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Cześćwam,Mieszczanie, za te nowe próby.Wyście byli zawsze najbardziej nieustraszeni,
najzdolniejsi pośród rewolucjonistów.

Wyście to już od trzeciego stulecia ery chrześcijańskiej za pomoca ̨ waszych zwiaz̨ków
municypalnych całunem okryli Państwo rzymskie w Galii. Gdyby nie Barbarzyńcy, którzy
wtargnel̨i, by nagle zmienić oblicze rzeczy, Republika przez was ukonstytuowana byłaby,
rzad̨ziła w ciag̨u średniowiecza. Monarchia w naszym kraju jest frankońska, pamiet̨ajcie o
tym; ona nie jest galijska.

Wyście to w czasie późniejszym, przeciwstawiajac̨ gmine ̨ zamkowi, króla wielkim wasa-
lom, pokonali feudalizm.

Wyście to, wreszcie, od lat osiemdziesiec̨iu głosili jedna ̨ po drugiej wszelkie idee rewo-
lucyjne, wolność wyznań, wolność prasy, wolność zebrań, wolność handlu i przemysłu;
wyście przez wasze uczone konstytucje zdobyli przewage ̨ nad ołtarzem i tronem; wyście
ustanowili na niezniszczalnych podstawach równość wobec prawa, kontrole ̨ prawna,̨ jaw-
ność dochodów państwowych, podporzad̨kowanie Rzad̨u Krajowi, wszechwładztwo Opinii.

Wyście sami, wy jedyni, tak jest, wyście ustanowili zasady, wyście założyli podwaliny
Rewolucji w XIX stuleciu.

Nic, co próbowano robić bez was, życia nie miało.
Nic, coście wy przedsiew̨ziel̨i, nie chybiło.
Nic, co wy przygotujecie, nie zawiedzie.
Przed Mieszczaństwem despotyzm schylił głowe:̨ szcześ̨liwy Żołnierz i Pomazaniec Pra-

wowity, i Obywatel Król z chwila,̨ kiedy mieli nieszcześ̨cie wam sie ̨ nie podobać, przedefi-
lowali przed wami jak cienie. Mieszczanie Francji, inicjatywa porywów Ludzkości do was
należy. Proletariusz-nowicjusz nazywawas swymimistrzami, swymiwzorami. Czyż byłoby
możliwe, abyściewy po przeprowadzeniu tylu rewolucji stali sie ̨w sposób nieprzebaczalny,
bez powodu, bez interesu, bez honoru – antyrewolucjonistami?

Znam wasze żale: datuja ̨ sie ̨ one nie od lutego.
Pewnego dnia, 31 maja 1793 roku, byliście zaskoczeni, wyparci przez lud sankiulocki. W

ciag̨u czternastu miesiec̨y, w ciag̨u najstraszliwszego okresu, jaki kiedykolwiek przebyli-
ście, ster rzad̨ów ujel̨i w swe rec̨e trybuni ludowi. Cóż oni uczynili w ciag̨u tych czternastu
miesiec̨y dyktatury dla swoich biednych klientów? Niestety, nic! Zarozumiali jak zawsze i
gadatliwi, wszystkie swoje wysiłki ograniczyli, do jakiego takiego kontynuowania waszej
pracy.W roku 1793, podobnie jakw 1848, wybrańcy ludu – pośród którychwiek̨szość z ludu
nie pochodziła – troszczyli sie ̨tylko o własność; o pracy zgoła niemyśleli. Poza stawianiem
oporu w obcych krajach siły rzad̨owe były całkowicie poświec̨one zabezpieczeniu waszych
interesów. To jednak nie złagodziło waszej urazy wywołanej tym targniec̨iem sie ̨na wasze
stare prerogatywy. Lud bowiem przy swoim braku doświadczenia nie potrafił prowadzić
wszczet̨ej przez was rewolucji, odkad̨ po termidorze, jak mu sie ̨ zdawało, wyście sie ̨ tej re-
wolucji wyparli. Stało sie ̨ to dla naszego kraju hamulcem postep̨u oraz poczat̨kiem naszej
pokuty. Proletariat sad̨ził, że mści sie ̨ na was, narzucajac̨ waszej pysze przez swoje głoso-
wanie samowładztwo bohatera. Sialiście opór, a zebraliście despotyzm. Wolność została
zastap̨iona Chwała,̨ najbardziej zgubnym, najbardziej głupim ze wszystkich bożyszcz. W
ciag̨u lat piet̨nastu trybuna była niema, mieszczaństwo upokorzone. Rewolucja skuta łań-
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cuchami. Wreszcie dziek̨i wam Karta 1814 roku, wydarta, a nie z łaski nadana, wbrew te-
mu, co by sie ̨ o tym mówiło, została na nowo w świat rzucona; przed upływem piet̨nastu
lat dawne rzad̨y przeżyły w dniach lipca swoje Waterloo.

