnictwo.
„Francuska ustawa o patentach wynalazców uznała wyraźnie, że zasady filozoficzne lub naukowe, czyli znajomość 
praw  natury  i  praw  społecznych  nie  podlega  zawłaszczeniu.  Sprzedawanie  prawdy,  podobnie  jak  handlowanie 
sprawiedliwością, to rzecz, która wzbudza wstręt, mówi ustawodawca. Nieznany myśliciel, który wynalazł cyfry zwane 
arabskimi;  Viete  30,  który zbudował  algebrę;  Kartezjusz,  który zastosował algebrę do geometrii;  Leibniz  37,  twórca 
rachunku różniczkowego; Neper38, który odkrył logarytmy; Papin 39, który poznał siłę pary i możność jej stosowania 
jako  siły  mechanicznej;  Volta,  który  skonstruował  słynne  ogniwo*  elektryczne;  Arago40,  który  na  zasadzie 
elektromagnetyzmu zapowiedział skonstruowanie telegrafu na piętnaście lub dwadzieścia lat przed jego powstaniem — 
żaden z tych ludzi nie mógł być chroniony patentem. Dla tych pierwszorzędnych umysłów całkowita bezinteresowność 
była  nakazem  wewnętrznym.  Czyż  ustawa,  dokonująca  tego  dziwnego  podziału:  na  uczonego  wynalazcę  zasady, 
któremu nie przyznaje nic, i przemysłowca, stosującego tę zasadę, którego uprzywilejowuje, jest niesprawiedliwa? Nie, 
to nasza wiedza jest słaba, nasza dialektyka prowadzi na manowce... Prawda jako taka nie jest przedmiotem handlu, nie 
może  stanowić  przedmiotu  zawłaszczenia.  Wynoszenie  prawdy na  targowisko  jest  niemoralne,  jest  samo w sobie 
sprzeczne.
„Nie można nigdy dość mocno kłaść nacisku na różnicę między światem  materialnym,  zawłaszczalnym, a światem 
duchowym,  niezawłaszczalnym. Ten ostatni  to nic  innego jak sam człowiek:  idee,  ideał,  sumienie,  wiedza,  prawo, 
sprawiedliwość, cnota, sztuki piękne -— wszystko to jest ludzkością.
„Żołnierz oddaje życie za kraj i nie otrzymuje nic prócz żołdu, czyli tego, co ściśle niezbędne. Śpiewak, który przekłada 
na słowa,  na muzykę — jeśli  kto woli  — to,  co tamten wcielił  w życie:  śmierć za ojczyznę,  wymaga więcej  niż 
niezbędnych do życia warunków: domaga się zaszczytów, pól, łąk, winnic, własności!
„Łucja z Lammermoor41 wydaje ostatnie tchnienie, dowiadując się o powrocie swego narzeczonego: oddaje życie wraz 
z miłością do człowieka, którego opuściła przez posłuszeństwo, myśląc, że on już nie żyje, i który nie może jej nic 
więcej dać.  Maestro,  który na ten temat komponuje operę, domaga się za swe nuty nie kończących się przywilejów:; 
aktorka, która W: niej śpiewa, chce złota i jeszcze raz złota. Lais 42, żądając od Arystypa 43 tysiąca drahm za jedną noc, 
pojmowała miłość tak, jak śpiewaczka pojmuje sztukę. Ojcowie rodzin, jakie postępowanie zalecacie waszym córkom: 
zachowanie się Lais czy też Łucji z Lammermoor?
„Jest  w  Biblii  historia  nie  mniej  wzruszająca,  a  bez  porównania  bardziej  pouczająca niż  historia  Józefa;  to  dzieje 
Tobiasza.  Tobiasz  ojciec  oślepł  i  utracił  wszystkie swe dobra.  Decyduje  się  więc  posłać swego jedynego syna  do 
dawnego wspólnika, Gabela, z żądaniem zwrócenia mu długu, ostatniego dobra, na jakie może liczyć. Jest to wyprawa 
na odległość trzystu mil, do kraju barbarzyńskiego, bez dróg, bez policji, pełnego zbójców i nękanego napadami. Jeżeli 
nawet Tobiasz młodszy ze swym kijem podróżnym zdoła osiągnąć cel wyprawy, to można się założyć, że powrócić z 
pieniędzmi już mu się nie uda. Matka stawia rozpaczliwy sprzeciw. Trzeba jednak ruszać w drogę. Przypadek sprawia, 
że młody człowiek spotyka towarzysza podróży. Rafael przewędrował wszystkie kraje, zna wszystkie ścieżki, mówi 
wszystkimi językami,  posiadł  wszystkie nauki i  utrzymywał stosunki z  całym Izraelem. Bierze więc Tobiasza pod 
opiekę, ratuje mu życie przy przejściu przez Eufrat, znajduje mu żonę w osobie pięknej i bogatej dziedziczki, sam 
bierze  na  siebie  inkaso  weksla,  a  następnie  odprowadza  młodą  parę,  zdrową  i  całą,  obładowaną  różnorodnym 
bogactwem; przywraca też wzrok starcowi; matce zwraca syna. A gdy zacni ludzie, którzy nieznajomemu zawdzięczają 
wszystko, życie i wzrok, miłość i bogactwo, zaofiarowują mu udział w bogactwach, odpowiada: Ja się tym mięsem nie  
żywię.  Czyż nie zdaje się nam, że widzimy jednego z tych robotników, jakich pełno w Paryżu, którzy idąc do pracy 
rzucają się po drodze do oblodzonej Sekwany, aby ocalić życie niezręcznemu dziecku, zrozpaczonej kobiecie, i nie 
pozwalają, żeby im zwrócono ćwierć dniówki, którą im za spóźnienie zatrzyma pryncypał? Otóż Rafael, którego Biblia 
nazywa aniołem, jest duchem opiekuńczym, co jako jedyną zapłatę przyjmuje dar serca, równy jego dobrodziejstwu i 
jedyny, jaki może tu stanowić jakąś odpłatę. Gdy literat pisze na tym tle nowelę, jego pierwszą myślą będzie zabronić 
przedruku. — Nie jestem aniołem, zauważa. — Dalibóg, duszo prostacka, przecie wiadomo, że jesteś ludożercą".
Czy  muszę  usprawiedliwiać  się  z  tego-,  że  zalecałem  ograbianie  geniuszu?  O  co  chodzi  w  istocie  rzeczy?  O 
wynagrodzenie pisarza, artysty, uczonego, sędziego? Bynajmniej. Chodzi o własność, posiadanie: nie należy tracić z 
oczu  zagadnienia.  Otóż  własność,  nawet  ziemska,  jest  darmowa;  należy  ona  do  instytucji  politycznych,  a  nie 
ekonomicznych; ma na celu trzymanie w karbach rządu, a nie wynagrodzenie właściciela za wyświadczoną usługę. 
Wynagrodzenie za wytwory ongiś zakwalifikowane przez szkołę jako niematerialne podlega tym samym prawom co 
wynagrodzenie za produkcję rolniczą albo przemysłową.
„Dzieło pisarza, tak samo jak plony wieśniaka, jest  produktem.  Sięgając do pierwocin tej produkcji, dochodzimy do 
dwóch składników połączenia, którego wynikiem jest produkt: z jednej strony będzie to praca,, a z drugiej kapitał, 



którym dla rolnika jest świat materialny — ziemia, dla pisarza zaś świat intelektualny — umysł... Posługuję się tym 
zdecydowanie ustalonym rozróżnieniem między produktem rolniczym a w ł a s n o ś c i ą  ziemską i powiadam: co się 
tyczy pisarza, to dobrze widzę produkt, ale gdzież własność? Na czym ma ona polegać? Na jakim gruncie można ją 
ustanowić?' Czy świat intelektu da się podzielić na wzór świata ziemskiego?"
Cóż  pozostanie  z  chwilą,  gdy  od  początku  usunie  się:  na  bok  sprawę  własności  jako  obcą  idei  wszelkiego 
wynagrodzenia? O wiele skromniejsza od tamtej sprawa  praw autorskich:  ustawa francuska, przyznając pisarzom i 
artystom przywilej wydawniczy na całe życie i przedłużając go na lat trzydzieści po ich śmierci, czyni, jak się nam 
zdaje, całkowicie zadość ich interesom. Jakież to dzieło w pięćdziesiąt lat po ukazaniu się, jeśli jest prawdą, że się o 
nim jeszcze mówi, nie wymaga poprawienia, przefasonowania, odnowy, ponownego poddania próbie?
Na podstawie tego streszczenia wszystkich moich publikacji w sprawie własności czytelnik może pomyśleć, iż idee 
moje, biorąc za punkt wyjścia negację formalną, do pewnego stopnia nieorganiczną, od chwili pierwszej: mej tezy z 
roku 1840 w toku swego rozwoju nie zbaczały z raz wytkniętej drogi, przybierając charakter coraz bardziej pozytywny. 
Każda publikacja zawiera w zarodku temat, który ma być oświetlony w następnej publikacji z nowego punktu widzenia. 
I jedynym dowodem mej dobrej wiary jest postępujący rozwój mojej myśli, który instytucji własności zdołał przynieść 
wytłumaczenie, jakiego daremnie oczekiwano od pp. Thiersa, Laboulaye'a„
Cousina, Sudre'a, Troplonga, falansterystów i wszystkich moich przeciwników i potwarców.
Krytyka moja, jako taka, jest nie do obalenia z wyjątkiem jednej hipotezy, którą za chwilę ujawnię. Stąd już wynika:
Że własność jest nie do przyjęcia z punktu widzenia prawa o gminach, słowiańskiego, germańskiego, arabskiego, toteż 
została potępiona.
Że tak samo jest nie do przyjęcia z punktu widzenia doktryny chrześcijańskiej lub kościelnej, która ją potępia.
Że na nowo potępiona została przez system feudalny, który uzależnia od siebie wszelkie posiadanie i przeciwstawia mu 
lenno.
Że została potępiona przez autorów latyńskich jako przeciwna wolności i państwowości rzymskiej, latifundia perdidere 
Italiam.
Wreszcie,  że  jest  niedopuszczalna  w  systemie  centralizacji  politycznej;  że  z  tego  punktu  widzenia  była  zaledwie 
tolerowana przez Robespierre'a, a dziś jeszcze, i to całkiem słusznie, odrzucana jest przez jakobinów.
Istnienie własności można dopuścić z jednego tylko punktu widzenia, a mianowicie z tego, że człowiek nosi w sobie 
poczucie sprawiedliwości, co,1 sprawia, że jest suwerenny, a także, że jest rzecznikiem sprawiedliwości, i przysądza mu 
wobec tego własność, nie uznając za możliwy innego porządku politycznego jak tylko federację.
Tym sposobem mam zamiar umocnić moje poprzednie stanowisko krytycznymi rozważaniami z dziedziny historii i 
polityki  i  w końcu wykazać,  że jeżeli  własność stanowi  prawdę,  to może to  być tylko pod jednym warunkiem: a 
mianowicie  pod  warunkiem  uznania  zasad  immanentnej  sprawiedliwości,  indywidualnej  suwerenności  i  federacji.  
Sancta sanctis.
Wszystko  staje  się  sprawiedliwe,  gdy  człowiek  jest  sprawiedliwy;  wszystko  można  usprawiedliwić  między 
sprawiedliwymi. — Tak więc miłość zmysłowa w małżeństwie jest dozwolona i uświęcona, ale biada mężczyźnie, który 
postępuje ze swą małżonką jak z kurtyzaną.
Beati pacifici, ąuoniam ipsi possidebunt terram.
Ta maksyma  (sancta sanctis)  mieści w sobie cały sekret rozwiązania zagadnienia. Akt zawłaszczenia, sam przez się 
obiektywnie rozpatrywany, jest bezprawiem. Niepodobna go niczym uzasadnić. W niczym nie przypomina płacy, która 
znajduje usprawiedliwienie w p r a c y, ani  posiadania,  które znajduje usprawiedliwienie w konieczności i równości 
podziału;  własność  pozostaje  absolutystyczna  i  arbitralna,  zaborcza  i  egoistyczna.  Znajduje  uzasadnienie  w 
sprawiedliwości samej zainteresowanej osoby. Ale jak uczynić człowieka sprawiedliwym? Jest to sprawa wychowania, 
cywilizacji, obyczajów, sztuki itd.; jest to sprawa .instytucji politycznych i ekonomicznych, których główną treścią jest 
własność.
Aby własność nabrała legalności, trzeba żeby i sam człowiek miał za sobą prawo; żeby chciał być sprawiedliwy; żeby 
celem jego stało się postępowanie sprawiedliwe wszędzie i zawsze. Trzeba, żeby sobie na przykład zadał pytanie: Skoro 
własność sama przez się nie jest sprawiedliwa, co zrobić, aby stała się sprawiedliwa?
Najpierw przyznać wszystkim takie samo prawo do zawłaszczenia, do uzurpacji, po wtóre,  reglamentować uzurpację 
jak  korsarz,  co  dzieli  łup  między  towarzyszy  wyprawy;  w  ten  sposób  będzie  ona  zmierzać  spontanicznie  do 
zniwelowania się.
Jeżeli tak nie postępuję, własność idzie za naturą: staje się nadmierna dla jednego, sprowadza się do zera dla innego, 
staje się nieobyczajna, niemoralna. Jedno słowo polemiki, aby zakończyć ten wstęp. Pracujemy nad tym, żeby stawić 
czoło kwestii ekonomicznej.
Z tego to punktu widzenia sądzę o polityce ekonomicznej.
Ludzie myślą, że w istniejącym stanie rzeczy zaspokoją potrzeby za pomocą wolnego handlu, kas emerytalnych, kolonii 
robotniczych, gry na giełdzie, hodowli ryb, jockey-clubu!... — Mylą się...
Podnieca ich nienawiść ludności  do dawnych dynastii;  poświęcając je,  ma się  nadzieję  ocalić  a r y s t o k r a c j ę . 
Romanowowie, Habsburgowie, Hohenzollernowie, Bourbonowie itd. — oto co się oddaje na żer hydrze. .
Ale pracuje się nad ocaleniem starej szlachty po to, by przywrócić arystokrację.
Otóż domagam się czegoś wręcz przeciwnego.
Jedności  Włoch,  odbudowania  Polski44 i  Węgier;  aneksje  i  wojny  staną  się  odtąd  wsteczniczymi  fantazjami 
pozbawionymi sensu.
Ograniczenia władzy papieża do zakresu spraw duchowych; odbudowy katolicyzmu; nowa redakcja konkordatu byłaby 



wsteczniczą fantazją.
Trzeba zniszczyć szlachtę polską,  szlachtę węgierską,  jak również szlachtę rosyjską.  Trzeba uwłaszczyć wieśniaka, 
robotnika, proletariusza we Francji, we Włoszech, w Belgii, w Niemczech, w Austrii i wszędzie.
Trzeba skończyć z odróżnianiem burżuazji i ludu, kapitalisty i pracownika najemnego, robotnika i pryncypała.
Prawo  osobiste,  które  prowadzi  do  równej  wymiany,  które  powoduje  zadekretowanie  powszechnego  prawa 
wyborczego, może trochę za wcześnie, ale wiedzie nas jednak ku temu.



Rozdział drugi

TO, ZE WŁASNOŚĆ JEST ABSOLUTNA, JEST ZAPOWIEDZIĄ 
NIEPOMYŚLNĄ DLA ABSOLUTYZMU

Uznanie  lub  ustanowienie  własności  jest  aktem najniezwyklejszym,  jeśli  nie  najbardziej  tajemniczym zbiorowego 
rozumu, aktem tym bardziej niezwykłym i tajemniczym, że własność ze swej istoty pozostaje w sprzeczności zarówno 
ze zbiorowością, jak i rozumem. Nic prostszego, nic jaśniejszego niż materialny akt zawłaszczenia: jakiś zakątek ziemi 
pozostaje niezajęty, człowiek przychodzi i osiedla się; robi ściśle tak samo jak orzeł w ostępach leśnych, lis w jamie, 
ptak na gałęzi, motyl na kwiecie, pszczoła w dziupli drzewa albo w szczelinie skalnej. Nie jest to nic innego jak prosty 
fakt spowodowany potrzebą, dokonany mocą instynktu, później poparty egoizmem i broniony siłą. Oto skąd bierze 
początek  każda własność.  Następnie  wykształca  się  społeczeństwo1,  a  z  nim prawo,  rozum zbiorowy,  powszechne 
przyzwolenie,  wszelkie władze boskie i  ludzkie,  które uznają,  uświęcają to zawłaszczenie;  powiedzcie — możecie 
dokonywać bez obawy tej  uzurpacji. Dlaczego? Tutaj  jurysprudencja jest zmieszana, spuszcza głowę i błaga,  żeby 
lepiej nie pytać.
„Posiadanie ziemi jest  faktem,  który tylko siła każe szanować, dopóki społeczeństwo nie weźmie tej sprawy w swoje 
ręce i nie uświęci sprawy posiadacza; wówczas; to, pod panowaniem gwarancji społecznej, fakt staje się p r a w e m ; 
to  prawo  to  nic  innego  jak  własność.  Prawo  własności  jest  wytworem  społeczeństwa:  ustawy  nie  tylko  chronią 
własność; one to sprawiają, że takie prawo powstaje, one je określają, one dają mu rangę i zakres, jaki ono zajmuje 
wśród praw obywatelskich (E.  Laboulaye:  Historia prawa własności45;  praca uwieńczona nagrodą przez Akademię 
Napisów i Literatury Pięknej 10 sierpnia roku 1838)".
Należy tutaj zauważyć, że uświęcenie faktu nie stanowi jeszcze własności, ponieważ władanie ziemią może nie mieć 
jednego  i  tego  samego  charakteru  u  dzierżawcy,  lennika,  posiadacza  słowiańskiego,  emfiteuty  i  u  właściciela. 
Mianowicie jeżeli posiadanie dziwnym zrządzeniem losu jest zarówno faktyczne, jak i prawne, to niekoniecznie jest 
własnością, czego powody są tak samo nieznane panu Laboulaye, jak i innym, którzy o tych prawach piszą.
Tak  samo  nie  pytajcie  go,  na  jakiej  podstawie  —  przyjemności  ustawodawcy  czy  też  społeczeństwa,  którego 
mandatariuszem jest posiadacz — zdołał przekształcić fakt w p r a w o :  p. Laboulaye nic o tym nie wie, a jednak tak 
właśnie twierdzi. Fakt jest ustalony, prawo przypuszcza się, a wszystko to w dziesięciu wierszach; autor naszpikował 
swoją bardzo zresztą interesującą Historię prawem własności. Opowiada o zmiennych jego kolejach, o sprzecznościach, 
sprzeniewierzeniach, nadużyciach, gwałtach, niepokojach; o przekupstwach, poniżeniach i przeobrażeniach. Nie jest 
mu jednak znane ani jedno słowo, które by cokolwiek mówiło o sensie tych wszystkich rzeczy, nie szuka go nawet. 
Doświadczony prawnik zamyka się w znamiennym milczeniu. Zawłaszczenie ziemi — powiada — jest jednym z tych 
faktów współczesnych pierwotnemu społeczeństwu, jakie nauka musi przyjąć za punkt wyjścia, ale o k t ó r y m  n i e 
m o ż e  d y s k u t o w a ć  nie  narażając  się  na  niebezpieczeństwo  podawania  w  wątpliwość  samego  istnienia 
społeczeństwa.
Mocny to filozof: nie życzy sobie dyskusji ani nad faktem, ani nad prawem, ośmiela się jednak nazywać  wytworem 
społecznym czystą samowolę, wśród której nie brak nadużyć, sprzeczności i gwałtów; filozof, co zamyka swe uwagi 
przerzuceniem odpowiedzialności za spustoszenia bądź na rzekome przyzwolenie ludów, bądź na dekrety Opatrzności, 
bądź wreszcie na niepohamowany pęd rewolucji i potęgę okoliczności! Milczeć w sprawie tego, czego absolutnie nie 
rozumieją, a co poznać głębiej wydaje im się niebezpieczne — oto najogólniej sformułowana dewiza panów laureatów 
Akademii.
Tobie, czytelniku, któremu ta hipoteza akademicka nie mogłaby się podobać, Tobie, właścicielu, który niewątpliwie 
pragniesz zarówno dla społeczeństwa, jak i dla siebie samego gwarancji poważniejszych trochę niż wytworne frazesy i 
siła bagnetów, trzeba czego innego:
Wy pragniecie, żeby dyskutowano, skoro istnienie samego społeczeństwa ma być podane w wątpliwość,  skoro Wy 
macie  zwrócić  masie  ludzkiej  to,  co  bez  żadnej  racji  przyznał  Wam  kaprys  ustawodawcy.  Posłuchajcie  więc, 
posłuchajcie bez obawy i z góry bądźcie przekonani, że prawda i sprawiedliwość wynagrodzą Waszą dobrą wolę.
Prawo jest  prawem: ustawa jest  niepewna,  niekiedy ciemna,  tajemnicza;  to  nie  błahostka  umieć  wykazać,  że jest 
sprawiedliwa albo, wbrew pozorom, niesprawiedliwa. Jurysprudencja to nic innego jak filozofia prawa.
Nie jest się znawcą prawa tylko dlatego, że się zdobyło erudycję w dziedzinie tekstów i że się rozumie szkolar-ski 
żargon;  nie  jest  się  nim  dlatego,  że  się  poznało  źródła  oraz  rodowód  zwyczajów  i  ustawodawstw,  analogii  i 
współzależności między nimi, a także tekstów. Jest się natomiast znawcą prawa, jeśli gruntownie zna się przyczyny 
powstania praw, ich znaczenie i ich cel; jeśli się zna myśl nadrzędną, organiczną, polityczną, która rządzi wszystkim; 
jeśli potrafi się udowodnić, że dane prawo jest wadliwe, niewystarczające, niepełne. Ale do tego wcale nie trzeba być 



laureatem Akademii.
Każdy człowiek,  który rozważa  prawo,  jest  prawo-znawcą,  podobnie jak ten,  co  rozważa wiarę,  jest  teologiem, a 
filozofem  ten,  co  rozważa  zjawiska  przyrodnicze  i  umysłowe.  Jest  się  mniej  lub  więcej  filozofem,  teologiem, 
prawoznawcą, w zależności od tego, ile się wnosi wytrwałości, rozległości oraz głębi, do dociekań nad przyczynami, 
uzasadnieniami i celami. Laboulaye wielce niesłusznie zarzuca Micheletowi i Guizotowi, że nie są prawoznawcami; są 
tak samo, a nawet bardziej niż on.
Własność,  z racji  swego charakteru psychologicznego, swego pochodzenia,  z mocy prawa, i  — dodam zaraz — z 
przeznaczenia społecznego,  jest  a b s o l u t n a :  nie może taka nie  być.  Zanim więc zajmiemy się  jej  motywami, 
musimy ściśle stwierdzić jedno: to, że ta absolutność wytwarza w stosunku do własności  uprzedzenie —  proszę mi 
darować użyte tu słowo — które dotąd uważano za niezwalczone.
Absolutność jest koncepcją rozumową, nieodzowną dla toku rozumowania i jasności idej; jest to konieczna hipoteza 
umysłu spekulatywnego, ale hipoteza, którą odrzuca rozum praktyczny jako niebezpieczną chimerę, niedorzeczność 
logiczną i niemoralność.
Religia oświadcza to nam na pierwszym miejscu: suwerenność, własność, świętość, chwała, potęga, słowem absolut — 
należy tylko do Boga; człowiek, który się o nie ubiega, jest bezbożnikiem i świętokradcą. Psalmista mówi to właśnie w 
związku z własnością: „Ziemia jest Pana i wszystko, co zawiera: Domini et terra et plenitudo eius". Jest to zalecenie dla 
naczelników plemion i  właścicieli,  aby się  okazali  dobrodziejami  ludu,  a  nie  skąpcami.  To  tak,  jak  gdyby rzekł: 
Prawdziwym właścicielem kraju Chanaan4(i jest Jehowa; wy jesteście tylko dzierży cielami. Ideę tę znajdujemy u źródła 
dziejów wszystkich  ludów.  Laboulaye  jest  w błędzie,  kiedy powiada,  że  własność  jest  zjawiskiem współczesnym 
pierwszemu społeczeństwu. Współczesna pierwszemu społeczeństwu jest chwilowa okupacja albo posiadanie wspólne: 
własność przychodzi później wraz z postępem wolności i dzięki długiemu wykształcaniu się praw.
Absolutność  w  polityce  jest  nie  mniej  niedopuszczalna.  Ta  pełnia  autokracji,  która  podoba się  teologowi,  bo  jest 
obrazem rządów. Boga, którą lud pojmuje i uznaje z taką łatwością, bo absolutność jest natury religijnej, pochodzi z 
prawa bożego, jest tym właśnie, co wszyscy dzisiaj potępiają i co przeczy teorii podziału i równowagi władz.
Ekonomia polityczna jest w tej samej sytuacji co polityka: tak jak teoria rządu ma za zadanie doprowadzić państwo do 
zaniechania  rządów  absolutystycznych,  tak  samo  nauka  ekonomii  przez  swą  teorię  wartości,  kredytu,  wymiany, 
podatków, podziału pracy itd. również ma za zadanie wyprowadzić z absolutu operacje przemysłowe, wymianę, fakty 
cyrkulacji,  produkcji,  podziału.  Cóż  może  być  bardziej  przeciwnego  absolutowi  niż,  na  przykład,  statystyka, 
rachunkowość handlowa, prawo ludności, niż ścieranie się podaży i popytu.
Czyż  trzeba  mówić,  że  filozofia,  czyli  poszukiwanie  sensu  rzeczy,  jest  wojną  rozumu  przeciwko  absolutowi?  A 
wreszcie nauka, której na imię jest  analiza,  ta nauka jest wykluczeniem wszystkiego, co absolutne, działa bowiem 
niezmiennie stosując rozbiór, definiowanie, koordynację, harmonię, rozczłonkowanie itd., a tam, gdzie rozbiór staje się 
niemożliwy, tam wreszcie, gdzie zaczyna się absolut, tam właśnie kończy się nauka.
Metafizyka,  która  daje  nam  pojęcie  absolutu,  dołącza  swe  świadectwo  do  innych,  z  chwilą  gdy  przyjdzie  do 
praktycznego zastosowania absolutu, do realizacji. Ja daremnie się trudzi: nie może przyswoić sobie nie-Ja, upodobnić 
do siebie i roztopić w swej własnej substancji; są one czymś z gruntu odrębnym; spróbujcie je zmieszać albo zniweczyć 
jedno z nich, a zatraci się jedno i drugie i nie będziecie mieli przed sobą nic.
Jakim więc sposobem absolutyzm właścicielski mógł znaleźć sobie uzasadnienie, stać się prawem? Aby mieć poczucie 
istnienia,  Ja bez wątpienia potrzebuje nie-Ja.  Jak powiedzieliśmy na początku, obywatelowi bez wątpienia potrzebna 
jest rzeczywistość, która go napełnia i daje mu podstawę istnienia pod groźbą, że on sam rozproszy się w nicość jako1 

fikcja. Ale czyż to dowodzi, że nie-Ja należy do Ja i jest jego produktem; że ziemia może być dana obywatelowi na 
własność i to jako domena absolutna? Czyż nie wystarcza, że otrzymuje on posiadanie, użytkowanie, dzierżawę pod 
warunkiem dobrej administracji i odpowiedzialności? Tak właśnie rozumieli to na początku Germanie, Słowianie itd. i 
tak praktykują to dotąd Arabowie.
Tym, co utwierdza to przypuszczenie, jest fakt, że podziela je ustawodawca.
Prawo rzymskie tak określa własność:  Dominium est jus utendi et abutendi re sua, ąuatenus juris ratio pa-titur  — 
„własność jest to prawo używania i nadużywania swej rzeczy w tej mierze, w jakiej godzi się to  z  racją prawną". 
Definicja francuska sprowadza się do następujących słów: „Własność to prawo korzystania z  rzeczy i dysponowania 
rzeczami w sposób najbezwzględniejszy, byle tylko nie robiono z nich użytku zabronionego przez ustawy i przepisy 
prawne (Kodeks Cywilny, art. 544). Łacina jest bardziej energiczna i może głębsza niż francuski. Ale zauważcie jedną 
rzecz, jedną rzecz niezwykłą, na którą nie zwrócili uwagi prawnicy, a mianowicie, że obie te definicje zawierają w 
sobie sprzeczność, obie bowiem uświęcają dwojaki absolutyzm — absolutyzm właściciela i absolutyzm państwa, dwa 
absolutyzmy w, sposób oczywisty nie dające się ze sobą pogodzić. Otóż trzebią,  żeby tak było; i  tu tkwi mądrość 
ustawodawcy,  mądrość,  co  do  której  z  pewnością  bardzo  niewielu  tylko  prawoznawców  żywiło  dotąd  jakieś 
wątpliwości.
Na wstępie mówię, że własność jest absolutna ze swej istoty i we wszystkich swych tendencjach absolutystycz-na; 
znaczy  to,  że  nic  nie  powinno  krępować,  ograniczać,  powściągać  ani  warunkować  działalności  właściciela, 
użytkowania; bez tego nie ma własności. Wszyscy to rozumieją. Jest to to, co łacina wyraża w słowach: jus utendi et  
abutendi. Jakimże sposobem — skoro własność jest absolutna — ustawodawca może wyrażać zastrzeżenie w imię racji  
prawnej, która nie jest niczym innym jak racją stanu, racją państwa, a więc organu i interpretatora prawa? Któż powie, 
jak daleko sięgają te zastrzeżenia? Gdzie zatrzyma się wobec własności racja prawa, racja państwa? Ileż zarzutów, ileż 
krytyk można wysunąć wobec własności? Ileż można sformułować konkluzji, które sprowadzą do zera jej absolutny 



charakter? Kodeks francuski jest bardziej powściągliwy w wyrażaniu ograniczeń. Mówi on: „Byle tylko nie robiono z 
nich użytku zabronionego przez ustawy i przepisy prawne". Ale można w nieskończoność tworzyć ustawy i przepisy, 
które,  mimo że doskonale umotywowane przez nadużycia,  zwiążą ręce właścicielom i  sprowadzą ich suwerenność 
egoistyczną, skandaliczną, obciążoną winami — do zera.
Te rozważania a priori wszelkich roszczeń ludzkości .do absolutyzmu są nieoczekiwaną przeszkodą, o którą rozbiły się 
wysiłki tych wszystkich, co usiłowali rozwiązać zagadnienie źródła i zasady własności. Przeciwnikom tej instytucji 
dostarczyły one argumentów straszliwych,  na które umiano odpowiedzieć tylko prześladowaniami albo,  tak jak to 
zrobił Laboulaye — milczeniem.
A jednak własność jest faktem uniwersalnym; jeżeli nie jako twarda rzeczywistość, to przynajmniej w tendencji jest 
faktem nieodpartym, który ustawodawca prędzej czy później będzie musiał usankcjonować; który jak feniks rodzi się 
na nowo z własnych popiołów, gdy tylko został unicestwiony przez rewolucję, i który, świat to -widział, w każdej epoce 
występował jako antyteza kasty, jako gwarancja wolności i, by tak rzec, jako ucieleśnienie sprawiedliwości.
Tak przedstawia się owa tajemnica, co do której mamy nareszcie udzielić wyjaśnienia.



Rozdział szósty

NOWA TEORIA, ŻE MOTYWÓW, A ZATEM UZASADNIENIA 
WŁASNOŚCI SZUKAĆ TRZEBA NIE U JEJ (PODSTAWY ANI U 

ŹRÓDŁA, ALE W JEJ CELACH. PRZEDSTAWIENIE TYCH 
MOTYWÓW

W ciągu trzech stuleci filozofia dała sobie radę z wieloma instytucjami i z wieloma wierzeniami; czy tak samo będzie z 
własnością? Jeżeli moja opinia może tu mieć jakiekolwiek znaczenie, to ośmielam się twierdzić, że nie. Jurysprudencja 
po dziś dzień nie uchwyciła przyczyn czy też motywów własności, bo w tej postaci, w jakiej objawiła się naszym 
oczom, jako zasada i jako historia, jest własność zjawiskiem z dziedziny spontaniczności kolektywnej, której ducha i 
przyczyny żadną miarą nie można było odsłonić a priori; z drugiej strony, jest ona wciąż jeszcze w toku tworzenia się i 
z  tego  względu  doświadczenie  nie  jest  jeszcze  zakończone;  aż  do  ostatnich  lat  wątpienie  filozoficzne  zaledwie 
bojaźliwie ją nawiedzało i dlatego należało uprzednio zniszczyć religię; toteż w tej chwili wydaje się ona raczej siłą 
rewolucyjną  niż  natchnieniem  uniwersalnej  świadomości  i  jeżeli  obaliła  wiele  despotyzmów,  zmiażdżyła  szereg 
arystokracji, nie można definitywnie powiedzieć, żeby cokolwiek bądź stworzyła.
Nadeszła  chwila,  gdy  własność  powinna  znaleźć  sobie  uzasadnienie  sama  przez  się  lub  zniknąć.  Jeżeli  przed 
dwudziestu laty osiągnąłem pewien sukces z powodu krytyki, jakiej ją poddałem, to i dziś mogę mieć nadzieję, że 
czytelnik nie okaże się mniej przychylny dla tej egzegezy.
Zauważę na początku, że jeżeli chcemy dojść do celu naszych dociekań, to musimy bezwzględnie porzucić drogę, na 
której zgubili się nasi poprzednicy. Aby sobie zdać sprawę z tego, co to jest własność, zwrócili się oni ku początkom, 
badali, analizowali zasady, powoływali się na potrzeby osobowości i na prawa pracy i odwoływali się do suwerenności 
prawodawcy. A to już było stanięciem na gruncie posiadania. W rozdziale IV, w krytycznym streszczeniu wszystkich 
kontrowersji, widzieliśmy, jak dalece zabrnęli autorzy w błędne wnioski. Wynik ich poszukiwań mógł wzbudzić tylko 
sceptycyzm, i tylko sceptycyzm jest dziś jedyną poważną opinią, jaka istnieje w odniesieniu do własności. Zmianę 
należy zacząć poczynając od metody. Uzasadnienia własności nie trzeba szukać ani u  podstawy,  ani u  źródła,  ani w 
przedmiocie własności. Pod wszystkimi tymi względami własność nie może — powtarzam — dać nam więcej niż 
posiadanie, trzeba więc zbadać c e l e .
Ale jak odkryć cel instytucji, o której mówi się, że bezcelowe jest badanie zasady, jaką się rządzi, jej początku i jej 
przedmiotu. Czy to nie gwoli pustej swawoli wysuwa się takie nierozwiązanie zagadnienie? To prawda, że własność jest 
absolutna, bezwarunkowa, jus utendi et abutendi, albo jej nie ma wcale. Otóż kto mówi, że jest absolutna, mówi, że jest 
nie  do  określenia,  mówi  o  rzeczy,  której  niepodobna  rozpoznać  ani  pod  względem  granic,  ani  warunków,  ani 
przedmiotu, ani czasu jej powstania. Poszukiwanie celów własności w tym, co możemy wiedzieć o jej początkach, o 
zasadzie duchowej, na której się ona opiera, o okolicznościach, w jakich się przejawia, będzie zawsze kręceniem się w 
kółko i pogrążaniem w sprzeczności. Na jej korzyść nie możemy nawet przytoczyć usług, co do których mniema się, że 
je  ona  oddaje,  bo  one  niczym  nie  różnią  się  od  tych,  jakie  oddaje  samo  tylko  posiadanie,  a  te  znamy bardzo 
niedokładnie; zresztą nic nie wskazuje, byśmy nie mogli wystarać się o te same gwarancje, a nawet jeszcze dalej idące, 
innymi środkami.
Już po raz drugi powtarzam tutaj, że trzeba zmienić metodę i puścić się w drogę nieznaną. Jedyna rzecz, którą bez 
kwestii wiemy o własności i za pomocą której moglibyśmy odróżnić ją od posiadania, to to, że jest absolutna i że jest 
nadużywana; a więc w jej absolutyzmie, w jej nadużyciach, żeby nie powiedzieć gorzej, powinniśmy szukać jej celu.
Niech te nienawistne nazwy: nadużycie i  absolutyzm, drogi czytelniku, nie przestraszą Cię nie w porę. Nie idzie tutaj 
wcale o zalegalizowanie tego, co Twe nie-przekupne sumienie potępia, ani o pociągnięcie Twego umysłu w regiony 
transcendentalne. Chodzi o sprawę czystej logiki, a skoro nasz rozum zbiorowy, nasz suwe-ren we wszystkich sprawach 
nie daje się nastraszyć absolutyzmowi właścicielskiemu, to dlaczego Twój rozum miałby się z tego powodu zgorszyć? 
Miałbyś  się  wstydzić  swego  własnego  ja?  Niektóre  umysły,  przez  nadmiar  purytanizmu  lub  raczej  przez  brak 
zrozumienia,  uznały indywidualizm za antytezę myśli  rewolucyjnej; a to byłoby po prostu usunięciem obywatela i 
człowieka poza granice republiki. Bądźmy mniej bojaźliwi. Natura uczyniła człowieka osobowością, czyli jednostką 
niezależną; z kolei społeczeństwo, po to bez wątpienia, by nie pozostać dłużnym, wprowadziło własność; aby dojść do 
triady — jako że w myśl zasad Piotra Leroux 47 wszelka prawda przejawia się w trzech terminach — człowiek, osobnik 
buntowniczy i egoistyczny, oddał się wszelakim fantazjom swego widzimisię. Z tymi trzema wielkimi nieprzyjaciółmi 
— buntem, egoizmem i samowolą, wypada nam żyć; na ich ramionach, niby na barkach trzech kariatyd, wzniesiemy 
świątynię sprawiedliwości.



Wszystkie  nadużycia,  za  które  winę  może  ponosić  własność  — a  są  one  równie  liczne,  jak  głębokie  — można 
sprowadzić do trzech kategorii, w zależności od punktu widzenia, z jakiego rozpatruje się własność — do  nadużyć 
politycznych, ekonomicznych  i  moralnych.  Zbadamy jedną po drugiej te różnorodne kategorie nadużyć i stopniowo, 
wyciągając wnioski, wyprowadzimy stąd c e l e  własności, inaczej mówiąc, jej funkcję i przeznaczenie społeczne.



§ l

.Konieczność stworzenia, po zorganizowaniu państwa, jego 
przeciwwagi w wolności każdego obywatela. Federalistyczny i 

republikański charakter własności. Uwagi o cenzusie wyborczym i o 
konfiskacie

Rozpatrywana na gruncie swych tendencji politycznych i stosunków z państwem, własność zmierza do uczynienia z 
rządu ni mniej, ni więcej tylko narzędzia wyzysku.
Wobec  systemu  władzy  —  monarchistycznego,  demokratycznego,  arystokratycznego,  konstytucyjnego  czy 
despotycznego — własność jest najzupełniej obojętna: pragnie ona, żeby państwo, sprawa publiczna była jej sprawą; 
żeby rząd działał przez nią i dla niej, ku jej zadowoleniu i korzyści. Reszta — podział władz, proporcjonalność podatku, 
oświata  mas,  szacunek  dla  sprawiedliwości  itd.  — mało ją  obchodzi.  Przede  wszystkim trzeba,  żeby rząd był  jej 
kreaturą i jej niewolnikiem — w przeciwnym razie zginie. Nikt nie ma takiej władzy jak ona; żadna dynastia nie jest 
święta, żadna konstytucja nie jest nietykalna. Jedno z dwojga: albo własność będzie panowała i rządziła, jak się jej 
spodoba, albo, w przeciwnym razie, uzna się ją za siłę anarchiczną i królobójczą.
Romulus,  pierwszy  realizator  podziału  ziemi,  założyciel  dominium  ąuiritium,  został  odsunięty  od  władzy  przez 
patrycjuszy:  popełnił  bowiem  błąd.  Po  co,  jeżeli  chciał  podporządkować  swej  władzy  arystokrację,  uczynił  ją 
niepodległą i dał jej w ręce niezależną siłę, udzielając każdemu patrycjuszowi uprawnień równych swoim własnym, 
uprawnień właściciela?
Serwiusz Tuliusz48 lubi popularność, szuka poparcia w masach. Jego następca, Tarkwiniusz Pyszny49,  kontynuuje tę 
politykę, zagrażając głowom arystokracji.
Ale Tarkwiniusze zostali wygnani50, godność monarsza zostaje zwyciężona przez własność. Od tej chwili, aż do ustawy 
Licyniusza Stolona51 w roku 376, rządy nad Rzymem są niczym innym jak środkiem wyzysku w rękach patrycjatu. Lud 
zajmuje  stanowisko  zależne,  konstytucja  państwa sprowadza  się  bez  reszty do  prerogatywy patrycjuszowskiej,  do 
bezwzględnej samowoli. Świadczy o tym powzięta w roku 450 uchwała o wysłaniu do Aten komisarzy w celu zbadania 
ustawodawstwa  greckiego.  Nadaremnie  co  pewien  czas  rozdzielano  między lud  jakieś  ziemie  wydzielone  z  ager 
publicus;  służba wojskowa i  ciężary publiczne rujnowały plebejuszy,  zmuszały ich do sprzedawania ziemi,  tak że 
zawsze wracała ona do wielkich właścicieli. Jednakże wskutek egoistycznego i anarchicznego charakteru własności, 
wśród  arystokracji  pojawia  się  zawiść  wewnętrzna i  następują  podziały;  równocześnie,  wobec  tego,  że  lud  rośnie 
liczebnie, a ustawa Licyniusza Stolona dopuszcza go do podziału ziem zdobytych, własność zwraca się przeciwko sobie 
samej: to właśnie prowadzi do tryumfu partii plebejuszy.
Bez tego posiadania, które było posiadaniem z imienia tylko, nigdy by do tego nie doszło i lud nigdy by nie uzyskał 
ziemi; bez anarchii wśród właścicieli byłoby to niemożliwe.
To właśnie  przemiana  beneficjów w majątki  dziedziczne  kruszy potęgę  Karolingów;  z  kolei  przemiana  majątków 
dziedzicznych w lenna wprowadza stopniowo zależność feudalną.
Szlachcic,  pod  wpływem  dumy  i  pogardy  dla  stanu  nieszlacheckiego,  przywiązuje  się  do  swego  lenna,  gardzi 
własnością dziedziczną. Prawo pierworództwa przyczynia się jeszcze bardziej do bezwładu lenna. Mieszczanin stosuje 
się do prawa rzymskiego; własność dziedziczna zawiera sojusz z królem przeciwko lennu, które wszędzie podupada. W 
Anglii sprawy układają się inaczej, ale zawsze zgodnie z tym samym prawem. Baronowie, którym zagraża władza 
królewska, korzystają z okazji, jaką im nastręczyła bieda króla Jana,  zwanego Janem bez Ziemi, aby mu wydrzeć 
Wielką Kartę52, podstawę wszystkich swobód angielskich, a następnie, doprowadziwszy w Izbie Gmin do zjednoczenia 
lenna z własnością dziedziczną, definitywnie zapanowują nad koroną. Konstytucja angielska i cała jej historia w tym 
właśnie  znajdują  wytłumaczenie.  Dzisiaj  własność  przemysłowa,  złączona  z  częścią  ziemi  będącej  w  posiadaniu 
burżuazji, równoważy władzę arystokracji: stąd się bierze aktualna przewaga Izby Gmin nad Izbą Wyższą. Tam, gdzie 
znajduje  się  najwięcej  bogactw  w  połączeniu  z  największą  swobodą  działania,  tam  jest  też  największa  siła.  Ale 
własność feudalna, choć poniżona, nie jest tym samym unicestwiona; daleko do tego, jej zachowanie stało się częścią 
składową polityki społeczeństwa angielskiego,. Dlatego też Anglia jest jednocześnie monarchiczna, arystokratyczna i 
burżuazyjna; nie będzie demokracją taką jak Francja, dopóki dobra szlachty nie zostaną na mocy prawa podzielone, 
dopóki  nie  będą mogły być sprzedawane i  dopóki prawo pierworództwa nie zostanie zniesione,  jak to  się stało  z 
własnością alodialną.
Wiadomo,  jak  dokonana  została  rewolucja  francuska.  Wystawienie  na  sprzedaż  i  potraktowanie  jako  własności 
ruchomej trzeciej części terytorium opartej na prawie dziedziczenia, zniesienie wszystkich dawnych praw feudalnych, 
zniesienie prawa pierworództwa, przemiana lenn nie sprzedanych we własność dziedziczną — oto co z Francji zrobiło 
demokrację.
W roku  1799  nowa  własność  pojawia  się  w drodze  zamachu  stanu  i  znosi  republikę.  W czternaście  lat  później, 



niezadowolona z cesarza, który hamował jej zapędy, porzuca Napoleona i decyduje o upadku systemu imperialnego. To 
własność doprowadziła w roku 1830 do upadku Karola X; ona też w roku 1848 spowodowała upadek Ludwika Filipa. 
Bogata  burżuazją,  czyli  wielka  własność  była  podzielona  na  obozy;  klasa  średnia,  czyli  drobna  własność  żyła  w 
podnieceniu, garść republikanów, za którymi poszło trochę jednostek z ludu, rozstrzygnęła sprawę. Z chwilą usunięcia 
Ludwika Filipa sama logika wskazywała,  że władza powinna przejść w ręce republikanów. Ale logika to nie  siła. 
Własność, na moment zaskoczona, znowu pojawiła się na widowni i po raz drugi pozbyła się republiki. Plebejusze nie 
mieli nic,  demokracja opierała się więc na nicości. Zamach stanu z 2 grudnia udał się, tak samo jak zamach z 18 
brumaire'a, dzięki poparciu własności53. Ludwik Napoleon jedynie uprzedził życzenie burżuazji, będąc tym bardziej 
pewny powodzenia, że plebs widział w nim obrońcę przed wyzyskiem burżuazji.
Jest jednak rzeczą dowiedzioną, że własności jako takiej nie zależy na tej czy innej formie rządów, że żadną więzią 
dynastyczną  czy prawną ona  się  nie  krępuje,  że cała  jej  polityka  sprowadza się  do jednego słowa — wyzysk,  w 
przeciwnym razie do anarchii, że jest najstraszliwszym wrogiem władzy i najbardziej perfidnym jej sprzymierzeńcem, 
krótko mówiąc, że w swych stosunkach z państwem kieruje się jedną zasadą, jednym uczuciem, jedną tylko ideą — 
interesem jednostki, egoizmem. Oto na czym polega, z punktu widzenia politycznego, nadużycie własności. Kto by 
badał, czym była ona we wszystkich państwach, gdzie jej istnienie było mniej lub więcej uznane, w Kartaginie, w 
Atenach, w Wenecji, we Florencji itd., znalazłby ją zawsze taką samą. W przeciwieństwie do tego ten, kto by studiował 
skutki  polityczne  posiadania  albo  lenna,  osiągałby stale  wręcz  przeciwne wyniki.  To własność  powołała  do życia 
wolność,  następnie anarchię,  a wreszcie rozstrój  demokracji ateńskiej;  to komunizm podtrzymuje tyranię i  bezruch 
szlachetnego Lacedemonu, który pochłonięty został przez ocean wojen i zginął z bronią w ręku.
A oto dlaczego żaden rząd,  żadna utopia i  żaden Kościół  nie ma zaufania do własności.  Nie mówiąc o Likurgu i 
Platonie,  którzy  ją  wypędzają  ze  swych  republik  tak  samo  jak  poezję,  widzimy  cezarów,  wodzów  ludu,  którzy 
zwyciężali tylko po to, żeby osiągnąć własność, i ledwo zdobyli dyktaturę, a już wszelkimi sposobami atakowali prawo 
kwirytów. To prawo kwirytów stanowiło, że się tak wyrażę, mienie ludu rzymskiego. August rozciąga je na całą Italię, 
Karakalla 54 na wszystkie prowincje. Własność zwalcza się za pomocą własności. Jest to polityka huśtawki. Następnie 
atakuje się własność za pomocą podatku; August wprowadza podatek od dziedziczenia w wysokości 5 od 100, potem 
drugi  podatek  od  własności  przysądzonej  sądownie  w  wysokości  1  od  100,  nieco  później  wprowadzono  podatki 
pośrednie. Z kolei chrystianizm atakuje własność ze stanowiska dogmatycznego, wielcy feudałowie — od strony służby 
wojskowej. Sprawy doprowadzone zostają do tego punktu, że za czasów cesarstwa obywatele wyrzekają się własności i 
swych funkcji  municypalnych,  a  w okresie  najazdu  barbarzyńców,  między szóstym a  dziesiątym wiekiem,  drobni 
właściciele  alodialni  uważają  dla  siebie  za  szczęście,  gdy mogą  się  związać  z  jakimś  suwe-renem.  Słowem,  jeśli 
własność  ze  względu  na  swój  charakter  okazuje  się  czymś  strasznym  dla  władzy,  to  władza  usiłuje  zażegnać 
niebezpieczeństwo,  z  góry  zabezpieczając  się  od  własności.  Jej  zapędy  hamuje  się,  z  obawy  przed  ludem, 
utrzymywaniem stałych armii, podziałami, rywalizacją, konkurencją, wszelkiego rodzaju przepisami ograniczającymi i 
korupcją. Tym sposobem coraz bardziej redukuje się własność, aż do tego stopnia, że przestaje ona być przywilejem 
nierobów; gdy do tego dochodzi, własność zostaje ujarzmiona, właściciel z rycerza lub barona staje się cywilem; a ten 
drży, jest już bowiem niczym.
Wszystkie te rozważania razem wzięte pozwalają już wyciągnąć wnioski: własność jest największą siłą rewolucyjną, 
jaka istnieje i jaka pozwala przeciwstawić się władzy. Ale siła ta sama przez się nie może być uznana za dobroczynną 
ani za szkodliwą, prowadzącą ani nie prowadzącą do nadużyć; jest indyferentna i zależy tylko od użytku, jaki się z niej  
robi; raz okazuje się destrukcyjna, kiedy indziej zachowawcza; jeżeli niekiedy powoduje wybuchy wywrotowe, zamiast 
dać użyteczny rezultat, to błąd jest po stronie tych, którzy nią kierują i którzy są zaślepieni na jej punkcie.
Państwo,  ukonstytuowane  jak  najbardziej  racjonalnie,  jak  najbardziej  liberalnie,  ożywione  najsłuszniejszymi 
intencjami,  jest  mimo  to  olbrzymią  potęgą,  zdolną  zmiażdżyć  wszystko  dokoła  siebie,  jeżeli  mu  nie  stworzyć 
przeciwwagi. Na czym polegać może ta przeciwwaga? Państwo czerpie całą swą potęgę z poparcia obywateli. Państwo 
jest skupiskiem interesów ogólnych, popartym wolą powszechną i obsługiwanym w razie potrzeby wszystkimi siłami 
jednostek.  Gdzież  znaleźć  potęgę  zdolną  zrównoważyć  tę  olbrzymią  potęgę  państwa?  Jest  tylko  jedna:  własność. 
Wyobraźcie  sobie  sumę  sił  właścicieli,  a  będziecie  mieli  moc  równą  mocy  państwa.  Dlaczego  —  zapytacie  — 
przeciwwagą tą nie może być chociażby posiadanie albo lenno? Bo posiadanie lub lenno samo pozostaje w zależności 
od państwa, co sprawia, że zamiast sprzeciwiać się państwu, przychodzi mu z pomocą; ono ciąży na tej samej szali co i 
państwo, przez co zamiast prowadzić do równowagi sił, przyczynia się do wzrostu znaczenia rządu. W tym układzie 
stosunków państwo jest po jednej stronie, a wszyscy poddani lub obywatele są z nim; i nie może być inaczej. Jest to 
skrajny wyraz absolutyzmu rządowego w najsztywniejszej swej postaci. Tak rozumiał go Ludwik XIV, który nie tylko 
postępował w dobrej wierze, ale był ze swego punktu widzenia logiczny i rzetelny, gdy domagał się, żeby cała Francja, 
ludzie i rzeczy, zależeli od niego. Ludwik XIV nie uznawał własności bezwzględnej. Dopuszczał suwerenność, którą w. 
państwie reprezentować mógł tylko król. Aby siła mogła wymóc respekt innej siły, trzeba żeby obie były niezależne 
jedna od drugiej, żeby obie robiły dwie różne rzeczy, a nie jedną i tę samą. Żeby obywatel  cośkolwiek znaczył w 
państwie, nie wystarczy, by był wolny osobiście, trzeba żeby jego osobowość jako taka znajdowała oparcie, tak samo 
jak osobowość państwa, w cząstce materialnej jego terytorium, które posiadałby w pełni swych suwerennych praw, tak 
samo jak państwo ma prawa suwerenne nad mieniem publicznym. Warunek ten zostaje spełniony przez własność.
Służyć  za przeciwwagę władzy publicznej,  równoważyć siłę  państwa,  za pomocą tego środka zapewniać swobodę 
jednostki — na tym będzie polegała w przedstawionym tutaj systemie politycznym główna funkcja własności. Znieście 
tę funkcję, czyli, co na jedno wychodzi, odbierzcie własności jej bezwzględny charakter, jaki jej przyznaliśmy i którym 
ona się wyróżnia; narzućcie jej warunki, ogłoście, że nie podlega zbyciu ani podziałowi, a w tejże chwili straci swą 