W 1848 roku lud, poparty podobnie jak w 93 waszymi patriotycznymi bagnetami, wy-
ped̨za z Tuilerii starego szalbierza i proklamuje Republike.̨ W tym wzgled̨zie staje sie ̨ on
wyrazicielemwaszych uczuć, wyciag̨a prawowite konsekwencje z waszej długotrwałej opo-
zycji. Ale lud nie był jeszcze bynajmniej wtajemniczony w życie polityczne; po raz drugi
kierowanie rewolucja ̨wymkneł̨o mu sie ̨ z rak̨. I tak samo, jak w roku 93 zarozumialstwo to
stało sie ̨ na nowo przedmiotem waszego gniewu.

Jaka ̨ jednak krzywde ̨ wyrzad̨ził ten nieszkodliwy lud podczas owego trzymiesiec̨znego
bezkrólewia, że wy, zaledwie przywróceni do władzy, wykazaliście sie ̨ tak gorac̨ymi reak-
cjonistami? Rzad̨ Tymczasowy myślał tylko o tym, aby zadośćuczynić waszej miłości wła-
snej, uciszyć wasze niepokoje. Pierwsza ̨jegomyśla ̨było przypomnienie wam o radzie fami-
lijnej; jego jedynym pragnieniem było, by wam przekazać opieke ̨ nad proletariatem. Lud
nie sprzeciwiał sie ̨ temu, przyklaskiwał. A wy, czy to przez potrzebe ̨ odwetu tej tradycyj-
nej dobroduszności, czy też z powodu przywłaszczenia sobie prawa do tego, wy, którym
przywrócono dominujac̨a ̨ role ̨w polityce, traktowaliście tych naiwnych rewolucjonistów,
jak gdyby oni byli banda ̨ włóczeg̨ów i nicponiów. Rozstrzeliwaliście, zsyłaliście, skazywa-
liście na galery biednych robotników, których do buntu pchał lek̨ przed głodem i których
hekatomba służyła za odskocznie ̨ dla trzech czy czterech intryg w Komisji Wykonawczej
i w Zgromadzeniu. Mieszczanie, staliście sie ̨ okrutni i niewdziec̨zni: toteż represje, jakie
nastap̨iły po dniach czerwcowych, wołały o pomste ̨ do nieba. Wyście sie ̨ stali współwino-
wajcami reakcji, wy okryliście sie ̨ hańba.̨

Obecnie znowu pojawili sie ̨ intryganci polityczni, zdemoralizowani przez wszelkie for-
my rzad̨u, obiekty waszej odwiecznej nienawiści. Obłudnicy, potrafili was otumanić; przy-
jaciele obcych krajów, uczynili z was cichych wspólników swojej antynarodowej polityki;
słudzy wszelkich tyranii, które wyście pokonali, łac̨za ̨sie ̨z wami każdego dnia w swych ze-
mstach zabójczych dla wolności. W ciag̨u trzech lat wasi rzekomi zbawcy ściag̨nel̨i na was
wiec̨ej hańby, aniżeli pół wieku niepowodzeń sprowadziło ned̨zy na proletariat. I ci ludzie,
którymwasza ślepa namiet̨ność pozwoliła ujać̨ w rec̨e nieograniczona ̨władze,̨ drwia ̨z was
i was znieważaja;̨ przedstawiaja ̨was jako wrogów wszelkiego ładu, niezdolnych do karno-
ści, zarażonych filozofia,̨ liberalizmem, socjalizmem; oni was maja ̨ za rewolucjonistów!