moc,  przestanie  mieć  jakiekolwiek  znaczenie,  stanie  się  znowu  zwykłym  beneficium,  czymś  niepewnym,  czymś 
zależnym od rządu, pozbawionym możności sądowego dochodzenia swych praw.
Bezwzględne prawo państwa jest więc w walce z bezwzględnym prawem właściciela. Trzeba przyjrzeć się z bliska 
przebiegowi tej walki.
Na ogół tam, gdzie państwo nie powstało z zaboru, jak we Francji po najeździe barbarzyńców, absolutyzm państwa 
usadawia się pierwszy; prawo boskie wywodzi się z patriarchatu. Umowa społeczna spłynęła z nieba; Bóg ustanowił 
stan  kapłański  i  władzę  panującego;  to  w  osobie  jego  wikariuszy  wszystko  powinno  znajdować  ukoronowanie. 
Zależność człowieka, hierarchia społeczna, przyznanie wyłącznie panującemu sfery spraw wzniosłych to rezultaty tej 
koncepcji. Stąd pierwsza forma zawłaszczenia pod nazwą własności feudalnej, czyli lenna, znana w tej postaci, jaką jej 
nadał Kościół średniowieczny.
Zasadnicze cechy tej formy własności są następujące:
1) Zależność (cała ziemia należy do króla lub cesarza).
2) Prawo pierworództwa.
3) Zakaz obrotu, czyli niezbywalność.
4) Wskutek tego tendencja do nierówności.
Z tej to koncepcji, pod kątem widzenia użytkowania ziemi i opodatkowania, powstają z czasem: emfiteuza55, umowa 
dzierżawna na ziemię i bydło, pańszczyzna, dziesięcina, martwa ręka  56 i wszystkie czynsze senioralne,  poddaństwo 
chłopów.
Ta forma własności pociąga; za sobą specjalną formę organizacji politycznej, hierarchię klas i rang, słowem cały system 
prawa feudalnego.
Ale wkrótce absolutyzm własności występuje przeciwko absolutyzmowi imperialnemu, sfera obywatelska przeciwko 
sferze państwowej; powstaje wówczas nowa forma własności, jaką jest własność alodialna.
Cechy tej własności, odwrotnie niż poprzedniej, stanowią:
1) Niezależność.
2) Równość podziału między dzieci po śmierci ojca.
3) Swoboda obrotu i podziału, czyli zbywalność.
4) Wreszcie wyraźna tendencja do równości. Własność alodialna pociąga za sobą jako skutek swej
zasady  kredyt  hipoteczny  *  i  robi  z  ziemi  prawdziwą  ruchomość;  zmierza  ona  do  dania  osadnikowi  udziału  w 
korzyściach  z  użytkowania  ziemi,,  w  rencie,  sprawiając,  że  nieruchomość  staje  się  coraz  mniej  produktywna  dla 
właściciela nie użytkującego ziemi, zmienia charakter podatku, zmuszając system skarbowy do zwrócenia się ku rencie 
gruntowej, zamiast trzymać się kapitałów i konsumpcji.
Własność dziedziczna pociąga za sobą specyficzną formę rządu, rządy przedstawicielskie i demokratyczne.
Własność w Anglii ani na chwilę nie przestała być zorganizowana na zasadach feudalnych. Słynna ustawa zbożowa 
Roberta Peela57, szeroki wyjątek od protekcjonizmu celnego, pociągając za sobą zniżkę cen zboża, zadała ciężki cios 
drobnym gospodarstwom, czyli własności dziedzicznej. Oto dlaczego system polityczny Anglii, o którym nie przestaje 
się powtarzać,  że Karty z roku 1814 i 1830 zostały skopiowane z francuskiej,  jest  całkowicie różny; oto dlaczego 
rządów przedstawicielskich we Francji nie należy mieszać z rządami przedstawicielskimi w Anglii: rządy w Anglii są 
arystokratyczne, rządy francuskie — jak bardzo słusznie wyraził się Ludwik Filip, tylko, niestety, sam o tym zapomniał 
— były, a raczej miały być między rokiem 1814 a 1848 monarchią otoczoną instytucjami republikańskimi.
Historycznie rzecz biorąc, własność dziedziczna w krajach podbitych przez Germanów wyprzedziła własność feudalną, 
żołnierze najeźdźcy podzielili bowiem między siebie zdobyte terytorium jako łup wojenny, nie stosując przy tym swych 
zwyczajów rodzinnych w dziedzinie własności. Ale społeczeństwo' to nie było dojrzałe; tak więc w ciągu kilku stuleci 
własność dziedziczna zmieniła się  w lenno, tak jak gdyby wolność i  równość nie istniały nigdy w obozie królów 
frankońskich. Trzeba było dłuższego okresu rozwoju historycznego,  aby przywrócić dzisiejszą formę własności  — 
własność dziedziczną.
Można by sklasyfikować narody, państwa i rządy według formy własności obecnie istniejącej; byłby to łatwy sposób 
wytłumaczenia ich historii i przewidywania ich przyszłości. W istocie, dzieje narodów, jak to wykażę na przykładzie 
Polski, są bardzo często nie czym innym jak dziejami własności.
Nie należy jednak sądzić, że państwo, przechodząc od systemu feudalnego do systemu własności dziedzicznej, utraciło 
wszystkie  swe  prerogatywy  i  swoją  sferę  nadrzędności.  W  tym  samym  czasie,  gdy  własność  zdobywała  sobie 
niezależność, swobodę obrotu, równość podziału, możność zaciągania pożyczek na hipotekę itd., państwo na mocy 
swej prerogatywy wprowadziło służebności, regulaminy de commodo et incommodo, wydało ustawę o wywłaszczeniu 
na cele użyteczności publicznej.
Wymaga  się  dzisiaj  od  niego,  żeby  ustaliło  granice  rozdrobnienia  własności:  w  ten  sposób  absolutyzm  państwa 
przeciwstawia się absolutyzmowi własności, jeden oddziałuje na drugi, tworząc bezustannie przez wzajemne działanie i 
przeciwdziałanie nowe rodzaje zabezpieczenia dla społeczeństwa, nowe gwarancje dla właściciela i doprowadzając do 
tryumfu wolności, pracy i sprawiedliwości.
Rzecz  zrozumiała,  że  dla  czystości  tego  systemu trzeba  koniecznie,  żeby rząd  pozbył  się  despotycznego sposobu 
rządzenia,  żeby był  szczerze przedstawicielski,  parlamentarny,  żeby miał  formy republikańskie,  żeby był oparty na 
rzeczywistej odpowiedzialności nie panującego, ale jego ministrów. Słowem, trzeba, żeby naród rządził sam sobą tak, 
by reakcja prerogatywy państwa na prerogatywę właściciela następowała nie wskutek samowoli jednego człowieka, 
despoty, co czyniłoby z systemu huśtawkę, ale była wyrazem racji stanu uosobionej w przedstawicielstwie narodowym. 
W przeciwnym wypadku własność znajdzie się w ręku autokraty i grozi jej feudalizm.



Tak od roku 1789 przedstawia się ustrój własności. Warto widzieć, że o tyle, o ile własność dziedziczna jest formą 
wyższą  niż  lenno,  o  tyle  byłoby  niemożliwe  a  priori  ją  odkryć;  jest  to  jedna  z  tych  rzeczy,  które  przekraczają 
możliwości myśli filozoficznej i które tylko geniusz ludzki może stworzyć.
W istocie,  któż  nie  widzi,  że ustój  feudalny wywodzi  się  z  poszanowania prawa dokładnie przemyślanego,  z  idei 
sprawiedliwości, która odrzucała absolutyzm własności, uważając go za nieracjonalny, uzurpatorski, niemoralny, pełen 
gróźb i egoizmu, urągający Bogu i ludziom? Tę własność skrępowaną, niezbywalną, niepodzielną, zależną, rękojmię 
posłuszeństwa i hierarchiczności, jak również opieki i nadzoru stworzyło dokładnie przemyślane poszanowanie prawa. 
I w świetle doświadczenia okazało się, że tyrania tkwiła właśnie tam, gdzie spodziewano się znaleźć prawo; anarchia 
tam, gdzie na pokaz wystawiana była hierarchia; niewola i nędza tam, gdzie chełpiono się, że stworzono opiekę i 
miłosierdzie.
Można przypuścić,  że  za czasów republiki  rzymskiej  i  wszechmocy patrycjatu definicja  własności  była  po  prostu 
jednostronna:  Dominium est jus utendi et abu-tendi,  i że dopiero później za cesarstwa prawnicy dodali ograniczenie: 
ąuatenus juris  ratio  patitur.  Ale zło już  się  dokonało;  cesarze  nie  mogli  na  to  nic  poradzić.  Własność w Rzymie 
pozostaje  nie  ujarzmiona.  To  właśnie  z  nienawiści  do  absolutyzmu  właścicieli,  absolutyzmu  bez  przeciwwagi,  z 
nienawiści  do tyranii  senatorskiej  i  do  latyfundiów bierze początek  w łonie  społeczeństw chrześcijańskich  system 
własności feudalnej, który był nawrotem do dawnego patriarchatu, dokonanym przez papiestwo wespół z cesarstwem i 
popartym autorytetem religii.
Nowoczesna własność,  ustanowiona na pozór wbrew jakiejkolwiek racji  prawnej i  wbrew zdrowemu rozsądkowi i 
oparta na podwójnym absolutyzmie, może być uważana za tryumf wolności. To wolność powołała ją do życia i to nie, 
jakby się zdawało na pierwszy rzut oka, wbrew prawu, ale za sprawą inteligencji o wiele wyższej niż prawo. Czymże w 
istocie  jest  sprawiedliwość,  jeśli  nie  równowagą  sił?  Sprawiedliwość  nie  jest  zwykłym  stosunkiem,  abstrakcyjną 
koncepcją, fikcją rozumową ani świadomym aktem wiary, jest naprawdę sprawą realną, tym bardziej obowiązującą, że 
za oparcie służą jej realia, siły wolne.
Z zasady, że własność, uchybiająca panującemu, buntownicza wobec władzy, wreszcie anarchiczna, jest jedyną siłą, 
jaka  może  służyć  za  przeciwwagę  w  stosunku  do  państwa,  wypływa  ten  wniosek  ostateczny,  że  własność  jako 
absolutyzm w innym absolutyzmie jest  dla państwa jednym więcej elementem podziału. Potęga państwa to potęga 
koncentracji; otwórzcie przed nim pole do rozwoju, a wkrótce zniknie jakakolwiek indywidualność, wchłonięta .przez 
zbiorowość; społeczeństwo popadnie w komunizm; własność, na odwrót, to siła decentralizacji; jest przeciwstawieniem 
despotyzmu, przeciwstawieniem jedności, bo sama jest absolutna; ona stanowi podstawę wszelkiej federacji; i dlatego 
to  własność,  autokratyczna  ze swej  istoty,  przeniesiona  na  teren  społeczeństwa politycznego staje  się  natychmiast 
republikańska.
Jest  to  całkowite  przeciwieństwo posiadania lub lenna,  które  siłą  fatalności  dąży do jedności,  do koncentracji,  do 
wszechobejmującego podporządkowania. Ze wszystkich despotyzmów największy ucisk stosował despotyzm carów, 
dochodzący do tego stopnia,  że stawał  się  nie  do zniesienia;  i  od pół  wieku widziano,  jak carowie rosyjscy sami 
pracowali nad zmniejszeniem jego uciążliwości. Otóż pierwotną przyczynę tego despotyzmu stanowił ten słowiański58 

sposób władania ziemią, któremu pierwszy cios zadały reformy Aleksandra II.
Jednym z najbardziej odrażających nadużyć w dziedzinie własności, które od początku wywoływało przeciwko niej 
skargi mas, jest spekulacyjny skup ziemi. Wielka własność zrujnowała Italię, latifundia perdidere Italiam. Oto okrzyk 
historyków, którzy opowiadali  o ostatnich dniach cesarstwa. Może to prawda,  że bardzo piękną rzeczą są rozległe 
dobra,  dobrze  zagospodarowane  jako  całość  sama  w  sobie  i  regularnie  przynoszące  właścicielowi  ładny dochód. 
Społeczeństwo ma swój udział w tym dochodzie, tak że do pewnego punktu można powiedzieć, iż interes publiczny jest 
w zgodzie z wielką własnością. Ale jakże smutno jest widzieć gromady chłopów pozbawionych ojcowizny, błąkające 
się po drogach, wypędzane z ziemi, która pozornie do nich należy, i wtłaczane przez latifundium w sferę proletariatu 
wielkich miast, gdzie wegetują pozbawione praw i mienia. Otóż do tego nie dochodziło nigdy w systemie własności 
warunkowej i ograniczonej, która zabraniała dzielenia i sprzedaży ziemi. Bo właśnie podział i sprzedaż umożliwiły 
skup spekulacyjny: pozbawcie własność jej prerogatywy absolutystycznej, a ziemia będzie w posiadaniu wszystkich 
właśnie dlatego, że nie będzie należała do nikogo na prawie własności.
Wyszłoby na jedno, gdybyśmy powiedzieli, że wszystkim w państwie przysługują te same prawa i te same godności, że 
jeżeli natura sprawiła, iż są nierówni pod względem zdolności realizacyjnych, dążeniem cywilizacji i ustawodawstwa 
jest  ograniczyć  w praktyce  skutki  tej  nierówności  przez  udzielenie  wszystkim takich  samych gwarancji  możliwie 
takiego samego wykształcenia, ale że własność wskutek swych nieustannych zmian i zagarniania wszystkiego, co się 
da,  dla  siebie,  utrudnia  oddziaływanie  tej  pożądanej  tendencji.  W konsekwencji  przeciwko  własności  wysuwa  się 
zarzut, że sprzeciwia się ona równości, i pod tym względem stawia się ją niżej niż posiadanie.
Nadużycie, o którym tu mowa, istnieje, i uchowaj Boże, żebym o tym nie pamiętał; przecież w nadużyciach własności 
upatruję jej funkcję organiczną i zrządzenie Opatrzności jej dotyczące. Ale, rzecz szczególna, że na zarzut, który się 
tutaj  wysuwa pod adresem własności,  iż  jest  przeszkodą stojącą na drodze  do równości  stanów i  majątków, dużo 
bardziej  zasługuje lenno i posiadanie,  które,  jak się wydawało,  zostały ustanowione z myślą i  w celu diametralnie 
przeciwnym. Jest faktem powszechnie znanym, że ziemia nie była nigdzie bardziej nierówno podzielona niż tam, gdzie 
przeważał system zwykłego posiadania i  gdzie lenno wyparło własność dziedziczną; i odwrotnie, że państwami, w 
których spotykamy najwięcej równości i  wolności, są te,  gdzie panuje własność.  Wystarczy powołać się tutaj  i  na 
istnienie wielkich lenn, i na prawa feudalne, i na ucisk i zależność feudalną. Być może — zareplikuje kto — że zasada 
posiadania została tutaj  pogwałcona i że nie jest  rzeczą słuszną w teorii  obarczać zasadę nadużyciami tych,  co ją 
stosują. Ale tu właśnie tkwi złudzenie, co za chwilę udowodnię.



Stwierdziliśmy, że możliwości realizacyjne wśród poszczególnych jednostek i ras były niejednakowe; że przynajmniej 
rozwój nie był dla wszystkich taki sam, jedni wykazywali bowiem więcej, a drudzy mniej dojrzałości; że przyczyny 
takiego stanu rzeczy trzeba szukać w nierówności  stanowiska społecznego, majątku i rangi,  ale że prawa rządzące 
organizmem politycznym sprzeciwiały się tej nierówności; że, co za tym idzie, istniał powszechny wysiłek ludzkości 
zmierzający do niwelacji i że to właśnie w celu przywrócenia poziomu społecznego wysunięta została za jednomyślnym 
przyzwoleniem zasada równości wobec prawa.
Zwróciliśmy uwagę,  iż  ta  zasada  o  nieobliczalnej  doniosłości  powinna  była  pociągnąć  za  sobą  ten  skutek,  że  w 
społeczeństwie, w którym panują sprawiedliwość i porządek, nastąpi złagodzenie nierówności stanowiska społecznego i 
majątku,  noszącej  na  sobie  zawsze  piętno  samowoli,  i  dostosowanie  jej  do  rozmiarów  świadczenia  usług  oraz 
wytwórczości; inaczej mówiąc, sprawi się, że mienie obywatela będzie ścisłym odpowiednikiem nie jego zdolności ani 
jego zalet, których wymierzyć niepodobna, ale działalności porównywalnej z działalnością innych współobywateli. Za 
pomocą  porównania  stawek  płac  w  różnych  kategoriach  przemysłu,  biorąc  nawet  pod  uwagę  wszystkie  anomalie 
rynkowe, nietrudno jest stwierdzić, w jakiej mierze ten merkantylistyczny sposób postępowania sprzyja równości, jak 
daleka jest w sferze pracy nierówność podziału dóbr od proporcji, jakie jej każe przybrać polityka i jakie przejawiają się 
przede wszystkim w dziedzinę posiadania ziemi.
W społeczeństwie, gdzie ziemia jest nieomal jedynym kapitałem a zbiory rolnika niemalże jedynym produktem, gdzie 
panujący, który powinien brać pod uwagę nierówności naturalne, nie dysponuje żadnymi środkami ich oceny, podział 
ziemi dokonuje się nie zgodnie z taryfą usług, ale raczej w zależności od dostojeństwa i stanowiska społecznego. Tak 
jak za naszych czasów daje się sto tysięcy franków generałowi, który dowodził pod Sewastopolem, a żołnierzowi, który 
brał  udział  w  szturmie  — medal  miedziany,  tak  samo  w  społeczeństwie  opartym  na  posiadaniu  król  daje  swym 
baronom, hrabiom i książętom dziesięć tysięcy i sto tysięcy hektarów ziemi, a ludziom zbrojnym tylko cztery hektary. 
Wadliwość tego podziału zwiększają jeszcze koszty eksploatacyjne, ryzyko uprawy, koszty wymiany, niedogodności 
płynące z izolacji; wszystko to wzmaga nierówność. Drobny posiadacz, zmuszony błagać wielkiego o pomoc, staje się 
jego  dzierżawcą;  drobne  dzierżawy  łącząc  się  tworzą  pewnego  rodzaju  spólnotę  ziemską,  w  której  największy 
dzierżawca staje się feudalnym panem; tam, gdzie z początku wszyscy byli  wolni,  teraz pozostała tylko szlachta i 
poddani.
Zróbcie teraz tak, żeby ta własność pospólna i wszystkie jej posiadłości szlacheckie mogły być dzielone i sprzedawane 
jak ćwiartki wołu, żeby wchodziły do wymiany i żeby płacono za nie produktami, jak gdyby one same były jedynie 
produktami, a wkrótce zobaczycie, że nierówność zmniejsza się, a własność, wskutek samej tylko posiadanej przez nią 
możności  zagarniani?  sobie  wszystkiego,  co  się  da,  staje  się  instytucją  niwelującą.  Tendencja  jest  tutaj  wprost 
przeciwna temu, czym jest tam; podczas gdy posiadanie mające za punkt wyjścia pierwotną wolność i równość grzęźnie 
coraz bardziej w nierówności i zależności, to własność, zbudowana na anarchicznym absolutyzmie antyjednościowym, 
a  jednak  zdolnym  do  akaparowania  i  łączącym  w  sobie  najszkodliwsze  wady,  zmierza  ku  równości  i  służy 
sprawiedliwości.
Własność nie występuje więc wcale a priori jako prawo człowieka i obywatela, jak dotąd myślano i jak zdają się mówić 
deklaracje z lat 1789, 1793 i 1795. Wszystkie rozważania zmierzające do wprowadzenia  a priori  prawa własności 
stanowią  petitio  principi  i  pociągają  za  sobą  sprzeczność.  Własność  jako  f u n k c j a  przejawia  się  w  swych 
nadużyciach; staje się ona prawem dlatego właśnie, że jest funkcją, do której każdy obywatel jest powołany, tak samo 
jak jest powołany do posiadania i do produkowania: prawo wynika tutaj z przeznaczenia, a nie przeznaczenie z prawa 
(patrz moją Teorią opodatkowania, rozdział II, str. 76, stosunki między wolnością a państwem).
Funkcjonalny i, możemy to sobie powiedzieć, oswobodzicielski charakter własności przejawia się na każdym kroku we 
francuskim ustawodawstwie politycznym i prywatno-prawnym.
Tak więc artykuł 57 Karty z roku 1814 orzeka, że znosi  się prawo konfiskaty.  Rzecz jasna, że każdego właściciela 
cieszy taka deklaracja,  ale byłoby wskazane zdać sobie sprawę z jej  sensu. Wiele ludzi  widzi  w owym zniesieniu 
jedynie tamę wobec chciwości skarbu państwa, dowód życzliwości ustawodawcy dla rodzin, które karano za winę ich 
głowy, złagodzenie karalności, względy dla właścicieli. Egoizm jest do tego stopnia istotą właściciela, że równie rzadko 
widzi się, żeby rozumiał on swe prawa, jak to, żeby spełniał swe obowiązki. Przy poprzednim systemie rządów, gdy 
wszelkie posiadanie ziemi uważane było za emanację państwa, konfiskata była prawem panującego, które stosowano w 
pewnych wypadkach jako karę za zbrodnię zdrady stanu. Zdradzieckiego lennika usuwano z jego kawałka ziemi, gdy 
uchybił umowie społecznej; był to więc wymiar sprawiedliwości.
Ale gdy wchodzi w grę obywatel właściciel, to już nie to samo. Politycznie jest on równy panującemu; nie otrzymał od 
niego swej własności, ale od siebie samego: w razie oskarżenia o przestępstwo pospolite albo o przestępstwo polityczne 
nie  podlega  —  poza  karami  osobistymi  —  karom  cielesnym  i  hańbiącym,  lecz  tylko  karze  pieniężnej  lub 
odszkodowaniu,  która  to  kara  pieniężna  lub  odszkodowanie  powinny  być  dostosowane  do  szkody  materialnej 
spowodowanej  zbrodnią  lub  występkiem.  Poza  tymi  żądaniami  pokrycia  szkód  i  strat,  własność  pozostaje  przy 
skazanym i przechodzi na jego spadkobierców. Jest święta tak samo jak produkt pracy. Słowem, właściciel w nowym 
systemie  politycznym  jest  jednostką  sfederowaną;  w  przeciwieństwie  do  dzierżawcy  lub  lennika  kwalifikacja  ta 
wyklucza konfiskatę, która odtąd pozbawiona jest sensu.
Laboulaye w swej Historii prawa własności robi następującą uwagę:
„Kodeks  cywilny  francuski  jest  pierwszym,  który  połączył  ze  sobą  (art.  1138  i  1589)  zobowiązanie  i  własność. 
Powiedzenie, że własność nabyta jest prawnie przez nabywcę od sprzedającego z chwilą, gdy zapadło porozumienie co  
do rzeczy i  co do ceny,  to  subtelność;  jeżeli  szanujecie  prawo osoby trzeciej,  wymowa faktów zaprzecza  słowom 
ustawy. Wasz nabywca, który nie ma ziemi i nie może jej mieć, jest tylko wierzycielem, mającym na celu uzyskanie 



odszkodowania. Jeżeli, wprost przeciwnie, nie szanujecie prawa trzeciego posiadacza, to jest to pułapka zastawiona na 
dobrą wiarę".
W interesie systemu hipotecznego' w ślad za Labou-laye'em należy żałować, że francuski kodeks cywilny nie okazał się 
bardziej surowy wobec form sprzedaży i związanych z nią formalności. Ale gdy zarzuca on kodeksowi, że połączył 
zobowiązanie z własnością, to wyznaję, że nie mogę zgodzić się z jego' zdaniem. Zgodnie z prawdziwym duchem tej 
instytucji właściciel  ziemski posiada ziemię z tego samego tytułu,  z tą samą pełnią prawa i na mocy tego samego 
absolutyzmu, jak producent posiada swój produkt. Własność kwirytów nie- sięgała tak daleko, ale prowadziła w tym 
kierunku. Ponieważ własność i władza ojca rodziny w ostatecznym wyniku ustanowione zostały przede wszystkim 
mając  na  widoku  rodzinę,  było  rzeczą  naturalną,  że  prawo  rzymskie  otoczyło  sprzedaż  dodatkowymi  względami 
ostrożności i bardziej niż kodeks cywilny francuski odróżniło zobowiązanie od własności; ale tradycja rzymska nie jest 
naszą  tradycją.  Własność  francuska  jest  antytezą  posiadania  feudalnego  i  do  pewnego  stopnia  dawnej  własności 
kwirytów. Przemysł, rozwijając nowy rodzaj własności, nadał temu pojęciu jeszcze szerszy zakres. Jest więc rzeczą 
naturalną i logiczną, że kodeks,  mówiąc o zobowiązaniach, rozszerzył  swe przepisy na własność tak samo, jak na 
wszystko poza tym. Własność jest funkcją; zobowiązania względem niej, które bierze na siebie obywatel, mają ten sam 
charakter  i  powinny mieć  ten  sam skutek  jak  te,  z  których  korzysta  on  w  odniesieniu  do  swojej  pracy,  swoich 
robotników, swych wspólników, swojej klienteli itd.
Ale tą dziedziną, gdzie najsilniej przejawia się działanie własności, jest system wyborczy. Państwo nie tylko straciło 
prawo konfiskaty w odniesieniu do właściciela; musiało się ono poddać procedurze zwracania się do tegoż właściciela o 
periodyczne  odnawianie  swej  inwestytury,  co  następuje  w  drodze  wyborów  do  parlamentu.  W  związku  z  tym 
prześcigano się w gorliwości przeciwko zasadzie, która z własności czyni cechę świadczącą o prawach politycznych; 
występowano przeciwko systemowi,  który wyklucza wybór takich ludzi,  jak Rousseau,  Lamennais59,  Beranger60,  a 
dopuszcza  wszelkiego  rodzaju  Proudhomme'ów61,  Jourdainów62,  Dandinów63,  Geron-te'ów6i.  Rewolucja  lutowa 
zastąpiła przywilej cenzusowy powszechnym prawem wyborczym; purytanizm demokratyczny nie okazał zadowolenia 
z  tego  powodu:  byli  tacy,  co  woleli,  żeby  udzielono  prawa  głosowania  dzieciom  i  kobietom,  inni  protestowali 
przeciwko  wykluczeniu  bankrutów,  galerników  zwolnionych  i  znajdujących  się  na  ciężkich  robotach;  niewiele 
brakowało, żeby zażądano tego prawa dla koni i osłów.
Teoria własności w tej postaci, w jakiej ją w tej chwili przedstawiamy, rozprasza wszystkie te niejasności. Zgodnie z tą 
teorią własność nie ma charakteru oznaki ani rękojmi praw politycznych. Prawa polityczne są właściwością umysłu i 
świadomości niezależną od charakteru właściciela; można powiedzieć, że na tym punkcie wszyscy są zgodni. Ale — 
dodajmy — jeżeli przeciwstawienie się despotyzmowi jest aktem, któremu do tego, by nastąpił, nie potrzeba, żeby 
obywatel płacił dwieście czy pięćset franków podatków i korzystał z trzech tysięcy franków lub więcej dochodu, to to 
samo przeciwstawienie się traktowane jako wystąpienie zbiorowości nie ma znaczenia w stosunku do władzy i staje się 
skuteczne dopiero wtedy,  gdy jest wyrazem stanowiska masy właścicieli.  Jest to sprawa mechanizmu i nie ma nic 
wspólnego  ze  zdolnością  ani  cnotą  obywatelską  obywateli.  Porównanie  pozwoli  mnie  zrozumieć.  Każdy zdrowy 
mężczyzna  w  wieku  dwudziestu  lat  nadaje  się  do  służby  wojskowej.  Ale  przed  wysłaniem  go  przeciwko 
nieprzyjacielowi trzeba go wyćwiczyć, nauczyć dyscypliny i uzbroić, bez czego nie nada się absolutnie do niczego. 
Armia składająca się z rekrutów bez broni byłaby tak samo do niczego na wojnie, jak wóz wykazów rejestracyjnych. 
Tak samo dzieje się z wyborcą. Jego głos nie ma wartości realnej, nie mówię bynajmniej — wartości moralnej, w 
stosunku do władzy, chyba że reprezentuje rzeczywistą siłę: ta siła to siła własności. Otóż wracając do głosowania 
powszechnego, do systemu wyborców bez majątku, to jedno z dwojga: albo będą głosowali wraz z właścicielami, a 
wtedy są niepotrzebni, albo odseparują się od właścicieli, a wtedy władza będzie panią sytuacji czy to w ten sposób, że 
oprze się na masie wyborców, czy też, że stać będzie przy własności, czy wreszcie, że wybierze sobie stanowisko raczej 
między jednymi a drugimi, zamieniając się w mediatora i narzucając swój arbitraż. Nadanie ludowi praw politycznych 
nie było samo przez się złym pomysłem, trzeba było tylko zacząć od przydzielenia mu własności.



§ 2

Powstrzymanie się od wszelkiej reglamentacji w dziedzinie 
posiadania, produkcji, obrotu i konsumpcji. Analogia między miłością 

a sztuką. Wprowadzenie obrotu nieruchomościami. Charakter 
prawdziwego właściciela.

Jeżeli czytelnik zrozumiał, co z punktu widzenia politycznego powiedziano tu o własności, mianowicie:
z jednej  strony, że ona nie może być prawem, chyba że jest  funkcją;  z drugiej strony, że właśnie w nadużywaniu 
własności trzeba upatrywać tę funkcję, to nietrudno będzie zrozumieć to, co mi pozostaje do powiedzenia o celach 
własności z punktu widzenia gospodarki publicznej oraz moralności; pozwoli mi to być bardziej zwięzłym.
Jeżeli mówię, że celów własności, że jej funkcjonalności, a co za tym idzie, prawa szukać należy w jej nadużywaniu, to 
każdy zrozumie, że wyrażając się w ten sposób w żadnym razie nie mam zamiaru gloryfikować nadużycia, które samo 
w sobie jest  złem i  które  wszyscy chcieliby usunąć.  Chcę powiedzieć,  iż  — biorąc  pod uwagę,  że własność jest 
bezwzględna, bezwarunkowa, a zatem nie do zdefiniowania — przeznaczenie jej poznać można, o ile je ma; funkcję, o 
ile prawdą jest, że stanowi ona składową część organizmu społecznego, poznać można jedynie w drodze badania jej 
nadużyć,  z  tym,  żeby z  chwilą,  gdy się  raz  pozna  funkcję  własności,  a  prawo znajdzie  potwierdzenie  w celu  tej 
instytucji — dociec, jak można opanować jej nadużywanie.
Z punktu widzenia ekonomicznego własność jest nadużywana dlatego, że nie tylko jest przedmiotem przywłaszczania, 
jak to widzieliśmy przed chwilą, co prowadzi do pozbawienia mnóstwa obywateli tego, co im się z prawa należy, ale że 
może ona ulec rozdrobnieniu i rozkruszeniu, a to przynosi np. rolnictwu wielki uszczerbek. Jeśli dobrze pamiętam, we 
Francji 25 milionów hektarów ziemi uprawnej — nie licząc w tym lasów, łąk, winnic ani ogrodów warzywnych itd., 
które stanowią prawie połowę terytorium — podzielone jest na 290 lub 300 milionów działek, co daje przeciętną w 
wysokości jednej dziesiątej hektara, a więc kwadrat, którego bok ma trzydzieści metrów długości. Istnieją też działki 
dużo  mniejsze.  Łatwo  pojąć,  jaką  szkodę  wyrządza  narodowi  takie  rozdrobnienie.  Fourier  sądził,  że  normalna 
powierzchnia gospodarstwa rolnego, wyposażonego w przedmioty przemysłowe pierwszej potrzeby i dysponującego 
wszystkimi środkami mechanicznymi, powinna liczyć w przybliżeniu milę kwadratową i powinna być obsługiwana 
przez  ludność  liczącą  15  do  1800  osób  w różnym  wieku,  płci  obojga,  wszelkich  zawodów i  stopni.  To  właśnie 
podsunęło mu ideę falansteru. Jedną z przyczyn upośledzenia rolnictwa we Francji jest to nadmierne rozdrobnienie, 
które nie istnieje w takim kraju gospodarki feudalnej jak Anglia. Nieraz myślano o zapobieżeniu temu poszatkowaniu 
przez  ułatwienie  wymiany działek,  co  pozwoliłoby ponownie  połączyć  w jedno dziedzictwa rozbite  na  oddzielne 
cząstki. Do niczego to jednak nie doprowadziło. Rozdrobnienie postępuje naprzód swoim trybem i niepodobna mu 
zapobiec, chyba że za pomocą ustawy występującej w imię użyteczności publicznej, która zadałaby cios własności.
Innym nadużyciem, nie mniej szkodliwym niż wymienione poprzednio, jest użytkowanie anarchiczne bez porozumienia 
między użytkownikami, bez dostatecznych kapitałów, zdane na ignorancję i przypadek. Temu złu starają się zaradzić 
szkoły  rolnicze,  lokalne  fachowe  narady  rolnicze,  gospodarstwa  wzorowe,  kredyt  rolny  itd.  Bez  wątpienia, 
osiągnęliśmy już pewną poprawę stosunków; stopniowo daje się odczuć postęp, nie wyłączając najbardziej zacofanych 
wsi, i nauka wszędzie zdobywa sobie miejsce. Ale daleko jeszcze do tego, żeby środek zaradczy osiągnął takie samo 
znaczenie jak zło; będąc od tego daleki, najczęściej pogarsza on tylko chorobę. Należałoby obniżyć podatek gruntowy o 
połowę;  czy to  możliwe?  Byłoby konieczne,  żeby pożyczek  hipotecznych  udzielano  najwyżej  na  półtora  procent 
rocznie, co stanowi połowę czystego dochodu z ziemi; otóż oprocentowanie wynosi z reguły pięć procent. Trzeba, żeby 
drobny  właściciel  mógł  korzystać  ze  wszystkich  odkryć  naukowych,  aby  radził  sobie  z  konkurencją  wielkich 
gospodarstw; ale to nie może nastąpić bez zrzeszenia gospodarstw małej własności, co oznacza prawdziwy zwrot ku 
słowiańskiemu  85 systemowi  posiadania  i  wyrzeczenie  się  tego,  co  jest  najbardziej  pociągające  we  własności  — 
swobodnego  i  bezwzględnego  dysponowania  nią.  Ten  właśnie  zarzut  stawiałem  przed  dwudziestu  laty  uczniom 
Fouriera, którzy chcieli zachować własność w falansterze.
Trzecie nadużycie, cięższe jeszcze od poprzednich, biorąc pod uwagę, że obchodzi zarówno gospodarkę publiczną, jak i 
moralność,  to  fakt,  że  własność  znalazła  środki  do tego,  by wydzielić  w gospodarstwie  rolnym czysty produkt  z 
produktu  brutto.  To  oddzielenie  doprowadziło  do  odseparowania  człowieka  od  ziemi,  czyniąc  z  niej  przedmiot 
spekulacji, jak powiedziałem — nieomal prostytucji.
Z tego właśnie powodu własność wydaje się czymś niższym od systemu feudalnego; nigdy też nie mogłem zrozumieć, 
jak ekonomiści — którzy ujawniają i zwalczają wszystkie nadużycia, występują przeciwko rozdrabnianiu ziemi, rutynie 
i  niewłaściwym metodom,  zalecają  właścicielom umiłowanie  ziemi,  trzymanie  się  jednego i  tego  samego miejsca 
zamieszkania i pracy, niewiele sobie robiąc z polityki — jak ekonomiści mogą się uważać za zwolenników własności. 
Bez wątpienia renta to rzecz dobra dla tego, co z niej korzysta i nie bierze zupełnie udziału w pracy na roli, ale trudno 
przypuścić, żeby kraj i obyczaje wychodziły na tym równie dobrze. Chrześcijaństwo usunęło niewolnictwo; rewolucja 



zniosła przywileje feudalne; ale cóż to jest, proszę państwa, dzierżawa?...
Oto co pisałem w tej sprawie w roku 1858 w mej pracy O sprawiedliwości w rewolucji i Kościele, studium piąte:
„Metafizyka  własności  spustoszyła  ziemię  Francji  (przez  samowolę  jej  użytkowników),  ogołociła  wierzchołki  gór, 
osuszyła źródła, zmieniła rzeki w potoki, zarzuciła kamieniami doliny; a wszystko to z przyzwoleniem rządu. Sprawiła, 
że rolnictwo stało się nienawistne chłopu (dzierżawcy), bardziej jeszcze nienawistna stała się ojczyzna, ona bowiem 
prowadzi do wyludnienia... Nie dba się o ziemię, jak to było niegdyś, dlatego że się na niej mieszka, że się ją uprawia, 
że się oddycha jej wyziewami, że się żyje z jej substancji, że się ją otrzymało od ojców wraz z krwawym potem, że się 
ją  przekazuje  z  pokolenia  na  pokolenie  w swojej  rasie,  że  z  niej  się  wzięło  swe ciało,  swój  temperament,  swoje 
instynkty,  swe idee, swój charakter i że nie można się od niej oderwać, chyba że się umrze. Ziemię uważa się za 
warsztat pracy, mniej jeszcze — za zapis rent, za pomocą którego rokrocznie otrzymuje się z ogólnej masy pewien 
dochód. Co się tyczy tego głębokiego odczuwania natury, miłości do ziemi, która jedna tylko stwarza życie wiejskie, to 
one gasną. Miejsce ich zajęła konwencjonalna czułostkowość, właściwa społeczeństwom zblazowanym, którym natura 
ukazuje swe oblicze nie inaczej jak tylko w powieści, w salonie lub w teatrze.
„...Człowiek nie kocha już ziemi: właściciel ją sprzedaje, wydzierżawia, rozdziela na udziały, prostytuuje, frymarczy 
nią, robi z niej przedmiot spekulacji; rolnik udręcza ją, zadaje jej gwałt, wyczerpuje, czyni ofiarą swej niepohamowanej 
chciwości i nigdy się z nią nie jednoczy..."
Operowanie  czystym  produktem,  o  wiele  bardziej  wymyślne  w  naszych  czasach,  niż  było  w  starożytności, 
doprowadziło egoizm ludzki do ostatniego stopnia wyrafinowania. Nie ulega wątpliwości, że dawny patrycjusz rzymski 
był chciwy, twardy dla swych niewolników bardziej, niż my jesteśmy dla służby; ale koniec końców pracował razem z 
nimi, mieszkał w tym samym gospodarstwie, oddychał tym samym powietrzem, jadał przy tym samym stole; pomiędzy 
nim a  stale  nieobecnym rentierem różnica jest  ogromna.  Również  i  Italia  była piękna,  bogata,  gęsto zaludniona i 
zdrowa,  dopóki  jej  ziemia  była  uprawiana  przez  swych  właścicieli;  jednakże  opustoszała,  przesycona  morowym 
powietrzem, gdy została pozostawiona niewolnikom, a pan przeniósł się do Rzymu, aby konsumować swe ogromne 
dochody. A obyczaje upadły wraz z kulturą, gdy właściciel, korzystając ze swych praw, zapoznawał swe obowiązki.
Takie oto są z  punktu widzenia ekonomicznego i  społecznego nadużycia własności,  nadużycia jawne,  które każde 
sumienie potępia, ale które z punktu widzenia prawa nie stanowią ani zbrodni, ani występku; oficjalna sprawiedliwość 
nie mogłaby ich ścigać, ponieważ są one zasadniczą częścią praw właściciela, nie można by też im zapobiegać nie 
niszcząc jednocześnie własności. Są to zatem nadużycia, których nie myślimy zatajać ani umniejszać, powinny one 
bowiem posłużyć nam do ukazania nowych celów własności, których znajomość będzie nam koniec końców potrzebna 
do opanowania wybryków.
Jedną z cech własności jest możność jej dzielenia, rozdrabniania, jest jej zdolność do podziału posuniętego tak daleko, 
jak się spodoba właścicielowi. Było to potrzebne do wprowadzenia obrotu ziemią: tu właśnie tkwi wielka wyższość 
własności dziedzicznej nad lennem. Przy lennie i dawnej germańskiej lub słowiańskiej formie posiadania, istniejącej 
dotąd w Rosji, społeczeństwo występuje jak jeden mąż i działa jak armia uszykowana do boju. Nie ma znaczenia, że 
jednostki ludzkie zostały uznane za wolne, a państwo za podporządkowane zgromadzeniu ludu; swoboda działania 
obywatela, owa zdolność do inicjatywy, którą podkreśliliśmy jako cechę państwa konstytucyjnego, pozostaje bezsilna; 
wyłączenie obrotu ziemią lub, ściślej mówiąc, niezmienność posiadania wywołuje zawsze bezruch społeczny, a co za 
tym idzie — autokrację w sposobie rządzenia. Trzeba, żeby wraz z człowiekiem sama własność brała udział w obrocie 
jako towar, jako pieniądz. Bez tego- obywatel jest jak człowiek Pascala 66, którego wszechświat miażdży, który o tym 
wie, który to czuje, ale nie może temu zapobiec, bo wszechświat go nie słucha, a prawo, które rządzi ruchami ciał 
niebieskich, głuche jest na jego zaklęcia. Ale zmieńcie to prawo, sprawcie, żeby wszechświat materialny poruszał się 
zgodnie z wolą tego niedocieczonego stworzenia, które jest dla niego co najwyżej monadą myślącą, a zaraz wszystko 
się zmieni: już nie człowiek będzie się oddawał czarnej rozpaczy pośród otaczających go światów, to na jego skinienie 
światy będą wirowały wokół niego jak kulki. Oto co nastąpi przez wprowadzenie ziemi do obrotu, spowodowane siłą 
magiczną samego słowa  w ł a s n o ś ć .  Tym sposobem rodzaj  nasz wzniósł  się od niższego ustroju — zrzeszenia 
patriarchalnego i niepodzielności gospodarstwa — do wysokiej cywilizacji własności, cywilizacji, której nie można 
sobie najpierw przyswoić, a następnie chcieć zawrócić z tej drogi. Można sobie wyobrazić,  co by się stało, gdyby 
własność została zniesiona i gdyby wprowadzony został obejmujący wszystkich właścicieli ziemskich zakaz sprzedaży, 
wymiany, alienacji swych działek w jakiejkolwiek formie; gdyby ziemia została na nowo i rzeczywiście wycofana z 
obrotu! Czy w tej sytuacji posiadacz, aczkolwiek pracujący na siebie samego i nie płacący już więcej renty, czułby się 
przywiązany jak ongiś do ziemi?... Resztę pozostawiam domysłowi czytelnika, tutaj zaledwie to zaznaczam.
Inna cecha własności, inne nadużycie polega na uznaniu prawa właściciela do rozporządzania własnością w sposób jak 
najbardziej bezwzględny.  Wolna droga dla produktów pracy i talentu, wolna droga dla tego, co dozwolono nazywać 
własnymi  wytworami człowieka.  .Ale  co  się  tyczy ziemi,  to  nic,  jak się  zdaje,  nie  jest  bardziej  w niezgodzie  ze 
wszystkimi zwyczajami ustawowymi i umownymi. Władca, który udziela koncesji na przykład na kopalnię, właściciel, 
który wydzierżawia swą ziemię albo zapisuje ją w spadku, nie omieszkają nigdy, zarówno jeden, jak i drugi, narzucić 
pewnych -warunków koncesjonariuszowi, dzierżawcy czy obdarowanemu. Ma on ją utrzymywać w należytym stanie, 
użytkować jak dobry gospodarz  itd. Tutaj natomiast jedyny przykład, jaki się narzuca, to znane opactwo Telemaka67: 
robić to, co się podoba.
Można by powiedzieć, że to bufonada Panurga68. Nigdy, to pewne, podobna myśl nie przyszła do głowy ustawodawcy, 
czy był nim panujący, czy zgromadzenie przedstawicielskie. W moim przekonaniu to właśnie świadczy, że własność nie 
pochodzi od instytucji ustawodawczej, że nie została uchwalona przez zgromadzenie przedstawicieli, którzy orzekli o 
niej po dojrzałej rozwadze i na podstawie znajomości sprawy. Pochodzi ona z własnego popędu społeczeństwa, jest 