Przyjmijcie, Mieszczanie, to miano jako tytuł do waszej chwały i jako rek̨ojmie ̨waszego
pojednania z proletariatem. Pojednanie – powiadam wam – to rewolucja. Wróg wtargnał̨
do waszej domeny: niechaj jego obelgi służa ̨wam za hasło zbiórki. Wy, seniorzy Rewolucji,
którzy byliście świadkami narodzin i śmierci tylu despotyzmów, odCezaróważ donajmłod-
szych Bourbonów, wyście nie mogli uchybić waszemu przeznaczeniu. Serce mi mówi, że
wy jeszcze coś zdziałacie. Rewolucja wyciag̨a do was ramiona: ratujcie lud, ratujcie siebie
samych, jak to czynili wasi ojcowie; ratujcie poprzez Rewolucje.̨

Biedna Rewolucja! Wszyscy obrzucaja ̨ ja ̨ kamieniami. Ci, którzy jej nie spotwarzaja,̨ nie
ufaja ̨ jej jednak i pracuja ̨ najusilniej nad tym, abym ja ̨ sprowadzić na manowce. Jedni mó-
wia ̨wam o przedłużeniu władzy prezydenta; inni prawia ̨ o połac̨zeniu dwóch kierunków i
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o konieczności jak najszybszego uporania sie ̨ z dylematem: monarchia czy demokracja. Ci
bronia ̨Konstytucji z 1848 roku, tamci oświadczaja ̨sie ̨za Prawodawstwem bezpośrednim…
Myślałby kto, że to sprzysież̨enie empiryków przeciwko idei lutego.

Gdyby ta politykamogła służyć do czegokolwiek, gdyby rozporzad̨zała najmniejsza ̨choć-
by siła ̨utrzymania sie ̨ i pokoju – byłbymmilczał. Nie mac̨iłbym, Mieszczanie, waszego spo-
koju. Ale niezależnie od tego, czy jest kto za Rewolucja,̨ czy przeciwko niej, Rewolucja na
was zakłada swe fundamenty i to z szybkościa ̨tysiac̨amil na sekunde.̨ Nie chodzi tu o dysku-
towanie na jej temat: trzeba, żebyście sie ̨przygotowali na jej przyjec̨ie; a przedewszystkim
trzeba, żebyście ja ̨ poznali.

W czasie długiego przebywania w wiez̨ieniu, gdy władze, łamiac̨ moje dziennikarskie
pióro, trzymaja ̨ mnie z dala od codziennej polemiki, moja rewolucyjna dusza podróżuje
znowu po krainie Idei.

Z moich wed̨rówek po tej krainie, leżac̨ej poza przesad̨ami naszego starego świata, przy-
wiozłem troche ̨ nasion, których uprawa nie może sie ̨ nie udać na naszej przysposobionej
glebie. Pozwólcie, że ofiaruje ̨wam dzisiaj ich próbke.̨ Wam, Mieszczanie, przypada honor
tego siewu, którego pierwszym owocem bed̨zie przywołanie na wasza ̨pamieć̨ jedynej spra-
wy, jaka ̨warto w tych czasach wam sie ̨ zajać̨ i o jakiej sie ̨wszed̨zie zapomina – Rewolucji. I
oby po mnie, zachec̨eni moim przykładem, najśmielsi badacze mogli dokonać wreszcie od
tak dawna wymarzonego odkrycia: Republiki demokratycznej i społecznej!

Z braterskim pozdrowieniem

P. J. Proudhon,
Conciergerie, 10 lipca 1851.
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