wyrazem niezachwianej woli, która znajduje mocny grunt pod nogami zarówno wśród jednostek, jak i w masach.
Zwróćmy uwagę na głęboką rację takich właśnie narodzin własności. Są rzeczy — mówi nam mądrość narodów — dla 
których świadomość ludzka wymaga całkowitej i pełnej wolności i odrzuca jakikolwiek rodzaj reglamentacji. Do ich 
liczby należy miłość, sztuka, praca; trzeba by tu zaliczyć też i własność.
Z  punktu  widzenia  doskonałości  moralnej  wszelki  afekt  duszy,  wszelki  akt  woli,  mniej  lub  więcej  przesiąknięty 
egoizmem,  może  być  uznany  za  grzech  albo  za  prowadzący  do  grzechu.  Tylko,  poczucie  prawa  jest  czyste, 
sprawiedliwość  jest  bowiem z  natury rzeczy nie-przekupna,  nie  może nigdy szkodzić,  wręcz  przeciwnie,  stanowi 
panaceum. Tak więc miłość, kwiat życia, podpora stworzenia, bez której każdy byt poddaje się rozpaczy, nie jest czysta: 
pomimo uroków, w jakie wyposaża ją poezja,  koniec końców znajduje ujście w bezwstydzie i  zepsuciu. Cóż więc 
pocznie  ustawodawca  moralista?  Czy wprowadziwszy małżeństwo i  wyrwawszy rodzinę  z  bezładu  zdecyduje  się 
narzucić  małżonkom  regulamin,  tworzyć  prawa  alkowy,  to  pobudzać  do  działania,  to  znów  przepisywać 
powściągliwość, wprowadzać przepisy miłosne i tworzyć sztukę miłości małżeńskiej? Nie: prawo małżeńskie narzuca 
zasłonę na łoże ślubne. Narzuca ono współmałżonkom wierność i oddanie, zabrania mężowi zatrzymywać spojrzenie na 
kobiecie,  córce swego bliźniego, a  żonie zakazuje podnosić oczy na obcego, przypomina o szacunku dla siebie,  a 
następnie  pozostawia  ich  samych  własnej  dyskrecji.  Niech  teraz  idą  złączeni  wzajemną  czułością,  dbali  o  prawa 
drugiego  i  o  własną  godność;  i  oto  na  podwalinie  miłości  przeobrażonej  przez  sprawiedliwość  wzniesie  się 
niewzruszony gmach życia rodzinnego: oto dzięki niej kobieta, z natury wszeteczna i wyzywająca, stanie się święta i 
świętobliwa.
To, co przed chwilą .powiedzieliśmy o miłości, w. tej samej mierze stosuje się do sztuki i do pracy. Nie oznacza to 
wcale,  że dzieła talentu,  prace mistrzowskie nie mają za grosz sensu. Z tego punktu widzenia szkoła romantyczna 
poszła najzupełniej fałszywą drogą; czyli że, co wychodzi na jedno, czynności rzemieślnika, artysty, poety, myśliciela, 
jakkolwiek  podlegają  zasadom,  zabiegom  technicznym,  wykluczają  wszelką  reglamentację  ze  strony  władzy 
państwowej, tak samo jak ze strony Akademii, choć to rzeczy całkiem różne. Wolność to w tym wypadku jedyne prawo; 
pod tym względem jestem tego samego zdania co Dunoyer oraz większość ekonomistów.
Dodam,  że  z  własnością  powinno  być  tak  samo  jak  z  miłością,  pracą  i  sztuką.  Nie,  żeby właściciel  miał  sobie 
wyobrażać, iż stoi ona ponad wszelkim rozumem i ponad wszelką miarą: bez względu na to, jak absolutnym czyni go 
prawo, spostrzeże się, i to własnym kosztem, że własność nie mogłaby żyć z nadziei; że i ona również musi schylić 
głowę przed rozsądkiem i przed moralnością. Zrozumie on, że jeżeli absolut zmierza do tego, aby wyjść ze swego 
metafizycznego bytu i stać się czymś pozytywnym, to może się to stać jedynie przez rozum i sprawiedliwość. Z chwilą 
gdy absolut dąży do realizacji, podlega ocenie przez rozum i prawo. Tylko ponieważ jest sprawą zasadniczą dla postępu 
sprawiedliwości, żeby zgodność między prawdą a moralnością była dobrowolna, więc w tym celu właściciel powinien 
być panem swych postępków i żaden obowiązek nie powinien mu być narzucany przez państwo. A to wszystko mieści 
się w naszych zasadach: cel cywilizacji — powiedzieliśmy — państwo, biorąc pod uwagę, że każda jednostka stosuje 
prawo słuszności, staje się organem prawa i sługą prawa, co prowadzi do zniesienia konstytucji pisanych i kodeksów. 
Jak najmniej ustaw, chciałbym powiedzieć przepisów reglamentacyjnych i statutów rządowych — oto zasada rządząca 
własnością, zasada moralności w sposób oczywisty nadrzędna, przez którą człowiek wolny odróżnia się od niewolnika.
W systemie zapoczątkowanym przez rewolucję roku 1789 i uświęconym przez kodeks francuski obywatel jest czymś 
więcej niż wolnym człowiekiem: jest cząstką władzy zwierzchniej. Nie tylko w komisjach wyborczych wyraża się jego 
zwierzchnictwo, czy w zgromadzeniach przedstawicieli kraju, ale przede wszystkim w wykonywaniu swego zawodu, w 
kierowaniu swym umysłem i administrowaniu swą własnością. Ustawodawca chciał, żeby tam właśnie obywatel na 
własne ryzyko korzystał z najdalej posuniętej autonomii, odpowiedzialny jedynie za swe postępki, gdy one szkodzą 
osobie trzeciej, przy czym zarówno społeczeństwo, jak i państwo są w tym wypadku traktowane jako osoba trzecia. 
Ustawodawca rewolucyjny sądził, że tylko pod tymi warunkami może się pomyślnie rozwijać i kroczyć naprzód drogą 
bogactwa i sprawiedliwości. Odrzucił wszystkie przeszkody i ograniczenia feudalne. Oto dlaczego obywatel pracując, 
produkując, posiadając spełnia funkcję społeczną, choć nie jest w najmniejszym stopniu funkcjonariuszem państwa: nie 
zależy od nikogo, robi, co chce, dysponuje swą inteligencją, swoimi rękoma, swoimi kapitałami, swoją ziemią, jak mu 
się żywnie podoba; a wyniki dowodzą, że rzeczywiście właśnie w kraju, gdzie panuje ta wolność wykonywania swego 
zajęcia zawodowego, ten absolutyzm właściciela, najwięcej jest bogactw i cnót obywatelskich.
Aby  zagwarantować  tę  niezależność  inicjatywy,  tę  nieograniczoną  swobodę  działania,  ustawodawca  chciał,  żeby 
właściciel miał w swym ręku zwierzchnictwo w całym znaczeniu tego słowa. Może kto zapyta, co by się stało, gdyby 
zechciał  się  poddać  reglamentacji?  Jak  oddzielić  użytkowanie  od  nadużywania?  Jak  zapobiec  wszystkim 
malwersacjom,  powściągnąć  niesubordynację,  usunąć  nieróbstwo  i  brak  kwalifikacji,  roztoczyć  nadzór  nad 
niezdarniością  itd.  itd.?  Krótko  mówiąc,  po  odrzuceniu  gospodarki  państwowej  i  współwładania  pod  egidą  rządu, 
pozostawało do roboty tylko to.
Niech więc właściciel wyodrębnia, skoro chce, produkt czysty z produktu brutto; zamiast ściśle połączyć się z ziemią 
więzią natury religijnej, niech szuka tylko renty; będąc odpowiedzialny tylko przed forum wewnętrznym i przed opinią, 
nie  będzie  z  tego  powodu ścigany.  Biorąc  ten  fakt  sam w sobie,  nie  ma w tym nic  zdrożnego,  że  renta  została 
odróżniona od produktu brutto i  stała się przedmiotem spekulacji;  wobec tego, że istnieją ziemie różnej  jakości, a 
okoliczności  społeczne  w  różnej  mierze  sprzyjają  użytkowaniu,  obliczanie  i  poszukiwanie  renty  może  stać  się 
narzędziem  lepszego  podziału.  Doświadczenie  pouczy  poszczególne  jednostki,  gdy  praktyka  renty  będzie  dla 
wszystkich połączona z uszczerbkiem i niemoralna, nadużycia zostaną powściągnięte same przez się, a pozostanie tylko 
prawo i wolność.
Gdy ten sam właściciel pożycza na swój papier wartościowy tak samo jak na swe ubranie lub na swój zegarek, to 



operacja taka może stać się dla niego mocno niebezpieczna, krajowi zaś przysporzyć utrapień; ale państwo nie będzie 
już interweniowało, chyba tylko po to, żeby zrobić konkurencję lichwiarzom, dostarczając pożyczkobiorcom pieniędzy 
mniejszym kosztem. Kredyt hipoteczny jest środkiem, za pomocą którego własność ziemska wchodzi w stosunki z 
Własnością ruchomą, a praca rolnika z pracą przemysłowca; rzecz to wspaniała sama w sobie, ułatwiająca prowadzenie 
przedsiębiorstw,  powiększająca  rozmiary  produkcji  i  będąca  nowym  środkiem  niwelacji.  Wyłącznie  tylko 
doświadczenie może określić, co dla kogo jest stosowne, ustalić swobodę i miarę oraz narzucić hamulce.
Czy właściciel obróci raz i drugi swą ziemią, czy pozostawi ją odłogiem, zrobi, co zechce; czy ją obsadzi, obsieje, czy 
nic nie będzie z nią robił, czy zasadzi ciernie, czy też wypędzi na nią bydło, to jego rzecz: jest gospodarzem. Rzecz 
prosta, że społeczeństwo będzie uczestniczyło w stratach spowodowanych próżniactwem lub złym użytkowaniem tak 
samo, jak cierpi od każdej wady i każdego błędu indywidualnego. Ale społeczeństwo lepiej wychodzi na tym, że godzi 
się z tą szkodą, niż gdyby usiłowało ją odwrócić za pomocą przepisów. Napoleon I mówił, że gdyby widział,  jak 
właściciel pozostawia swe pole odłogiem, to- odebrałby mu jego własność. Była to myśl, jaką głosi zdobywca, ale to 
nie była myśl geniusza. Nawet w tym wypadku, gdyby właścicielowi podobało się pozostawić swą ziemę bez uprawy, 
władca nie powinien interweniować. Laissez faire — niech właściciel robi, co chce, przykład nie będzie zaraźliwy, ale 
władca nie powinien wkraczać w labirynt  bez wyjścia. Pozwala się właścicielowi rąbać las,  który dostarczał opału 
całemu powiatowi, drugiemu pozwala się dwadzieścia hektarów pszennej ziemi zamienić na park i hodować tam lisy. 
Dlaczegóż nie miałoby się mu pozwolić siać oset czy też sadzić ciernie? Nadużycia własności stanowią cenę, jaką płaci 
się za jej wynalazki i za jej wysiłki; z czasem nadejdzie poprawa. Laissez jaire.
Tak  to  własność  oparta  na  egoizmie  jest  płomieniem,  w  którym  oczyszcza  się  egoizm.  Za  sprawą  własności  ja 
indywidualne, aspołeczne, chciwe, zawistne, zazdrosne, pełne pychy i złej wiary przekształca się i staje się podobne do 
ja  zbiorowego, swego mistrza i swego wzorca.  Instytucja, która, jak się wydawało, powstała po to, aby ubóstwiać 
pożądliwość, co jej tak bardzo zarzucał chrystianizm, jest właśnie tą, która doprowadza pożądliwość do opamiętania. 
Jeżeli kiedykolwiek egoizm staje się w nas identyczny i adekwatny ze sprawiedliwością; jeżeli o prawo moralne ludzie 
ubiegają się tak samo gorliwie jak o zysk i bogactwo; jeżeli — jak utrzymywał Hobbes — może przyjść dzień, gdy 
reguła użyteczności będzie mogła służyć za regułę prawa, a trudno wątpić, że taki jest cel cywilizacji, to nie czemu 
innemu jak własności świat będzie zawdzięczał ten cud.
W zależności od tego, jak będziemy patrzyli na własność — z punktu widzenia jej pochodzenia czy też jej celów — 
będzie  ona  w naszych  oczach  najbardziej  niesłychaną  i  najnikczemniejszą  niemoralnością  albo  też  ideałem cnoty 
obywatelskiej i domowej.
Przyjrzyjcie się temu ordynarnemu obliczu, na którym nie lśni żaden błysk geniuszu, miłości  ani honoru. Oko jest 
nieczyste, uśmiech fałszywy, czoło bezwstydne, rysy ostre, szczęka ogromna; nie jest to bynajmniej szczęka lwa, ale 
żuchwa hipopotama. Cala fizjonomia zdaje się mówić: „Wszystko jest bez znaczenia oprócz tego, że się posiada, że 
tego jest dosyć, bez względu na to, jak to zostało nabyte. Osobistość ta nie jest tak prostacka, żeby nie rozumiała, iż  
własność nie jest zasługą. Ale nie o zasługę jej chodzi, jest bowiem przekonana, że szlachetność, odwaga, zmyślność, 
talent, uczciwość, wszystko, co ludzie cenią, to  bez majątku  zero, i że ten, co może powiedzieć: Ja posiadam, może 
bardzo dobrze obyć się bez reszty. Nie będzie z wami dyskutowała o pochodzeniu własności ani o jej prawomocności, 
ale skłonna jest sądzić, in petto, że własność od początku była uzurpacją, którą ustawodawca puścił w niepamięć. Ale 
ponieważ, według niej,  to,  co dobrze się zaczęło,  dobrze jest  prowadzić dalej,  ma tylko jedno na myśli,  żeby nie 
narażając się policjantowi powiększać majątek  wszelkimi wątpliwymi środkami, jakie służyły do jego zgromadzenia. 
Ona wyzyskuje biednego, odmawia podniesienia płacy robotnikowi, rabuje i żyje cudzym kosztem, kradnie sąsiedzkie 
zbiory z pól i przesuwa granice, gdy może to zrobić niezauważona. Widziałem takiego, który rękami wybierał ziemię w 
rowie i przerzucał ją na swoją stronę; można by powiedzieć, że ją jadł. Osobistość ta dąży do tego, żeby renta, żeby 
procent pieniężny przynosiły wszystko, co mogą przynieść; toteż czy nie jest najgorszym lichwiarzem tak samo jak jest 
najgorszym gospodarzem i  najgorszym płatnikiem.  Zresztą  hipokryta  i  tchórz,  lękający się  zarówno  diabła,  jak  i 
sprawiedliwości, obawiający się kary, nie zaś opinii, oceniający wszystkich swą własną miarą, to jest uważający ich za 
łotrów,  obojętny na  sprawy publiczne  i  nie  mieszający się  do rządów,  chyba  że to  się  odbija  na  jego  osobistych 
interesach, zadowolony, gdy wokół niego znajdą się obywatele z przesądami, których nie-przekupny głos pozwoli mu 
ciągnąć z tego korzyści. Jest to właściciel z zasady i w każdym celu, czyli, co na jedno wychodzi, właściciel prawdziwy 
w swoim egoizmie i materializmie.
Rzućcie teraz okiem w drugą stronę i przyjrzyjcie się tej postaci, która z godnością i śmiałością waży wzniosłe myśli 
płynące z serca. Czym nasamprzód odróżnia się ta osoba, to tym, że w prostocie swej duszy nigdy by nie wymyśliła 
własności. Z całą mocą swego sumienia protestowałaby przeciwko tej instytucji zrodzonej z absolutyzmu i nadużyć; z 
szacunku dla prawa, w interesie mas zachowałaby starodawne posiadanie i, że nie podamy w wątpliwość jej formalnej 
intencji — utrwaliłaby na wieki despotyzm w państwie i niewolę w społeczeństwie. Dziś własność istnieje; przypadek 
urodzenia zrobił z tego człowieka przedstawiciela własności. On posiada nie będąc posiadanym, z dobrą wiarą wierzy 
w zasadę, której wcale nie chciał, i odpowiedzialność, która ciąży na wszystkich. Ale równocześnie mówi sobie, że 
własność do czegoś zobowiązuje, że jeżeli prawo nic od niej nie wymaga, to sama jego świadomość narzuca wszystko. 
Jako władca pracy, stróż prawa i wolności, nie uważa, że życie właściciela to życie dla uciech, życie pasożytnicze, ale 
życie wypełnione walką.  To on w dawnym Rzymie jako szlachetny oracz,  głowa rodziny o surowych obyczajach, 
łącząca w sobie potrójny charakter: kapłana, sędziego i dowódcy, unieśmiertelnił, otoczył chwałą i równym królom 
uczynił  śmieszne  dziś  niemal  miano  o b y w a t e l a .  To  on  właśnie  w  roku  1789  chwycił  za  broń  przeciwko 
despotyzmowi feudalizmu i zarazem przeciwko obcym. Pobór zastąpiły bataliony ochotników; a jeżeli armie cesarstwa 
współzawodniczyły pod względem męstwa z armiami republiki, nie były jednak pod względem cnoty tym, co tamte. 



Będąc przyjaciółmi ludu pracującego, nigdy jego pochlebcami, w oczekiwaniu na równość postępu, to przedstawiciele 
własności w roku 1848 mówili, że demokracja ma na celu nie skrócić suknie, ale wydłużyć kurtki, to oni wreszcie 
podtrzymują społeczeństwo współczesne przeciwko atakom nieokiełznanego industrializmu, skorumpowanej literatury, 
rozgadanej  demagogii,  jezuityzmu bez  wiary i  praktyki  bez  zasad.  Tacy oto są  zgodnie  ze swym przeznaczeniem 
właściciele, których można by też nazwać właścicielami z ducha.



Rozdział siódmy

ZRÓWNOWAŻENIE WŁASNOŚCI. SYSTEM GWARANCJI

Pozostaje nam do zrobienia jedna jeszcze rzecz, ale najtrudniejsza ze wszystkich.
Wydaje mi się, że ku zadowoleniu czytelnika udowodniłem, iż własność nie może znaleźć uzasadnienia w żadnej regule 
prawnej, ekonomicznej, psychologicznej ani metafizycznej, zasiedzeniu, przedawnieniu, pracy, podboju czy też 
koncesji ustawodawcy, i że z tego punktu widzenia jurysprudencja zeszła całkowicie na manowce, jeżeli w ogóle 
zrozumiała tę kwestię. To właśnie było tematem moich polemik między rokiem 1839 a 1858. Dodam teraz, że jeżeli 
badać konsekwencje polityczne, ekonomiczne i moralne możności oddziaływania własności, które polega w głównej 
mierze na jej nadużywaniu, to wśród różnorodnych nadużyć rozeznać można pewną funkcję żywotną, która w psychice 
ludzkiej budzi od razu myśl o jej wybitnie cywilizacyjnym przeznaczeniu, sprzyjającym zarówno prawu, jak i wolności; 
tak więc, jeżeli państwo wraz ze swym podziałem i równowagą władz stało się w naszych oczach regulatorem życia 
społecznego, to własność z kolei występuje jako jego wielka siła napędowa, czego dowodem jest fakt, że. jeżeli się ją 
zniesie, naruszy się jej prawa lub ograniczy, to cały system przestaje działać; całe życie i ruch ustaje.
Jednakże biorąc nawet pod uwagę wszystkie te pomyślne skutki, które zdołaliśmy uwypuklić w drodze analizy 
absolutyzmu właściciela, racja bytu własności nie jest pewna. Zło jest tak dotkliwe, niesprawiedliwość tak rażąca, że 
nie wiadomo, czy za dobrodziejstwo tej instytucji nie płaci się wskutek nadużyć zbyt drogo i czy w ostatecznym 
rozrachunku komunistyczny letarg albo feudalny czyściec nie są lepsze niż piekło własności?
Od początku cywilizacji własność kilkakrotnie ulegała katastrofom bądź wskutek nadmiernego ciężaru nadużyć, bądź 
przez zbytnią lekkomyślność lub słabość jej przedstawicieli. Rozszerza się ona lub kurczy ad libitum, do tego stopnia, 
że między niewolą a własnością trudno znaleźć wyraźną linię demarkacyjną. Wyczuwa się ją zdecydowanie tylko w 
przejawach skrajnych. Jest to krąg elastyczny w swym wiecznym ruchu rozszerzania się i kurczenia. W Rzymie, wraz z 
upowszechnieniem się prawa kwirytów dzięki tryumfowi plebsu, prawo to traci prerogatywy z nim związane, a samo 
wyradza się w jakiś potworny przywilej i upada pod ciężarem chrześcijańskiego przekleństwa, pociągając za sobą 
państwo i społeczeństwo. Po najeździe barbarzyńców, którzy pod germańską nazwą majątku dziedzicznego, allod, 
śpieszą przejąć własność rzymską, jak to czynili z tyloma innymi rzeczami, widzimy, jak ona znowu cofa się i upada. 
Pod połączonym oddziaływaniem cesarstwa i Kościoła majątek dziedziczny przekształca się w lenno, tym razem nie 
tyle przez właściwe mu nadużycia, ile przez nieświadomość samego siebie i zniechęcenie. Barbarzyńca był zbyt 
niedojrzały do własności. Z kolei rewolucja francuska zainaugurowała, uświęciła i zwulgaryzowała własność i znowu, 
po mniej niż sześćdziesięciu latach istnienia widzimy, że okrywa się ona hańbą przez najnikczemniejszy egoizm i 
najskandaliczniejszą spekulację, podkopana przez bankokrację, atakowana przez sfery rządzące, deprecjonowana przez 
sekty, bez walki pozbawiona prerogatyw politycznych, wystawiana na nienawiść klas pracujących i gotowa z uznaniem 
poddać się ostatniemu afrontowi, a mianowicie zamianie na czynsz pieniężny *. Czyżby to była prawda, że podobnie 
jak wojownicy Chlodwiga i Karola Wielkiego, jak plebs cezarów, tak też i Francuzi z lat 1789, 1830 i 1848 nie dorośli 
do wolności i do własności?...
A zatem społeczeństwo podlega pewnego rodzaju przypływom i odpływom: podnosi się wraz z własnością dziedziczną 
i cofa się wraz z lennem; nic nie jest stałe, wszystko się waha; i jeśli teraz wiemy, co mamy myśleć o celach własności, 
a w ślad za tym o przyczynach jej postępu, to wiemy również, czemu przypisać jej ruch wsteczny. Ten sam absolutyzm 
wywołuje raz po raz to podnoszenie się, to znów opadanie. Właściciel walczy z początku o godność człowieka i 
obywatela, o niezależność swej pracy i swobodę swych przedsięwzięć. Utwierdza się jako sędzia feudalny oraz władca 
posiadający, na podstawie swego człowieczeństwa niezależny od nikogo, i odrzuca wszelkie zwierzchnictwo polityczne 
czy religijne. Następnie zmęczony wysiłkiem, czując, że własność trudniej jest utrzymać niż zdobyć, i znajdując, że 
używanie lepsze jest niż własny szacunek, wchodzi w układy z władzą, porzuca swą inicjatywę polityczną w zamian za 
gwarancję przywileju, sprzedaje swe prawo pierworództwa za miskę soczewicy, przejada swą godność wraz z 
dochodem, wywołując swym pasożytnictwem bunt proletariatu i nieuznawanie własności. Czy możemy wreszcie 
rozerwać ten krąg? Inaczej mówiąc, czy możemy wymazać nadużycia właściciela i uczynić własność instytucją bez 
zarzutu, czy też trzeba, żebyśmy się dali unieść prądowi rewolucji, dzisiaj razem z własnością przeciwko tyranii 
feudalnej, jutro razem z demokracją absolutystyczną i spekulacją przeciwko bour-geois i jego prawu kwirytów? W tym 
mieści się odtąd całe pytanie. W obliczu tego zagadnienia osiadły na mieliźnie starożytność i średniowiecze; sądzę, że 
jego rozstrzygnięcie przypadnie na nasze czasy. Własność jest bezwzględna i związana z nadużyciami; chodzi o to, czy 
ją zniszczyć, czy też narzucić jej warunki i zreglamentować. Przekonani od tej chwili o słuszności zasady, że własność, 
czyli wszechmoc obywatela nad tą cząstką majątku narodowego, która mu przypadła w udziale, wyższa jest od 
wszelkiego prawa, będziemy się strzegli przed popadnięciem w błąd szkół reformistycznych i dekadenckich rządów, 
które wszystkie fałszywie interpretując łacińską definicję: Dominium est jus utendi et abutendi, ąuatenus juris ratio  



patitur, umiały pracować nad zniszczeniem samej tylko wolności, obstawiając warunkami i reglamentując własność. 
Trzeba iść inną drogą.
Zauważmy na wstępie, że własność, jako związana z nadużyciami i absolutystyczną, musi być sama przez się 
kontradyktoryjna, jak to wykazałem w Systemie sprzeczności ekonomicznych (t. II, rozdział XI), musi ona robić sobie 
opozycję i konkurencję, dążyć do samo-ograniczenia, jeśli nie do samozniszczenia i w konsekwencji do osiągnięcia 
równowagi. Oddziaływanie własności na siebie samą, poza sferą władzy i praw — oto pierwszy nasz środek.
Zauważmy dalej, że własność, bez względu na jej znaczenie w społeczeństwie, nie istnieje sama jako funkcja 
polityczna, jako instytucja ekonomiczna i społeczna; nie stanowi ona całego systemu. Żyje w środowisku 
zorganizowanym, otoczona pewną liczbą funkcji analogicznych i instytucji specjalnych, bez których nie mogłaby się 
utrzymać, z którymi zatem musi się liczyć. A więc wolny człowiek żyje pośród swych bliźnich, z którymi się liczy, na 
łonie natury, otoczony wszelkiego rodzaju tworami zwierzęcymi, roślinnymi, mineralnymi, bez których nie mógłby się 
obyć, z którymi również musi się liczyć, co nie przeszkadza mu być wolnym i móc sobie powiedzieć, że jest nietykalny 
w tej mierze, w jakiej istota z krwi i kości i żyjąca wśród innych istot może być nietykalna. Wpływ instytucyj będzie, 
śmiem powiedzieć, w stosunku do własności drugim naszym środkiem nadawania kierunku.



§ 1

Oddziaływanie własności na siebie samą

Wobec tego, że ta sama swoboda działania przysługuje wszystkim właścicielom i to samo prawo chroni ich wszystkich 
na równi, to .siłą konieczności w środowisku ekonomicznym, gdzie się znajdują, musi się zdarzać, że poszczególne 
własności stają się wzajem konkurencyjne i dążą do pochłonięcia się wzajem. To właśnie rzeczywiście następuje i jest 
obserwowane wszędzie, gdzie własność istnieje i pozostaje w zależności od stosunku sąsiedzkiego lub rywalizacji w 
dziedzinie  eksploatacji,  i  to  zarówno  w  dziedzinie  rolnictwa,  jak  przemysłu.  Walka  coraz  bardziej  wciąga  jej 
uczestników, jakież więc będzie z niej wyjście? Trzeba to przewidzieć.
Jeżeli  ochrona  właścicieli  przez  państwo  jest  niedostateczna  lub  żadna;  jeżeli  istnieje  faworyzowanie,  stronniczy 
stosunek do poszczególnych osób lub kast; jeżeli warunki użytkowania nie są równe — wielcy właściciele pochłoną 
drobnych, duzi przedsiębiorcy zniszczą najsłabszych. Taki to był w Rzymie los posiadania plebejskiego w zestawieniu z 
własnością  patrycjuszowską;  taki  też  był  później,  za  czasów  cesarstwa,  wynik  walki  wszczętej  przez  wielkie 
gospodarstwa,  oparte  na  pracy  niewolników,  a  należące  do  patrycjuszów,  przeciwko  małym  gospodarstwom, 
uprawianym przez ludzi wolnych; taka też była w średniowieczu dola drobnych majątków dziedzicznych, zmuszanych 
pod naciskiem hrabiów, biskupów itd. do przekształcenia się w zależne jednostki zarządu ziemskiego. Podobnie też 
dzisiaj jesteśmy świadkami złego losu drobnych przemysłowców, miażdżonych przez konkurencję wielkich kapitałów.
Jeśli, wręcz przeciwnie, opieka ze strony państwa jest należyta i stanowi rękojmię dla wszystkich; jeżeli ogół instytucji 
liberalnych i należyte sprawowanie usług publicznych zapewnia równość warunków użytkowania; jeżeli, na koniec, 
dzięki  dobremu  systemowi  oświaty  publicznej  przygotowanie  osobiste  staje  się  coraz  mniej  nierówne,  to  wynik 
konkurencji  między  właścicielami  pójdzie  w  przeciwnym  kierunku.  Wobec  tego  że  przy  równości  wszystkich 
pozostałych warunków maksimum siły rozwojowej własności spotyka się tam, gdzie własność jest użytkowana przez 
właściciela,  walka przybiera charakter  niekorzystny dla  wielkiego właściciela  ziemskiego,  korzystny natomiast  dla 
drobnego. Wielka własność, wymagająca obsługi przez czeladź i pracowników najemnych albo też wydzierżawienia, 
dwóch  systemów,  które  zastąpiły  poddaństwo  feudalne,  kosztuje  więcej,  a  produkuje  mniej.  Dajcie  więc  oświatę 
masom, wyszkolcie chłopów, natchnijcie wszystkich poczuciem godności, nauczcie ich doceniać własne siły i znać swe 
prawa, a wkrótce zobaczycie, że liczba pracowników najemnych i czeladzi będzie spadała, że warunki dzierżawy będą 
się zmieniały, a samodzielne gospodarstwa, mniejsze i większe, będą się pod względem wielkości zbliżały stopniowo 
do wielkości przeciętnej, z której może się dostatnio utrzymać rodzina chłopska bogato wyposażona w siłę fizyczną, 
inteligencję i solidarna. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kilka rodzin łączyło się w celu dokonania wspólnymi siłami 
różnych  operacji;  wyższość  wielkiej  kultury  rychło  złączy  się  z  wyższością  drobnej  własności,  a  wtedy  rozkład 
wielkich  majątków  stanie  się  nieuchronny,  jakiekolwiek  zaś  ponowne  skupianie  się  w  duże  jednostki  będzie 
niemożliwe.
To, co przed chwilą powiedziałem, jest tylko przyczynkiem do sprawy zastosowania pierwszego środka, który byłby 
jeszcze niedostateczny, gdyby poza tym w dalszym ciągu istniała anarchia ekonomiczna, kapitalizm w dalszym ciągu 
wysysał ostatnie soki z pracy, a nadużycia centralizacja w dalszym ciągu krępowały społeczeństwo i niszczyły państwo. 
Musimy więc odwołać się teraz do nowych środków pomocniczych.



§ 2

System gwarancyj; wpływ instytucyj

Do instytucji, od których zależy stan wolności i równości i których istnienie, poprzedzające zaprowadzenie własności 
albo następujące po nim, bierze początek w prawie,  zaliczam: 1)  podział władz w państwie;  2)  decentralizacją;  3) 
opodatkowanie  (patrz  moją  Teorią opodatkowania,  pracę wyróżnioną przez Radę Państwa w Lozannie);  4)  system 
długów  (długu publicznego, hipotecznego i komandytowego);  5)  banki emisyjne i  kredytowe;  6)  organizacją usług 
pubłicznych (poczta, koleje żelazne, kanały, porty, drogi kołowe, składy bezcłowe, giełdy i targi, ubezpieczenia, roboty 
publiczne); 7) zrzeszenia przemysłowe i rolnicze; 8) handel zagraniczny.
Wiele razy w ciągu  ostatnich dwudziestu lat  omawiałem te  trudne sprawy,  to  każdą z osobna,  to  znów z punktu 
widzenia ich całokształtu,  ale  zawsze przede wszystkim mając na względzie szczególny interes  klas  robotniczych. 
Sądziłem, że okoliczności nie pozwalają, żebym postępował inaczej. Sprawy mówiły natomiast same przez się dość 
wyraźnie, aby drobna i średnia własność, mała i średnia uprawa roli, drobny i średni przemysł zrozumiały, że wcale nie 
chodzi tu mniej o nie niż
0  proletariat. Jest rzeczą zrozumiałą, że jeżeli prawo każdego obywatela oznaczymy przez 100, to każdy, czyj  stan 
posiadania wskutek politycznych, ekonomicznych
1 społecznych odchyleń od normy wynosi  powyżej  100,  powinien być  uważany za wierzyciela  w odniesieniu do 
różnicy.  Zabierając  głos  w  imieniu  tych,  co  wszystko  stracili,  nie  mam  wcale  zamiaru  wykluczać  tych,  których 
powszechne bankructwo pozbawia tylko 30, 50 albo 80; ani też tych, którzy mieli szczęście zachować równowagę albo 
nawet osiągnąć zwyżkę, ale nie mają gwarancyj na przyszłość. Przyczyna w odniesieniu do wszystkich jest ta sama, a 
zatem zasady reformy też muszą być te same.
Nie tu miejsce na dyskusję nad tymi drogami i środkami; wykraczałaby ona poza przewidywane rozmiary niniejszej 
pracy, a ci z moich czytelników, którzy od dziesięciu lat robili mi zaszczyt interesując się moimi wywodami, wiedzą, co 
miałbym im do powiedzenia. Na razie wystarczy, że w kilku słowach przedstawię tu stosunek tych różnych instytucji do 
własności.
Podział władz w państwie jest zasadniczo związany z własnością, ponieważ bez tego podziału rządowi, a wraz z nim i 
społeczeństwu zagraża układ hierarchiczny;  pociąga to za sobą przemianę własności  w posiadanie w połączeniu z 
podporządkowaniem albo w lenno. To samo .powiem o decentralizacji: własność jest z natury federa-listyczna; wzdraga 
się ona przed uznaniem rządu niepodzielnego.
Co się tyczy podatku, to na innym miejscu wykazałem, że pod panowaniem wolności i własności nie jest to już wyraz 
powinności, ale cena usługi, krótko mówiąc, wymiana; że ten podatek jest sumą usług, jakich można wymagać na rzecz 
państwa,  co  przy dobrej  gospodarce  nie  powinno przekraczać  jednej  dwudziestej  produktu  narodowego brutto;  że 
sposobem najmniej  uciążliwym  jest  nałożyć  na  rentę  podatek  w  wysokości  dwóch  lub  trzech  pięćdziesiątych,  w 
zależności od kraju, łącząc ze sobą progresywną skalę podatku i różne rodzaje podatków w ten sposób, żeby możliwie 
najbardziej zbliżyć się do równego podziału. Jest rzeczą jasną, że to, co ma duże znaczenie dla instytucji własności 
traktowanej jako całość, stanowi o wiele mniej, gdy się tą kwotą obciąża rentę, niż równość warunków, jakie zapewnia 
się właścicielom za pomocą tego środka, ponieważ — jak przed chwilą udowodniliśmy — własność kwitnie i rozwija 
się dzięki równości, podczas gdy wskutek nierówności ulega wynaturzeniu i upada.
To samo powiem o  długach  i w konsekwencji o  kredycie.  Naród liczący 37 milionów ludzi, na którym ciąży dług 
publiczny i prywatny w wysokości 25 do 30 miliardów franków, oprocentowany na 6%, ugina się pod tym ciężarem, bo 
to obciąża ziemię w wysokości  dwukrotnego czystego produktu ziemi.  Jedno z dwojga:  albo trzeba obniżyć sumę 
długów do 5 lub 6 miliardów na 5%, albo na nowo zorganizować kredyt i wprowadzić stopę procentową w wysokości 
1%.
Ograniczenie  pożyczek  nie  byłoby  korzystne  dla  własności,  zarówno  przemysłowej,  jak  i  rolnej,  której  potrzeba 
kapitału. Pozostaje przeprowadzić obniżkę oprocentowania przez rozpowszechnienie operacyj wzajemnego kredytu i 
inteligentnie  dokonaną  likwidację.  Kredyt  rolny  nie  może  i  nie  powinien  operować  czym  innym  jak  tylko 
oszczędnościami narodu. Jest to zadanie banku depozytowego wszystkich konsumentów-producentów, którzy wydają 
mniej, niż do nich wpływa, i poszukują dla swych oszczędności bezpiecznej lokaty przynoszącej niewielki dochód, a to 
w, oczekiwaniu, że z czasem znajdą lepsze zastosowanie dla swych kapitałów.
Co się tyczy  usług publicznych,  oddanych dzisiaj monopolowym spółkom, to jakiż właściciel lub przedsiębiorca nie 
zrozumie, że największą dla niego korzyścią jest mieć w- swym ręku transport, komis lub skład wolnocłowy w porcie, 
na dworcu kolejowym, tak samo jak mieć pieniądze na możliwie niski procent? Tylko za pomocą tego ostatniego środka 
będą  się  mogły utrzymać  małe  gospodarstwa  i  drobny handel.  Lwia  część  zysków wielkiego  handlu  i  wielkiego 
przemysłu  pochodzi  najczęściej  ze  zniżek  i  przesunięć  terminów  spłaty,  jakie  uzyskują  w  związku  z  wielkimi 
rozmiarami swych interesów, oraz gwarancyj, jakie reprezentują wobec bankierów, komisjonerów i wszelkiego rodzaju 
pośredników.



Związki  przemysłowców i rolników, do których należą między innymi związki robotników, tam mianowicie,  gdzie 
mogą się  z pożytkiem organizować,  mają za zadanie nie zastępować inicjatywę jednostek akcją zrzeszeniową,  jak 
niedorzecznie  przypuszczano w roku  1848,  ale  zapewniać  wszystkim  przedsiębiorcom  w   drobnym i  średnim 
przemyśle, jak również drobnym właścicielom, korzyści płynące z odkryć, maszyn, ulepszeń i metod technicznych, 
które w przeciwnym razie byłyby niedostępne przedsiębiorstwom i majątkom niewielkim. Zwalczanie indywidualizmu 
jako nieprzyjaciela wolności i równości, jak to sobie wyobrażano w roku 1848, to nie zakładanie podwalin wolności, 
która jest ze swej istoty, żeby nie powiedzieć wyłącznie — indywidualistyczna, to nie tworzenie związku, który składa 
się  wyłącznie z  jednostek,  ale  powrót  do komunizmu barbarzyńskiego i  do feudalnego poddaństwa,  to  niszczenie 
zarówno społeczeństwa, jak jednostek (o organizacji warsztatu patrz: O sprawiedliwości w rewolucji i Kościele, zeszyt 
6, rozdział V).
Kwestią, która do najwyższego stopnia obchodzi własność, a która szczególnie uwypukla jej charakter, jest kwestia 
handlu  zagranicznego.  Sekta  ekonomistów  od  lat  trzydziestu  rozpowszechniała  na  ten  temat  tyle  deklamacji, 
dwuznaczności,  kalumnii  i  sofizmatów,  że  sprowadzić  zagadnienie  do  danych  jasnych  i  zrozumiałych  nie  jest 
bynajmniej rzeczą łatwą.
Przypuśćmy,  że  mamy przed  sobą  państwo  takie  jak  dzisiejszy  Egipt,  gdzie  panuje  pewnego  rodzaju  komunizm 
rządowy  69,  gdzie  panujący  jest  jedynym  właścicielem,  jedynym  użytkownikiem ziemi,  jedynym  przemysłowcem, 
jedynym kupcem, podczas gdy cały naród składa się z dzierżawców, robotników i pracowników najemnych; w tych 
warunkach kwestia handlu z zagranicą nie nastręcza kłopotu. Wszystkie interesy sprowadzają się do jednego jedynego 
interesu, którego personifikacją jest naczelnik państwa, przy czym ten ostatni powinien się liczyć tylko z sobą samym, i 
jeżeli  nie  popełni  błędu w obliczeniach,  może być  pewny,  że cokolwiek zrobi,  zrobi  to  w najlepiej  zrozumianym 
interesie własnym, który jest jednocześnie interesem ogólnym. Powinien więc przeglądać swe księgi, badać swe ceny 
kosztu, robić notatki dotyczące swoich potrzeb i swoich wpływów, następnie zaofiarować nadmiar swych produktów na 
wymianę bądź za inne produkty, bądź za pieniądze. Jeżeli wśród podobnych produktów pochodzenia zagranicznego 
znalazłyby się takie, których cena byłaby niższa aniżeli u niego, powinien obniżyć koszty i podtrzymać konkurencję; w 
poszczególnych wypadkach mógłby nawet porzucić produkcję niektórych towarów przynoszących straty i poświęcić się 
szczególnie produkcji  innych, mniej  kosztownych i  bardziej  dochodowych. Ale działoby się  tak,  rzecz prosta,  pod 
warunkiem, że charakter kraju, stan przemysłu, kwalifikacje ludności, łatwość przejścia na nową produkcję, rozmiary 
zasobów pozwoliłyby mu na to; nigdy, przenigdy nie porzuciłby pewnego rodzaju uprawy lub przemysłu, zwłaszcza 
pierwszej potrzeby, tylko dlatego, że te same produkty może otrzymać z zagranicy po niższej cenie. Pierwszym prawem 
człowieka  skazanego  na  życie  ze  swej  własnej  pracy  jest  ciągnąć  korzyści  z  tego,  co  ma,  i  obchodzić  się  bez 
interesownej pomocy innego. Co więcej, wielki przedsiębiorca, o którym mówię, zajmowałby się przenoszeniem do 
siebie pewnych rodzajów upraw i pewnych gałęzi przemysłu zza granicy, takich mianowicie, które są mu niezbędne; 
robiłby to zarówno,  aby uwolnić się od płacenia pewnego rodzaju haraczu,  jak i  aby sobie stworzyć na wypadek 
potrzeby  gwarancję  przeciwko  żądaniom importerów.  Nade  wszystko  strzegłby  się  kupować  więcej  towarów,  niż 
mógłby  regularnie  opłacać  z  własnych  nadwyżek.  Wtedy  bowiem  musiałby  utrzymywać  saldo  w  gotówce,  co 
ogołacałoby go z kruszców szlachetnych i,  czyniąc dłużnikiem, pociągałoby za sobą zagrożenie jego niezawisłości 
politycznej.
Wszystko  to  należy  do  dziedziny  zwykłego  zdrowego  rozsądku;  nie  pasuje  jednak  do  świata  interesów  czy  do 
przedsiębiorcy, który kieruje się innymi zasadami.
Przypuśćmy  teraz,  że  rewolucja  obaliła  despotę,  a  kraj,  o  którym  przed  chwilą  mówiłem,  przechodzi  od  stanu 
komunizmu autokratycznego do stanu własności. Ziemia jest podzielona, przemysł, handel dzieli się między szereg 
przedsiębiorców; wszyscy użytkownicy ziemi, przedsiębiorcy przemysłowi, armatorzy itd. zostają zgodnie z ustawą o 
własności  ogłoszeni  niezależnymi  od  siebie  wzajem.  Cóż  się  stanie?  Każdy właściciel  i  przedsiębiorca  będzie  w 
stosunku do zagranicy rozumował po swojemu, tak jak to czynił były władca. Biorąc jednak pod uwagę, że wskutek 
podziału  interesy  stały  się  rozbieżne,  będziemy  świadkami,  jak  pewna  część  narodu,  korzystając  z  towarów 
zaofiarowanych przez zagranicę, powiększy swe zyski, podczas gdy druga, nie znajdując nabywców ani w kraju, ani 
poza  jego  granicami,  zostanie  zrujnowana.  Wystąpi  wtedy na  jaw ta  bolesna  sprzeczność:  podczas  gdy ustawa  o 
własności, zdobywając sobie jednomyślną aprobatę, uznaje wszystkich właścicieli, przemysłowców, rolników, kupców, 
marynarzy za niezależnych w dziedzinie ich działalności, porządek rzeczy, który ich zgrupował na tym samym gruncie, 
ekonomia polityczna, która ze wszystkich sztuk, rzemiosł i zawodów robi działy i poddziały jednej i tej samej pracy, ze 
swojej  strony orzeka, że wszyscy ci  wyzwoleńcy są solidarni!...  I  doświadczenie potwierdza to: za czasów  ancien 
regime'u  wszyscy mieli byt zapewniony, jednego im tylko brakowało — wolności. Od czasu rewolucji są wolni, ale 
podczas gdy jednym dzieje się dobrze, inni bankrutują i popadają w nędzę. Ten dwojaki wynik wywołuje jedna i ta 
sama przyczyna: swoboda w stosunkach z zagranicą i indywidualizm w dziedzinie wymiany.
Nie znam nic bardziej niegodziwego, nic głupszego, nic wstrętniejszego aniżeli agitacja organizowana od dwudziestu 
pięciu lub trzydziestu lat w Anglii, Francji i w całej Europie przez Cobdenów70, Bastiatów71 i całą tę sektę tak zwanych 
ekonomistów,  wspomaganą  przez  zgraję  saintsimonistów.  Nadużyto  przeciwieństwa  zasad,  nieodłącznego  od 
społeczeństwa,  aby  zaciemnić  rzecz  najjaśniejszą  w  świecie;  popchnięto  jedne  interesy  przeciwko  drugim,  które 
fatalność  ich  sytuacji  uczyniła  antagonistycznymi;  nadużyto  zaufania  głowy  państwa,  który  wyobraził  sobie,  że 
dokonuje aktu patriotyzmu i postępu, poświęcając dla absurdalnego eksperymentu majątek i środki utrzymania kilku 
milionów swych poddanych... Prawdą jest, że wśród skarżących się był szereg takich, co dawali powód do krytyki, i że 
jeżeli protekcjonizm w niektórych wypadkach i w pewnym stopniu może być uważany za pożądany, to bardzo często 
służy za pretekst karygodnych subwencji i powstawania odrażających monopoli. Tutaj, jak zawsze, własność wyróżniła 



się bezczelnością swych nadużyć i jeżeli w związku z wolnym handlem byliśmy świadkami, jak krzyczała przeciwko 
sobie samej, to dlatego, że dobrze znała siebie.
A teraz co począć? Czy trzeba znowu cofać się przed konsekwencjami zasady i po ukazaniu wspaniałych przeznaczeń 
instytucji  własności  wśród  najprzeraźliwszych  jej  nadużyć  uznać  ją  za  bezsilną  wobec  zagranicy?  Czy  trzeba 
rehabilitować komorę celną i teraz, gdy uprzykrzyła się nam policja i wszędobylstwo rządu, na domiar ubrać się w 
pancerz protekcjonizmu? Nie, nie można dopuścić, aby prawo i wolność dawały się sprowadzić na manowce z powodu 
jednej więcej antynomii.
0 cóż idzie? O to, żeby dać żyć obok siebie dwóm zasadom nie do pogodzenia. Otóż, wiedza polityczna i ekonomiczna 
tylko na tym polega. Cóż innego robiliśmy my sami w tym rozdziale i w poprzednich?
Bez wątpienia własność absolutna, pełna nadużyć
1 niezależna nie jest w zgodzie z pojęciem własności; taka już jest jej natura; strzeżmy się jej przeczyć. Bez wątpienia 
również  i  w  społeczeństwie  zorganizowanym  interesy,  szczęśliwy  traf,  podobnie  jak  praca  i  funkcje,  są  ze  sobą 
związane, są zgodne jak ziemia, która je nosi. Wszystko to jest prawdziwe równocześnie. A zatem jedna przyczyna 
więcej, abyście wprowadzili w życie reformy poprzednio zalecone w związku z kredytem i podatkiem. Gwarantować 
własność tak samo jak stawić czoło władzy — to zadanie własności. Jeśli stopniowo obniżymy stopę procentową, jeżeli 
również stopniowo zmniejszymy podatki, jeśli zniesiemy długi itd., to koszty produkcji we Francji mogą się obniżyć o 
15, 20 i 25 od stu. Oto co stwarza marżę zysku w gałęziach przemysłu znajdujących się w zastoju. Równocześnie, 
ponieważ  kruszec  dzięki  temu  obniżeniu  stopy  procentowej  będzie  coraz  mniej  poszukiwany,  popyt  na  produkty 
wzrośnie i wymiana stanie się łatwiejsza. Niech następnie każdy wniosek w sprawie poparcia przemysłu nowego lub 
zapóźnionego  zostanie  poddany  pod  dyskusję  w  Zgromadzeniu  Narodowym,  a  środki  ochrony  ograniczone  do 
wydatków na urządzenia i naukę, co zwolni od wszelkiego nadzoru i praktyki, a będziecie mieli najdalej posuniętą 
wolność handlu, własności i przemysłu, połączoną z najskuteczniejszymi gwarancjami.
Między narodami uchodzącymi za równe i cieszącymi się tymi samymi gwarancjami obywatelskimi i politycznymi 
konkurencja musi być wolna, a zatem nieograniczona. Jedyną ochroną czyli, jeśli kto woli, jedyną przeszkodą hamującą 
przywóz podobnych produktów byłyby odległości. Jeżeli jakiś kraj jest w stanie robić konkurencję innemu krajowi, na 
miejscu u niego odbierać mu jego własny rynek, ponosić z tego powodu poza normalnymi kosztami produkcji również i 
znaczne koszty przewozu, to dowodzi to, że kraj w ten sposób atakowany i zwyciężany jest wyraźnie nieudolny, czyli 
że jest źle administrowany, źle użytkowany, przeciążony podatkami, kosztami pasożytniczymi, a także, że potrzebna mu 
jest reforma (zajrzyjcie w tej sprawie do moich prac, takich jak  Organizacja kredytu, Teoria opodatkowania, System 
sprzeczności ekonomicznych, tom II, rozdz. IX).
Tak  powinna się  dokonać niwelacja i  konsolidacja własności  pod groźbą dla niej  popadnięcia pod kuratelę,  a  dla 
społeczeństwa — rozpoczęcia pasma rewolucji i katastrof. Ale powróćmy do zasadniczej myśli tej książki: wychodzi na 
to, że własność obwarowując się gwarancjami, które czynią ją bardziej jednolitą co do wielkości, a zarazem bardziej 
niewzruszoną, sama staje się gwarancją wolności i czynnikiem równowagi państwa. Z chwilą gdy własność zostanie 
skonsolidowana,  moralnie  podniesiona,  otoczona  instytucjami  opiekuńczymi  lub  raczej  wyzwolicielskimi,  państwo 
wzniesie się na wyższy stopień potęgi, równocześnie zaś ster rządu pozostanie w ręku obywateli. Polityka staje się 
wiedzą lub raczej formą sprawiedliwości. Z chwilą gdy interes prywatny staje się identyczny z interesem publicznym, 
każdy obywatel  ma  możność  ocenić  zgodnie  z  oddźwiękiem,  jaki  odczuwa  w  swoim  gospodarstwie  i  w  swojej 
dziedzinie pracy zawodowej, ogólną sytuację gospodarczą i politykę rządową. I oto nadszedł koniec doktryneryzmu72 i 
proletariatu, tych dwóch plag nowych czasów.
Ukonstytuowanie się własności wraz z kręgiem instytucji, które ją gwarantują i których ona jest rdzeniem, tłumaczy 
nam teraz dwie rzeczy, które początkowo wydawały się przeciwstawne, a mianowicie, jak można oczyścić własność z 
nadużyć i mimo wszystko zachować jej nienaruszalność; jak można po tym wszystkim nazwać ją prawem używania i 
nadużywania i równocześnie zgłaszać przeciwko niej zastrzeżenia z punktu widzenia prawnego, juris ratio, i posłuchu 
wobec przepisów prawnych.
Podkreśliłem  już,  że  utworzenie  nowych  instytucji,  analogicznych  do  własności,  zorganizowanie  pewnych  usług, 
podjęcie niektórych funkcji, tak samo nie wykraczało przeciwko własności, jak istnienie zwierząt i roślin nie narusza w 
niczym  wolności  człowieka.  Własność  istnieje  pośród  tych  tworów społeczeństwa  tak  samo,  jak  człowiek  wśród 
tworów natury;  nic mu one nie wadzą jeśli tylko nie spodoba mu się nimi posługiwać; tak samo jak ona człowiek 
czerpie ze środowiska nowe siły, środki działania, potężniejsze od chwili, gdy wszystkie przedmioty własności zostaną 
poddane  użytkowaniu,  a  przez  to  również  konkurencji.  Ale  jaki  będzie  wynik  walki,  z  chwilą  gdy w przyszłości 
jednostka ludzka już nigdy nie będzie pozostawiona sama sobie, znajdzie dookoła siebie wszędzie pomoc, gwarancję i 
poparcie? Należy zdać sobie z tego sprawę.
Instynkt  zdobywczy  u  wszystkich  ludzi  nie  zna  granic,  jest  więc  jednakowy.  Wobec  niejednakowych  zdolności 
realizacyjnych tenże instynkt może doprowadzić tylko do nierównych wyników. Oznaczmy tę nierówność liczbami 1, 
2, 3, 4, 5, co sprowadza się do powiedzenia, że w środowisku, gdzie społeczeństwo nie robi nic dla jednostki, jeden 
człowiek, traktowany jako siła czynna, może znaczyć tyleż co 2, 3, 4 lub 5 innych. Jest to więc olbrzymia dysproporcja, 
która, jeśli przesądy narodowe, organizacja sił  wytwórczych i stosunki między jednostkami a rodzinami będą temu 
sprzyjały, doprowadzi do nierówności majątkowych tysiąc i sto tysięcy razy większych.
Zupełnie inna sprawa z instytucjami, które nazywamy gwarancyjnymi. Nowe środki działalności, większe siły zostały 
oddane do dyspozycji głowy rodziny; oznaczcie te siły przez 10. Nierówność między jednostkami, która początkowo 
wynosiła 1, 2, 3, 4, 5, nie będzie teraz przekraczała 1 + 10, 2 + 10, 3 + 10, 4 + 10, 5 + 10, czyli po przeprowadzeniu 
dodawania  wyniesie  11,  12,  13,  14,  15.  Podnosząc  za  pomocą  identycznych  świadczeń  przeciętny  poziom  sił 



wytwórczych z 3 do 13, znacznie zmniejszyliśmy nierówność majątkową. Wprowadźcie teraz konkurencję; inaczej 
mówiąc,  zróbcie  tak,  żeby  każdy  obywatel  równy  wobec  prawa  każdemu  innemu,  wolny  w  zakresie  swego 
postępowania pan swej osoby, pracował tylko dla siebie, lub, jeśli pójdzie na służbę do innego, żeby pracował po cenie 
umówionej.  Zdolności,  zarówno przyrodzone,  jak  nabyte,  jednostki  najwyżej  uzdolnionej  pozostają  nie  zmienione, 
podczas  gdy  jej  przedsięwzięcia  wzrastają;  jej  niewydolność  rośnie  w  ślad  za  tym  w  postępie  o  wiele  silniej 
wzrastającym  niż  jego  własność,  skutkiem czego  nierówność  majątkowa  ulega  dalszemu  złagodzeniu,  będzie  się 
zbliżała  do  liczb  101,  102,  103,  104,  105,  inaczej  mówiąc,  stanie  się  nieznaczna.  Co w tym wszystkim  narusza 
własność, co naraża na szwank wolność osobistą? Czyż potrzebna nam jest reglamentacja? Własność, dlatego właśnie, 
że zrobiliśmy ją absolutną, okazuje się równościowa, staje się czymś, czegośmy nie oczekiwali, mimo to jednak czymś 
niezaprzeczalnym.
Tyle,  co  się  tyczy  praktyki,  to  znaczy  gospodarki  społecznej;  co  się  tyczy  definicji,  inaczej  mówiąc  stosunków 
własności z państwem, sprzeczność, która tyle nam sprawiała kłopotu, jest równie dobrze rozwiązana.
Prawo rzymskie mówi:  Dominium est jus utendi et abutendi re sua, ąuatenus juris ratio patitur  — Własność jest to 
prawo używania i nadużywania swej rzeczy w tej mierze, w, jakiej godzi się to z racją prawną. Definicja Kodeksu 
Napoleona w artykule 544 przypomina tamtą: „Własność to prawo korzystania z rzeczy i dysponowania rzeczami w 
sposób najbezwzględniejszy, byle tylko nie robiono z nich użytku zabronionego przez ustawy i przepisy". Łacina — 
powtarzam — jest  bardziej  energiczna,  bardziej  głęboka niż  francuski,  ale  jest  mniej  jasna.  Można by sądzić,  że 
zastrzeżenie:  ąuatenus  juris  ratio  patitur  —  o  ile  stanowisko  prawa  na  nie  się  godzi,  odnosi  się  do  forum 
wewnętrznego, że pretor uważał za stosowne uznać nadużycia własności za leżące poza obrębem rzeczy ściganych, 
chociaż to samo nadużycie zasługiwało na potępienie z punktu widzenia sumienia. Ale taka wykładnia nie jest ścisła, 
jak to mówi formalnie artykuł 544. Zastrzeżenie ma na względzie państwo, państwo jako oficjalny organ i zbrojne 
ramię prawa, podczas gdy właściciel jest tylko podsądnym. Cóż więc chciał powiedzieć ustawodawca? Jest rzeczą 
wielce prawdopodobną, że sam tego nie wiedział i że mówił o tym pod wpływem obfitości uczuć. Prawdą jest, moim 
zdaniem, że jeżeli własność jest bezwzględna, to i państwo jest bezwzględne, że te dwie bezwzględności powołane 
zostały do  życia  jedna  w obliczu  drugiej,  tak  samo jak  właściciel  jest  powołany do  życia  w  obliczu  sąsiedniego 
właściciela,  i  że  z  przeciwieństwa tych  bezwzględności  wyrasta  ruch  polityczny,  życie  społeczne,  tak  samo jak z 
przeciwstawienia sobie dwóch elektryczności powstaje iskra poruszająca, świetlna, ożywcza błyskawica.
A zatem prawo nadużywania udzielone zostało w sferze własności bez zastrzeżeń, zabronione jest natomiast naruszanie 
praw sąsiada, a tym bardziej praw państwa. Wszyscy właściciele, a wraz z nimi państwo, mogą do woli nadużywać 
swej własności, nie mogą natomiast jedni drugim przeszkadzać w jej nadużywaniu. Odkąd nadużywanie przyjęte jest za 
przedmiot ochrony prawnej, jak praca, uprawa ziemi albo użytkowanie, podpada ono, rzecz szczególna, ale logiczna, 
pod sentencję prawną: „Nie rób drugiemu, co tobie niemiło". Ale po co to wzajemne respektowanie nadużyć? Rzecz 
bardziej jeszcze zdumiewająca: po to właśnie, aby właściciele nie skrępowani w nadużywaniu przestali nadużywać, po 
to, by państwo, największy posiadacz wielkich dóbr ziemskich, stało się typem administratora, wzorem użytkownika. 
Wykazaliśmy, że w istocie nadużywanie własności zostaje unieszkodliwione wskutek gwarancji, którymi państwo stara 
się je otoczyć, tak samo jak absolutyzm państwa regularyzuje się, staje się sprawiedliwością i prawdą wskutek reakcji 
właściciela.
Powiedziałem, że ukonstytuowanie się własności powinno być dziełem naszej epoki: w istocie nigdy od dwudziestu 
pięciu wieków, od kiedy istnieje,  własność nie ukonstytuowała się w pełni — nie mówię swego prawa, ale swych 
gwarancji. Rzym znał doskonale i ściśle określił prawo własności dominium est jus utendi et abutendi, ale aż po nasze 
czasy nadużycie zabijało własność i tak jak za Cezarów, jak w średniowieczu jest ona znowu w niebezpieczeństwie. 
Czego  jej  zawsze  brakowało  i  czego  rewolucja  nie  mogła  jej  dać,  chyba  tylko  obiecać,  to  gwarancji.  Bez  tych 
drogocennych gwarancji własność ulega dezorganizacji i zmierza do ruiny, pociągając za sobą społeczeństwo i państwo, 
czy to dlatego, że zapamiętuje się w materializmie, w pogoni za zyskiem, czy też że daje się skrycie podkopywać pod 
siebie skarbowi państwa i hipotece, że ulega rozdrobnieniu, odradzaniu się wielkiej własności ziemskiej, reglamentacji, 
nadużyciom wywłaszczenia w imię użyteczności publicznej, nadaniom szlacheckim, pracy sekt, urokom spekulacji, czy 
wreszcie dlatego, że ograbiona ze swych prerogatyw politycznych, wskazana za cel zawiści ludu, uznająca tchórzliwie 
wszystko, co władza życzy sobie jej pozostawić, i pozwalająca obrócić siebie w czysty przywilej, w rezultacie cofa się 
przed działaniem i zamiast sama, pozwala działać rozwydrzonym siłom nieuctwa, tyranii i nędzy.
Niebezpieczeństwo z pewnością jest groźne i opatrznościowe doktryny naszych prawników nie zdołają go zażegnać. 
Oni nigdy nie rozumieli własności, nie rozumieją ani jej wzniosłego przeznaczenia, ani historii, a podstawą ich wiedzy 
w tej dziedzinie jest wyniosły i niemoralny sceptycyzm.
„Ilekroć — powiada Laboulaye — społeczeństwo, nie schodząc ze swej drogi opatrznościowej, zmienia środki, ilekroć 
zmienia prawo do spadku albo przywileje polityczne związane z ziemią, jest w swoim prawie, i nikt, powołując się na 
dawniejsze prawa, nie może mu nic zarzucić, bo przed nim i poza nim nie ma nic; ono jest źródłem i początkiem 
prawa".
Tak  to  historyk  własności  tłumaczy  zmienne  jej  koleje.  Społeczeństwo,  narzędzie  Opatrzności,  ustaliło  granice 
spadkobrania i społeczeństwo je targa; społeczeństwo ustanowiło własność na miejsce posiadania, by potem powrócić 
do  posiadania  porzucając  własność;  społeczeństwo  zmieniło  własność  dziedziczną  w  lenno,  a  lenno we  własność 
dziedziczną:  e sempre bene.  Obawiam się, że społeczeństwo jest w swoim prawie bez względu na to, co czyni; idzie 
ono swoją opatrznościową drogą i nikt nie ma prawa stawiać mu z tego powodu jakichkolwiek zarzutów.
„Prawo prywatne dotyczące własności jest w niewoli ustawodawstwa politycznego; i podczas gdy prawo zobowiązań, 
które reguluje tylko interesy człowieka w stosunku do innego człowieka, od wieków zupełnie się nie zmieniało (jeśli 



pominąć  kwestię  pewnych  form  dotyczących  raczej  dowodzenia  niż  samej  istoty  zobowiązania),  prawo  prywatne 
własności,  które  reguluje  stosunki  między obywatelami,  doznało  kilkakrotnie  całkowitej  zmiany,  dzieląc  pod  tym 
względem zmienne koleje życia społeczeństwa.
„Ustawodawstwo  w przedmiocie  zobowiązań,  które  trzyma  się  zasad  wiecznej  sprawiedliwości  wyrytych  w głębi 
ludzkiego serca, jest niewzruszonym elementem prawa, pewnego rodzaju jego  f i l o z o f i ą ;  w przeciwieństwie do 
tego ustawodawstwo dotyczące własności jest zmiennym elementem prawa; jest jego h i s t o r i ą ,  jego polityką" .
Trudno jest mylić się prawnikowi bardziej kompletnie, niż to czyni tutaj Laboulaye. Własność nie jest  w niewoli  u 
polityki; możliwa byłaby raczej sytuacja odwrotna. Własność jest naturalną i konieczną przeciwwagą siły politycznej; 
prawo  prywatne  dotyczące  własności  jest  kontrolerem  i  wyznacznikiem  racji  stanu.  Wszędzie,  gdzie  brak  jest 
własności, gdzie ją zastępuje słowiańskie posiadanie lub lenno, panuje despotyzm rządu i niestałość całego systemu. 
Prawo zobowiązań nie może być uznane za antytezę prawa własności równie bezwzględnego w swej istocie, jak tamto 
jest niewzruszone co do swej zasady. Nie różnią się one jedno od drugiego pod względem tego, co jedno dało filozofii  
prawa, a drugie polityce, czyli historii; różnią się tym, że prawo zobowiązań jest zasadą, elementarnym pojęciem, które 
służy do prostego i łatwego apercypowania, podczas gdy prawo własności jest ustanowieniem, które powstaje, rozwija 
się i konsoliduje dopiero z czasem. Z własnością jest tak, jak ze wszystkimi wielkimi prawami, które rządzą światem: 
rozum filozofów je neguje, a pospólstwo gwałci na każdym kroku. A więc prawo rządzi cywilizacją, ale gdzie znana 
jest dobrze jego istota i jego przepisy? Gdzie przestrzega się go całkowicie i szczerze? A więc równość w dziedzinie 
wymiany jest prawem, które rządzi handlem, ale w praktyce powszechnie przyjęta jest spekulacja. A więc równość 
wobec prawa jest  tak samo stara jak instytucja trybunałów, ale  ludzkość nie  zaprzestała  dotąd mieć niewolników, 
chłopów pańszczyźnianych i proletariuszy. Pomimo wszystko własność rządzi państwem; gdy istnieje, utrzymuje je w 
równowadze; gdy nie istnieje, wydaje je na pastwę rewolucji i rozbiorów, przynosząc ze sobą swą sankcję bądź przez 
to, że wymierza karę, bądź przez to, że wynagradza. Nikt w tej chwili nie może powiedzieć, że odtąd do końca stulecia 
jakiś dekret tej Opatrzności, którą Laboulaye uwielbia, nie zniweczy we Francji własności; pewne jest tylko, że wtedy 
Francja wraz z poczuciem wolności straci poczucie prawa. Stanie się wówczas plagą narodów i sprawiedliwie obejdą 
się z nią tak, jak w osiemnastym wieku obeszli się z Polską.
Ale odrzućmy precz te ponure przewidywania. Instytucja własności została wreszcie zrozumiana. Jej teoria jest nam 
dana: mówi ona, że społeczeństwo lub rząd, który waży się przemawiać w, jego imieniu, przemieszcza spadki, jak mu 
się żywnie podoba — tak mówi Laboulaye. Poszczególne osoby prywatne na tym ucierpią; co do samej własności, to 
możemy ją uznać za niezniszczalną. Na klasy pracujące spada teraz zadanie zrozumienia swego przeznaczenia i w ślad 
za tym określenia swego sposobu postępowania. Wszystkie te reformy ekonomiczne, jakie proponowaliśmy w roku 
1848 jako warunki zniesienia proletariatu i w których pewni ludzi chcieli widzieć przesunięcie się ku komunizmowi, 
prowadzą do zniwelowania i konsolidacji własności. Przypuśćmy, że bogactwo ruchome i nieruchome Francji szacować 
można na  120 miliardów, liczbę  rodzin na 10 milionów: przeciętny udział  każdej  rodziny w kapitale  społecznym 
wyniesie 12 tysięcy franków. Własność rzędu 12 tysięcy franków, należycie użytkowana, wystarczy do zatrudnienia i 
utrzymania jednej rodziny. Wasza przyszłość, ludzie pracy, przyszłość ojczyzny na tym się zasadza. Porzućcie wasze 
idee podziału, wasze projekty rekwizycji, coraz większych podatków, cen maksymalnych, korporacji, taryf. Podział a 
zatem niwelacja nastąpi sama przez się prędzej i lepiej przez pracę, oszczędność, organizację kredytu i  wymiany, tanie 
usługi,  równomierny  rozkład  podatków  i  ich  zmniejszenie  do  dwudziestej  części,  zmianę  własności,  oświecenie 
publiczne, a przede wszystkim przez w o l n o ś ć .



NOTATKI

TOM PIERWSZY

Z NOTATNIKA NR 1
(32)2 Do zrobienia Co to jest religia? Co to jest filozofia? Co to jest własność? Co to jest spólnota? Co to jest władza
królewska? Co to jest demokracja? Co to jest sprawiedliwość
kryminalna? Co to jest Bóg? Co to jest nieśmiertelność
duszy?
Co to jest konieczność?
Co to jest czystość? Co to jest małżeństwo?
To marzenie. Halucynacja. To kradzież. To śmierć.
Mit. Chaos.
Pułapka. Abstrakcja.
To rozpacz.
Rezygnacja i cnota naiwniaków. To prawo.
Summa lex, summa neces-sitas.
Najwyższy wyraz miłości. Pełnia osobowości ludzkiej.
Co to jest stowarzyszenie [association]?
Co to jest sprawiedliwość?
Co to jest człowiek?
Ta piękna istota, którą oglądasz, kobieto, to ty.
Milton 3

Ta istota wszechwładna, którą uwielbiasz, mężczyzno, to ty. Pocieszenie wynikające z tej doktryny.
Co to jest zło?
Systematyzacja  sił  przemysłowych  w  zależności  od  stosunków  między  funkcjami  i  produktami.  Jest  to  rzecz 
najpotrzebniejsza   i   najtrudniejsza. Obiektywny rachunek stosunków zachodzących między pracownikami. Natura, 
która doszła do świadomości siebie samej. Natura sui ipsius conscia.
Tutaj  właśnie  tkwi  wyjaśnienie  obiektywności,  a  zarazem  subiektywności  i  bezosobowości  rozumu,  a  więc  jego 
wieczności. Soleva dire Rafaello, che U pittore ha obligo di jare le cose non come le fa la natura, no, come ella dov-
rebbe le jare. Wszystko, co jest niezgodne z czystą formą każdego przedmiotu, jest złe. Zło jest najniższym stopniem 
niedoskonałości, a następnie brzydoty, nieporządku, chaosu, potworności, choroby, cierpienia, zbrodni i zniszczenia.
(3.3)  Ze  złem mieszano rzeczy,  które  się  od niego  wybitnie  różnią:  skończoność,  granicę  bądź  w czasie,  bądź  w 
przestrzeni; śmierć, która sama w sobie nie jest nieporządkiem, ale zakończeniem, zamknięciem szeregu organicznego! 
— Zbyt często, niestety, pojawiając się w towarzystwie cierpienia, objawia się nam ona wręcz jako geniusz zła.
Gdzie   tkwi   źródło   zła?
Świat  to  znakomite  urządzenie,  którego  sprężyny,  psujące  się  od czasu  do czasu,  wywołują  skutki  katastrofalne  i 
cudaczne. Społeczeństwo to harmonia przeciwieństw i kontrastów, które chwilami się odosobniają i zamiast harmonii 
wywołują zaburzenia i zamęt. Skąd to rozprzężenie?
Pytanie niedorzeczne, a zatem godne filozofa. Nicość nie ma początku. Antagonizm sił naturalnych, zanim one doszły 
do równowagi, wywołuje zakłócenia seryjne; jakim sposobem? Takim samym jak statua, którą toczą wody jakiegoś 
strumienia, traci wskutek tarcia swe piękno aż do zaniku rysów. Gdzie tkwi źródło zła? Stanowi je woda, wiatr, deszcz, 
ciężar, piasek, twardość marmuru, jego nadwątlenie itd.
Bo przyroda cała to rozległa harmonia w trakcie nieustannego tworzenia, której części powstają sukcesywnie, walczą ze 
sobą, zanim się ze sobą zestroją. — Postęp tłumaczy zło.
Du Contrat de Societe, komentarz krytyczny do Kodeksu Cywilnego, 1832.
Prawa zrzeszania się ludzi nie pochodzą z ich wolnego wyboru, ale ze stosunków między rzeczami. — Sprawiedliwość 
jest całkiem obiektywna.
Ludowi potrzeba historyków, uczonych, literatów", artystów; ale trzeba, żeby ci ludzie pracowali, a nie włóczyli się z  
kąta w kąt.  Należy przypuszczać, że wszystko, co się im daje, zostało zaoszczędzone na dobrobycie jednostek i że ta 
rzekoma kategoria pracowników powinna być stopniowo ograniczana, wszyscy bowiem powinni stać się artystami, 
wszyscy powinni uprawiać sztukę dla siebie,  wszyscy powinni zatem bezpłatnie przyczyniać się do organizowania 
zabaw publicznych (92). Wyrugowanie tego pasożytniczego towarzystwa pisarzy, dziennikarzy, prozaików, mówców, 
blagierów,  krytyków,  pacykarzy,  rysowników,  grajków,  żyjących  ze  swej  bezużyteczności  rozpustników,  hulaków, 
szlifibruków, próżniaków i niedorajdów.
Po prawoznawcach i kapłanach będzie to trzecia grupa ludzi niepotrzebnych; co tu mówić, plag społecznych!



Zredukować katedry, posady, fotele, dyrekcje, biura. Długo trzeba by mówić.
Prawdziwą szkołą jest warsztat.
Do czego służą profesorowie sanskrytu, języka arabskiego, hebrajskiego, greckiego, chińskiego, mandżurskiego, zendu 
itd.,  angielskiego,  niemieckiego,  rosyjskiego,  polskiego,  włoskiego,  hiszpańskiego  itd.,  a  dalej  katedry  literatury 
greckiej i łacińskiej, literatur wschodnich, literatury zagranicznej, literatury francuskiej itd. Wszystko to jest jedno i to 
samo. Literaci znają tylko humanistykę [les lettres], czyli języki. Prowadźcie kursy bardziej uczęszczane, ale po co to 
rozdrobnienie? Jeden profesor jest znawcą Cycerona! Drugi znawcą Wergiliu-sza! Trzeci jest znawcą Koranu lub Biblii  
albo Konfucjusza! To głupota.

Z NOTATNIKA NR 2
Nie raz już zadawałem sobie pytanie. Jaki ton nadać moim antynomiom?
Czy jestem po prostu metafizykiem, uczonym?
Czy mam zerwać z poprzednim sposobem pisania — pamfletowym?
Czy mam wyprzeć się partii demokratycznej i wejść na nową drogę radykalnej zachowawczości?
Wszystko to jest niemożliwe.
Opieram się na metafizyce i nauce, aby prędzej zatryumfować na całej linii.
Ideom podstawowym każę służyć do celów mojej krytyki, zawsze żywej i błyskotliwej.
Zwalczam pewne przesądy demokratów, aby pomóc im krótszą drogą dojść do celu.
Ale pragnę emancypacji proletariatu.
Chcę upadku kasty, która mną gardzi, a sama po stokroć godna jest pogardy.
Chcę własnoręcznie podjąć dzieło odnowy: w tym celu trzeba, żebym zachował mój zdecydowany charakter i żebym 
nie utracił zaufania moich przyjaciół.
Żadnych konszachtów: naprzód!
Spólnota to  wspólna własność;  jest to przeciwieństwo zasady ekonomii; mam więc rację, jeśli pojmuję ją w ramach 
krytyki ekonomii politycznej.
Komuniści coraz bardziej wydają mi się ignorantami, głupcami naszpikowanymi przesądami.
Przesądem monopolu: trzeba im kapitałów państwowych, żeby się zorganizować.
Przesądem rządzenia: domagają się władzy.
Przesądem próżniactwa: liczą na ograniczanie w nieskończoność pracy — 2 godziny dziennie! — mówią.
Trzeba, żeby człowiek zawsze pracował.
Przesądem wrodzonej dobroci ludzkiej: zarzucają społeczeństwu wszystkie przestępstwa jednostek ludzkich.
Przesądem  ignorancji:  nie  mają  zmysłu  naukowego  i  chcą,  żeby  wszystko  regulowane  było  głosowaniem 
powszechnym.
Przesądem sensualistycznym: nie mają żadnego ideału, nie mają poczucia symboliczności, żadnych aspiracji poza sferą 
wrażeń zmysłowych.
Przesądem czystego zysku, prawa kaduka: domagają się (27) podniesienia płac wszystkim robotnikom.
Przesądem  antyliberalnym:  poświęcają  wolność  osobistą  (realną)  wolności  ogółu  (abstrakcyjnej)  — (zmuszają  do 
poświęcenia).
Przesądem  niesprawiedliwości:  nierówne  zdolności  wskazują  na  nierówność  zadań,  nie  na  nierówność  praw 
(niedorzeczność).
Przesądem nieładu: nie chcą repartycji, chcą wydzielania.
Niech nikt  nie  oczekuje niczego od siebie samego ani  od swych przywódców, dopóki jego bożyszcza nie zostaną 
oficjalnie i uroczyście rozbite i wyrzucone na śmietnik.
P o z a  m o i m  s y s t e m e m  n i c  n i e  j e s t  m o ż l i w e  Broszura  J.  Journeta  4 —  La bonne nouvelle.  — 
Jeremiasz z roku 1845 —
Brak choćby jednej myśli u tego człowieka. Górnolotne ody wśród pustej prozy, oto wszystko. Journet chełpi
się,  że  jest  prawowierny.  Komuż  bym  wierzył,  Lutrowi,  Kalwinowi  czy  papieżowi?  Considerantowi  czy  innym 
dysydentom. Fourier jest równie godny litości jak Jezus Chrystus.
J. Journet dostarczył tematu do kilku pięknych uzupełnień blagierów, którzy mu nie uwierzyli; nie będzie się jednak 
chwalił tym, co mu powiedziałem. O, Boże, za jakże prozaicznego musiał mnie uważać! (71) Jakże mnie pobudził do 
śmiechu! — Po wygłoszeniu dwóch lub trzech komunałów, widząc,  że to nie odnosi  skutku, zagroził  mi śmiercią 
duchową z powodu mej nieuleczalnej pychy!
Pyszny! Fourieryści, „Atelier" i wielu innych mi to powiedziało. Ja się pysznię! —
Nie, głupcy, jestem zawistny. Jestem zawistny wobec wszystkich, którzy się wybijają. Zbyt leniwy, żebym się sam 
wyrabiał, chociaż mógłbym tu zdziałać więcej niż wielu innych, chcę przeszkodzić wybijaniu się wszystkich, jeżeli 
tylko mogę. Równość: jestem zadowolony, jeżeli zmuszam wszystkich, aby byli mi równi.
Ja i pycha! Jakże to jest możliwe?
Nie  ma  we  mnie  żądzy  pieniędzy  ani  żądzy  rozkoszy,  ani  żądzy  zaszczytów,  ani  żądzy  powodzenia,  ani  żądzy 
nieróbstwa, ani żądzy odznaczeń, ani żądzy sławy: ja tylko nie cierpię patrzeć na osoby wyrobione bardziej ode mnie, a 
gotowe być za pan brat z całym światem. I ja się pysznię? Jestem najlepszym synem, gotowym do wysłuchiwania tyrad 
moich starych rodziców; jestem uprzejmy w stosunku do robotników, uczynny w stosunku do wszystkich. Trwonić czas 



na głupstwa, aby zrobić przyjemność, wierząc, że świat nie cierpi z tego powodu (jak ten poczciwy Journet), i jestem 
pyszny!
To nie do wiary!
Wszyscy tak się pysznią, a ja sam tak mało, że uchodzę za najbardziej pysznego z ludzi, bo mam to nieszczęście, że nie 
potrafię ścierpieć czegoś, co przypomina pychę.
Gdybym był trochę bardziej pyszny, uchodziłbym za takiego, co nie jest nim zupełnie.
Szkaradny rodzaj ludzki. T. S. V. P. 5

(72)  Ileż  pychy u  tych  apostołów,  tych  odkrywców, tych  kaznodziejów,  tych  jasnowidzów,  tych  filantropów,  tych 
świętoszków,  którzy wam mówią:  bracie!  Tych  wierzących,  co wam mówią  o  Bogu i  dwuznacznym spojrzeniem 
ukazują wam niebo!
Jestem pyszny, bo śmieję się z członków Akademii, pyszny, bo pluję w twarz demokratom, zwolennikom dynastyj, 
legitymistom itd. — Pyszny, bo atakuję własność, sam będąc proletariuszem.
Oh tak, wszystkie nienawiści proletariatu zgromadziły się w mojej duszy!... I nienawidzę was wszystkich. (143) Pismo 
Leroux 6.
„Moje pismo zwrócone jest do Boga pod wezwaniem ludzkości".
S t o w a r z y s z e n i e .  Sprzeczność  między pracą  a  umysłem nie  może być  nigdy całkowicie  usunięta  i  to  nie 
bardziej wśród ludzkości niż u jednostki.
U jednostki: myśl osiąga stale większą szybkość w w koncypowaniu niż ręka w wykonaniu; stąd zniewolenie ducha. — 
Tak więc matematyk, nieustannie zatrzymywany mechanicznym opracowywaniem swych obliczeń; historyk hamowany 
przez swe kompilacje i swą lekturę; artysta przez swe dłuto itd. Bardzo często nawet sztuka bezsilna jest w oddawaniu 
ideału słowem, dźwiękiem, przenośnią. To jest nieuchronne i nie-przezwyciężalne. Można sobie zwalczać i osłabiać to
niewolnictwo przez stopniowe wychowanie w zakresie całokształtu życia; ale nigdy w ten sposób, aby wyzwolić umysł; 
wręcz przeciwnie, jak powiedział J. J. Rousseau, im wyżej wznosimy gmach naszego przemysłu i mechanizm naszych 
metod, tym łatwiej już z daleka dostrzegamy oznaki naszej małości.
Otóż jeżeli sprzeczność nie może być usunięta w jednostce, mówię w przeciwieństwie do Feuerbacha, to nie można jej 
usunąć  w samym społeczeństwie,  ponieważ  1  °  społeczeństwo,  inaczej  mówiąc  ludzkość,  żyje  już  całe  w każdej 
jednostce i  niedorzecznością jest przypisywać jednej  cechę, która nie tkwiłaby w innej; 2° ludzkość,  podobnie jak 
człowiek, posuwa się naprzód szybciej myślą niż w realizacji: można nawet powiedzieć, że powolność jest większa u 
istoty zbiorowej niż  (144) u jednostki,  i  w konsekwencji,  że niewola jest  większa;  dowodem tego jest,  że nie  ma 
ulepszenia, które nie byłoby od dawna przewidziane przez jednostkę ludzką, zanim ludzkość je zrealizowała.
3° Czy hegliści są w zgodzie sami ze sobą, gdy twierdzą, że sprzeczność znajduje rozwiązanie w całokształcie rozwoju? 
Z jednej strony widzę, że trzeba tysięcy lat, aby ludzkość zrozumiała albo wytworzyła to, co mogłaby pojąć w jeden 
dzień; dlaczegóż to długotrwałe niewolnictwo? Nie ma tu innego wyjścia niż w postaci istoty, w której potęga twórcza 
tkwi gotowa jako idea: jest to właśnie tak, jak chrześcijanie powzięli myśl o swoim Bogu. Toteż im bardziej umysł się 
doskonali, tym bardziej odczuwa krępujące go więzy; jest to najbardziej widoczne u  łazików.  Łazik jest to człowiek, 
którego  niecierpliwi  niewola  pracy i  który oddaje  się  jedynie  idei.  Ludzkość  też  się  obija:  trzeba  jej  obrządków, 
uroczystości, widowisk, filozofii, powieści,
teatrów, poezji, muzyki, malarstwa, inaczej mówiąc: nieustannego powtarzania jej idei i jej tworów. Wyzwala się ona 
od pracy przez kontemplację, porzuca mozolną pracę naukową dla powtarzania ciągle w kółko jednego i tego samego. 
O wiele bardziej przywiązuje się ona do swych doświadczeń i staje się leniwa aż do nietolerancji: świadczą o tym spory 
religijne, filozoficzne i literackie. Idzie naprzód niechętnie, tylko i zawsze jedynie rozpędem jednostek. Praca zajmuje 
w życiu ludzkości miejsce olbrzymie, nie pozostające w żadnym stosunku do czystej nauki, do myśli. Co więcej, sama 
praca jest zdecydowanie niewspółmierna do środków społecznych: jakże można więc mówić, że sprzeczność została 
usunięta? A jeżeli wolność istnieje, to istnieje ona (145) w o wiele większym stopniu dla jednostki niż dla rodzaju 
ludzkiego: bo jednostka może zawsze wyprzedzić myślą rzeczywistość i żyć przeszłością i przyszłością, podczas gdy 
ludzkość tkwi zawsze w teraźniejszości, przywiązana jest do teraźniejszości.
Z NOTATNIKA NR 3
Konkluzja.  Każda  myśl  prawdziwa  występuje  w  pewnym  czasie  i  w  dwóch  momentach,  id.7 —  Wielka  bzdura 
republiki: deklamuje na temat akcji, traktowanych przez deputowanych tak, jak gdyby kapitaliści mieli być odsunięci 
od  przedsiębiorstw;  a  nie  dyskutuje  preliminarza  budżetowego,  id.  — O konkurencji  patrz  Bastiat8,  „Journal  des 
Econonristes", zeszyt z maja roku 1846.
Konkluzja.  Powracamy do  rnutuum,  do wymiany na turalnej  (inna nie istnieje),  do najstarszej  formy handlu.  Tym 
sposobem głęboko kopiąc ziemię na równinach, odkrywa się na ogromnych głębokościach taką samą (54) skałę, jaką 
stanowi obnażony wierzchołek najwyższych gór.
Streszczenie i konkluzja.  — Przyczyna antynomii. — W naturze panuje prawo nieustannego ruchu: gdy jakaś rzecz 
niszczeje, to równocześnie się tworzy = nieustanny ruch.
Dokonać przeglądu antynomii pod tym kątem widzenia.
Czego  tworzeniem  zajęta  jest  nieprzerwanie  działalność  indywidualna,  tego  niszczeniem  zajęta  jest  nieprzerwanie 
działalność  społeczna.  Wszystkie  przeciwieństwa  znajdują  rozwiązanie  w  jednym:  społeczeństwo  •—  jednostka. 
Istnieje więc konieczność równości działania w dwóch kierunkach. Ekonomiści są najbardziej pożałowania godnymi 
amatorami sporów w tym swoim: We wszystkim istnieją strony ujemne (Bastiat, maj roku 1846, Konkurencja).  — Do 
nas należy nastawienie całego mechanizmu w ten sposób, żeby stąd powstał postęp ciągły, a nie postęp skokami.
A kiedy ekonomiści  czy socjaliści  nie mają zamiaru przejąć czegokolwiek jedni od drugich, to z obu stron jest  to 



jednakowo niedorzeczne i odznacza się złą wiarą (por. Bastiat, który mówi dzisiaj to samo co ja).
EPILOG — JAK ULEGA ZEPSUCIU WŁASNOŚĆ. UDOWODNIENIE HIPOTEZY BOGA PRZEZ WŁAS&OSC.
Kapitalną ideą naszego stulecia, tą, która należy do niego całkowicie i która została najbardziej spopularyzowana, jest 
idea (61) postępu. Idea ta od czasu Lessinga9 stała się, można powiedzieć, podstawą wiary społecznej, jak niegdyś idea 
objawienia.  Idee te są sobie przeciwstawne i znajdują rozwiązanie w jednej i tej samej wiecznej i nieuchronnej idei 
fatalności, która z kolei znajduje rozwinięcie w serii, po której wznosi się ludzkość.
Wszystkie nasze nauki występują stopniowo w trzech głównych momentach: jako religia, filozofia i nauka. Biorąc te 
trzy momenty każdy z osobna, religia jest jeszcze postępowa, filozofia jest postępowa, nauka postępowa. Wreszcie 
organizacja społeczeństwa, wychowanie człowieka są jeszcze postępowe, co nie przeszkadza, że cały ich postęp jest 
fatalny i wieczny, jak to zostało udowodnione w Systemie sprzeczności ekonomicznych.
Ten  długi  szereg  wskazuje  nam  rzeczywiście  wszystkie  kategorie  nauki,  pojawiające  się  równocześnie  w 
społeczeństwie, a przecież stanowiące w stosunku do siebie postęp, co daje się odczuć w społeczeństwie nie przez 
postęp zdobyczy teoretycznych,  ale  przez postęp solidarności  i  dobrobytu (chociaż postęp zdobyczy teoretycznych 
częstokroć znajduje wyraz w postępie historycznym).
Społeczeństwo  jest  więc  jednocześnie  obrazem  wiecznej  fatalności  i  rozwoju;  ukazuje  ono  od  pierwszej  chwili 
wszystkie swe zasady, a równocześnie rozwija je jedna po drugiej; jak profesor, który dysponując całą wiedzą, rozwija 
ją część po części w swym wykładzie. A to dlatego, że społeczeństwo mówi i działa, że jest postępowe. Tak więc:
1° Idea fatalności absolutnej, synchronicznej, wiecznej, nieuchronnej dana jest przez ideę postępu.
2° Fatalność ta jest czymś równie rzeczywistym, jak sam postęp, ponieważ jest względem niego adekwatna, ponieważ 
obejmuje  go  cała  w  pewnej  chwili  niepodzielnie;  ale  różni  się  od  niego  i  przeciwstawia  mu  się  jako  jego 
przeciwieństwo.
Postęp jest jedynie formą bytu, fatalność jest inną formą bytu.
(62)  Ludzkość  jest  postępem,  który  powstaje  z  fatalności;  jest  to  metamorfoza  nieskończoności;  przeobrażenie 
spontaniczności w refleksję.
Własność w swej istocie czystej i pierwotnej jest religią siły; można powiedzieć, że ulega ona uduchowieniu w miarę, 
jak znajduje sobie trwałe oparcie, że gdy, na przykład, przechodzi od władania materialnego do władania opartego na 
prawie, to chociaż mamy tu wzrost autorytetu, równocześnie mamy tu zmniejszenie się naturalności w religii; człowiek 
myśli, ale nie ma potrzeby posiadania. Przez rozwój własności (jak przez wszelki możliwy rozwój) człowiek odosobnią 
się więc, oddala się coraz bardziej od tego, co fatalne, wieczne, spontaniczne, nieskończone; oddziela się on od Boga.
Bóg  jest  podstawą  społeczeństwa,  ale  nie  jest  społeczeństwem,  bo  społeczeństwo,  podobnie  jak  jednostka,  jest 
oczywiście  postępowe;  wszystko  jednak,  co  jest  postępowe  w  społeczeństwie,  jest  wieczne  w  tym  samym 
społeczeństwie.  Jest to prawdziwa metamorfoza;  społeczeństwo nie jest Bogiem dochodzącym do istnienia; to  Bóg 
stwarza człowieka. Jest to rzeczywistość nieskończona, która stała się rzeczywistością postępową.
Jest to wiedza absolutna, która stała się przewidywaniem.
Wieczność stała się czasem... itd.
Ale postęp nie przejawia się tylko w społeczeństwie; panuje on również w przyrodzie; i tutaj też wszystko jest zarówno 
postępowe, jak i spontaniczne. W przyrodzie postęp jest przede wszystkim widoczny w królestwie zwierząt, w rodzaju, 
gatunku itd. współcześnie; ale postęp ten jest jeszcze historyczny; można też powiedzieć, że w całym wszechświecie 
podstawą postępu jest fatalność i że istotą fatalności jest postęp.
Dwie różne rzeczy, nieprzerwanie dążące do oddzielenia się od siebie, dwie przeciwstawności, ale potrzebne jedna 
drugiej; jedna bez drugiej jest niczym.
Właściciele nie chcą być ateistami i dlatego właśnie bronią własności.
Bóg potrzebny jest rozumowi, ale rozum odpycha go.
Bóg,  podstawa  uniwersalna,  siła  najwyższa,  rozum  nieskończony,  innymi  słowy  spontaniczność  krańcowa  jako 
przyciąganie.
(63) Człowiek ateistą lub raczej antyteistą.
Jak widać jasno, w ekonomii politycznej wszystkie idee są współwieczne, a jednak skoordynowane w szeregu, tak 
samo wszystko w naturze jest współwieczne i postępowe; dwa oddzielne fakty, dwie rzeczywistości ekwiwalentne i 
adekwatne, ale antagonistyczne i odrębne.
To postęp stanowi więc dowód na hipotezę teologiczną; a ponieważ postęp jest do najwyższego stopnia widoczny w 
społeczeństwie ludzkim, ponieważ ten postęp przejawia się przede wszystkim w dziedzinie własności, która jest osią 
całej ekonomii politycznej, własność stanowi dowód istnienia Boga.
Kto są ci, co bronią własności? Wszyscy, co się boją Boga.
Identyczność sprawy religii i własności. Niech żyje piekło! Precz z Bogiem!



TOM DRUGI

Z NOTATNIKA NR 4

Cała kwestia społeczna to sprawa podziału, cyrkulacji i wymiany! Nic innego. Ponieważ (rozwinąć to):
Przyczynami nędzy są, streszczając się, władza, własność, hierarchia, nierówność wymiany (por. System sprzeczności).  
Nierówność w dziedzinie podziału pracy, idem w dziedzinie kierowania maszynami; idem w dziedzinie konkurencji itd., 
tworzenie nierobów, uprzywilejowanych, graczy na giełdzie, pożyczkodawców, bankierów, komandytariuszy itd. itd.
Lekarstwem jest równowaga.
Jest to więc zniesienie panów i sług itd.
Jest  to  zatem koniec  końców ustanowienie  sprawiedliwości  w  dziedzinie  podziału  pracy,  narzędzi  pracy,  władzy, 
własności i produktów, jest to zagadnienie podziału.
Ale kto mówi: konsumpcja, ten mówi też: produkcja, co oznacza, że wszystkie terminy są adekwatne jedne w stosunku 
do drugich i że wprowadzić równość w jednym, to wprowadzić ją wszędzie.
Co więcej, równość ta stanowi przeobrażenie: stąd też należy zapoznać się ze wstępem.
Stowarzyszenie składające się z dwóch lub czterech jednostek doskonale się ze sobą rozumie; w miarę wzrostu liczby 
stowarzyszonych  więź  społeczna  się  rozluźnia:  stowarzyszenie  uniwersalne  jest  synonimem  nieistnienia 
stowarzyszenia. Widać to dostatecznie w niezliczonych sprzecznościach komunizmu; pozostawia
to osad w postaci idei sprawiedliwości, która reguluje stosunki między ludźmi (por. infra 104).
To, co zaczęliśmy robić pod nazwą stowarzyszenia uniwersalnego, nie jest więc teorią sprawiedliwości ludzkiej: ważne 
jest, abyśmy na samym początku ostrzegli czytelnika działającego w dobrej wierze przed mistyfikacją jego umysłu. Jest 
to niby świątynia, którą się rozszerza dotąd, dopóki nie pomieści się w niej cały świat.
Pro  tumulo  ponas  orbem,  pro  termina  coelum,  Sidera  pro  facibus,  pro  lacrymis  maria!...  (104)  W tym,  że  więź 
społeczna rozrasta się bez końca w miarę jak liczba jednostek ludzkich wzrasta, utopiści znaleźli pokusę do coraz dalej 
idącej  koncentracji  autorytetu,  inicjatywy  społecznej  we  władzy,  w  kierownictwie:  we  wszystkich  projektach 
stowarzyszeń odnajdujemy w pewnym stopniu mniej lub więcej wyraźnie sformułowaną ideę władzy (1), co zawsze 
prowadzi do tego samego wniosku: ujarzmić człowieka po to, aby uczynić go bardziej wolnym...
Wszystkie  utopie  socjalistyczne  są  jedynie  rekonstrukcjami  władzy,  plagiatami  politycznymi,  częstokroć  wręcz 
wskrzeszaniem kast, rozszerzaniem przywilejów. Ich rzekoma nauka wlecze się po manowcach zdrowego rozsądku i 
niezdolna jest utrzymać się ani na chwilę, chyba że pod osłoną neologizmów; rozwiewa się natychmiast, jeśli tylko 
sprowadzić ją do prostego sformułowania.
Same te utopie powołują się zresztą bez końca na nauki nie oparte na wtajemniczeniu i cywilizowane; czerpią z nich 
swe założenia, powołują się na ich liczby, ich zasady, ich dane; zwróćmy się więc do tych nauk...
Utopie to wszawica umysłu ludzkiego. Konkurencja  między  projektami  stowarzyszenia... Zbadać ją.

Z NOTATNIKA NR 5

Stowarzyszenie.  Nadejdzie  chwila,  gdy  wymiana  zostanie  wszędzie  zorganizowana  bez  pieniędzy:  płatności  będą 
wówczas  pokrywane  pracą,  pieniądz  stanie  się  bezużyteczny,  posiadacze  skarbów  będą  mogli  umrzeć  z  głodu. 
Wszystkie te masy kruszcu pójdą czy też przekazane zostaną na naczynia kuchenne.
Obniżyć zawartość srebra w naczyniach stołowych. Bogaci staną się żebrakami, jeśli zechcą jeść!
Jaki jest mój punkt wyjścia w dziedzinie organizacji społeczeństwa?
Nie jest to ani prawo boskie, ani siła, ani namiętność, ani fizjologia, ani tradycja, ani polityka, ani władza, ani triada, ani  
poświęcenie, ani miłość bliźniego, ani przywiązanie, ani nawet równość. Ze wszystkich rzeczy jedne są celem, a inne 
środkami.
To wolność!
Wolność ograniczona przez wolność!
Wzajemność i obopólność jest to wolność równa sobie samej; wolność występująca na dwóch krańcach i przybierająca 
stan równowagi.
Tak  więc  cyrkulacja  jest  wielkim faktem ekonomicznym,  który wypadnie  omówić;  wolność  to  siła  napędowa  tej 
cyrkulacji; równość pojawia się wkrótce jako jej prawo.
Ateizm. — Oskarżą nas o ateizm. — To potwarz. — Powrócimy do tej sprawy, gdy nam zdefiniują Boga i gdy dane nam 
będzie go poznać.
Ale w znaczeniu praktycznym i filozoficznym, my, którzy przyznajemy człowiekowi immanentne prawo moralne, my, 
którzy pragniemy królestwa równości i  sprawiedliwości,  my, którzy głosimy czystość, piękno, ideał, sztukę, którzy 
sublimujemy miłość i szukamy porządku, którzy uświęcamy przywiązanie i upodobniamy je do szczęścia, którzy ponad 
wszystko  kochamy pracę  i  naukę,  którzy wreszcie  we wszystkim dopatrujemy się  doskonałości  człowieka,  którzy 



wielbimy tylko rozum i cnotę męską, my w żadnym razie nie jesteśmy ateistami.
My tylko przemieszczamy Bóstwo.

Z NOTATNIKA NR 6
(5) Wraz z układem stosunków opartych na wzajemności cel poszukiwany zostaje osiągnięty, a wolność osobista, życie 
prywatne pozostaje nienaruszone. To głupota, jeżeli się nie umie zrealizować taniości dla wszystkich inaczej niż za 
pomocą wspólnego gospodarstwa. To bynajmniej nie wielkie gospodarstwo prowadzi do taniości, ale wielki magazyn, 
wielki handel, handel i magazyn uniwersalny, oparty na równości stosunków wymiennych.
Lud, proletariusz to natura ludzka w swej pierwotnej żywiołowości. To bynajmniej nie przeszkadza, że kiedy robotnik 
przeciwstawia się utopiom filantropa, to powiada: przyjrzyjcie się zepsuciu i korupcji tych ludzi! To społeczeństwo 
zrobiło ich niezdolnymi do zrzeszania się! Cóż za logika.
Większość — mniejszość. Poglądy większości są niewątpliwie godne szacunku, ale są to tylko poglądy. Wiadomo, kogo 
w większości reprezentują. Koteria, bardzo drobna mniejszość, reprezentowana przez ludzi, którzy dochodzą do władzy 
za pomocą intryg,  deprawacji,  kłamstw; ledwie to nastąpi,  zbiera ona wokół siebie wszystkie umysły tchórzliwe i 
chwiejne, wszystkie dusze przekupne, dla których powodzenie jest racją najwyższą. Przyjrzyjcie się Konwentowi (92): 
jest  on  na  przemian  żyrondystowski,  konstytucyjny,  jest  rzecznikiem  Góry  10,  to  znów  terrorystyczny,  wreszcie 
umiarkowany: większość jego należy kolejno do prawicy, do żyrondystów, jest za Dantonem, Robespierre'em, Tal-
lienem Barrasem12 itd. To samo dzieje się z całym narodem: jest na przemian konstytucyjny, republikański, jakobiński, 
umiarkowany, bonapartystowski i burboński, zależnie od okoliczności.
Kto  chciałby  szukać  jakiejś  myśli  ogólnej  w  tych  mniej  lub  więcej  wyrozumowanych  przejawach  opinii,  może 
oczekiwać  wiecznego  wahania  i  popadania  z  błędu  w  błąd,  z  mistyfikacji  w  mistyfikację.  Mówcy  klubowi  nie 
omieszkają skorzystać z  tego jako pozoru, aby powiedzieć,  że lud zawsze był  z d r a d z a n y ,  że nigdy nie było 
wiadomo, co on myśli, a jego autorytetem poniewierali ci, co nazywali siebie jego przyjaciółmi.
Powiedzmy, że lud, szukając wolności takimi środkami, zdradza sam siebie i oddaje się w ręce swoich katów.
Demokracja była wolnością, tak jak Judasz był Chrystusem.
Milczenie partii  o  mnie  jest  świadectwem mojej  niezależności  od wszystkich,  partii.  Żadna partia  nie  może mnie 
reklamować, nie mam jakichkolwiek zobowiązań wobec żadnej z nich, jestem wolny. — Ale ich zachowanie się wobec 
moich doktryn świadczy, że wszystkie te partie są w sprzeczności z prawdziwymi interesami ludu; bo jeżeli każda 
partia chce brać w rachubę tylko to, co jej służy i jej pochlebia, to jest rzeczą jasną, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. 
Ten karygodny czyn popełniają w stosunku do mnie wszystkie partie. Ale powiem więcej: opozycja wszystkich partii 
wobec  krytyki,  która  nie  uznaje  żadnej  z  nich,  tworzy  prejudykat  szczególnie  sprzyjający  tej  krytyce;  i  istnieją 
dostateczne podstawy do mniemania, że to, co partie odrzucają, jest prawdą.
— Każdą moją publikację partie przemilczały, nie chcąc dostrzec ani istoty rzeczy, ani doniosłości. Czy lud zauważy 
wreszcie, że jego mówcy, jego kaznodzieje, jego dziennikarze, powieściopisarze, poeci, muzycy, jego agitatorzy go 
oszukują?
—  Postąp.  Z  chwilą  znalezienia  zasady  wzajemności  —  konsekwencje  dla  społeczeństwa  są  niezliczone.  Jak  z 
wynalazku Papina powstały parowce, parowozy, młyny parowe itd., itd., itd.
Nie podobna przewidzieć, ile społeczeństwo powinno z tej zasady uzyskać siły, wolności, dobrobytu, wiedzy.
Za pomocą zasady wzajemności  chcę  zrewolucjonizować od góry do dołu (137) ciało  i  duszę  społeczeństwa,  nie 
dotykając jej.
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