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I. Zasady ogólne
1. Komunauważa, że sa ̨trzy źródła ned̨zy ludzkiej, zarówno fizycznej, jak

moralnej: własność prywatna, państwo i praca przymusowa dla utrzy-
mania życia, że zatem wszechstronne wyzwolenie człowieka wymaga
przede wszystkim i jedynie zniszczenia tych źródeł, zniszczenia wła-
sności prywatnej, stawiajac̨ na jej miejscu komunistyczne współżycie
ludzi, tj. własność wspólna,̨ zniszczenie państwa, jako zorganizowanej
siły przymusu i gwałtu nad jednostka,̨ zastep̨ujac̨ je przez wolne sto-
warzyszenia, zaspakaja jac̨e zbiorowe potrzeby ludzi w sposób natural-
ny, tj. bez pomocy kodeksu karnego i siły policyjnej, zniszczenie pracy
przymusowej przez przyznanie każdemu człowiekowi bezwzgled̨nego
prawa do korzystania ze wspólnych bogactw według potrzeb swoich.

2. Komuna uważa, że takie przeinaczenie świata ludzkiego nie może od-
być sie ̨ na drodze rewolucji biurokratycznej, tj. za pomoca ̨ nowej wła-
dzy, która by, jako parlament socjali styczny lub rzad̨ spiskowy narzu-
ciła ludziom nowe formy życia społecznego: nie może zaś dlatego, że
ani komunizm, ani bezpaństwowość nie daje sie ̨ zaszczepić w duszach
ludzkich środkami policyjnymi, komunizm zaś utrzymany przymuso-
wo, wbrew natu ralnym potrzebom mas ludowych, sam sobie zaprze-
cza i staje sie ̨ tylko nowa ̨postacia ̨ ucisku państwowego.

3. Komuna uważa, że przeinaczenie świata ludzkiego odbyć sie ̨może tyl-
ko w drodze rewolucji moralnej, tj. przez wytworzenie sie ̨ w ludziach
takich potrzeb i zwyczajów, które sprzeciwiaja ̨ sie ̨ zasadniczo panuja-̨
cym instytucjom społecznym i daż̨a ̨ żywiołowo do stworzenia instytu-
cji nowych, sobie odpowiednich. Uważa zatem, że ażeby znisz czyćwła-
sność prywatna,̨ trzeba wytworzyć zwyczaje i potrzeby komunistycz-
ne i do prowadzić do tego, aby ludzie w swoim życiu prywatnym i co-
dziennym zaprzeczali prawu własności, pomimo, że prawo to istnieje
na zewnat̨rz nich, jako instytucja panu jac̨a, tak samo, aby zniszczyć
państwo, trzeba doprowadzić do tego, żeby ludzie wyru gowali ze swe-
go życia osobistego wszelkie instytucje państwowe, żeby nauczyli sie ̨
za spokajać swoje potrzeby wspólne droga ̨wolnego zrzeszania sie ̨ i po-
step̨owali w swoim życiu prywatnym tak, jak gdyby żadnego państwa
nie było.
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4. Komuna uważa, że rewolucja polityczna jest tylko żywiołowym i ko-
niecznym nastep̨ stwem rewolucji moralnej i jako taka nie daje sie ̨ ni-
gdy przeprowadzić z góry, własność prywatna zaniknie sama przez sie,̨
gdy zwyczaje komunistyczne zastap̨ia ̨w życiu ludz kim zwyczaje wła-
snościowe, gdy ludziewpostep̨owaniu swoimosobistym i codzien nym
negować bed̨a ̨ istniejac̨e prawo własności, i tak samo państwo zanik-
nie samo przez sie,̨ gdy rozerwany bed̨zie wszelki łac̨znik mied̨zy po-
trzebami życia ludzkiego a insty tucjami państwowymi, gdy lud odmó-
wi wszelkiego współudziału w wykonywaniu praw państwowych: je-
den dzień powszechnego bojkotu, wypowiedzenia posłuszeń stwa wła-
dzom wojskowym, sad̨owniczym, policyjnym i administracyjnym wy-
starczy do osłabienia najpoteż̨niejszego państwa.

5. Celemkomuny jest przeprowadzenie rewolucjimoralnej, zwyczajowej.
Uważa ona, że stworzenie nowego życia ludzkiego, życia, z któregowy-
kluczona jest zupełnie własność prywatna i państwo, nie jest sprawa ̨
oddalonej przyszłości porewolucyjnej, lecz prze ciwnie, możliwe jest
teraz, jako akt dobrej woli i szczerości przekonań pewnej grupy jed-
nostek. Zadaniem jej przeto nie jest przygotowanie sie ̨ do rewolucji
społecznej, lecz tworzenie tej rewolucji dziś jeszcze, pomimo istnienia
ustroju burżuazyjnopolicyjnego, każda bowiem grupa ludzka, która w
swoim postep̨owaniu prywatnym i codziennym przyjeł̨a tryb życia ko-
munistycznego i bezpaństwowego, jest nie tylko wyłomem w ustroju,
lecz przedstawia soba ̨ także urzeczywistnienie sie ̨ świata przyszłości,
świata człowieka nowego.

II. Praktyka
Rewolucja dziejowa, która ̨komuna przeprowadza, wyraża sie ̨w nastep̨ujac̨y
sposób.
1. Podstawa ̨ istnienia komuny jest braterstwo, pomoc wzajemna, któ-

ra ̨ ona przeciwstawia dobroczynności, jałmużnie i opiece rzad̨owej. Ko-
muna bierze w obrone ̨ dobrobyt jed nostki i stara sie ̨ ja ̨ ochronić przed
wszelka ̨ krzywda.̨ W postep̨owaniu zasada ta wyraża sie ̨ tym:

1. Jeżeli komuna jest robotnicza ̨lub chłopska ̨i zachodziwypadek skrzyw-
dzenia człowie ka przez fabrykanta,majstra, właściciela lub rzad̨ce ̨ma-
jat̨ku, itp. wtedy, zamiast wzy wania pomocy inspektora lub sad̨u, za
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kie formy konwencjonalne, wszystko, co rozdziela ludzi i czyni ich bar-
dziej obcymi sobie, wszystko, co budzi pomied̨zy nimi nieśmiałość, nie-
ufność wzajemna,̨ skrytość.

1. Do takich rzeczy należy przede wszystkim nałóg potep̨iania i wytyka-
nia wad. W ko munie nikt nikogo nie potep̨ia, nie uznaje sie ̨wyższości
moralnej: każda ̨ wade ̨ lub wy step̨ek uważa sie ̨ za zjawisko naturalne,
dajac̨e sie ̨zupełnie usprawiedliwić. Uważa sie,̨ że w każdym człowieku
sa ̨zaczat̨ki zarówno wszystkich złych jak i wszystkich dobrych rzeczy,
przewaga zaś jednych lub drugich zależy tylko od warunków życia.

2. Do rzeczy rozdzielajac̨ych ludzi należa ̨ także wszelkie formy konwen-
cjonalnego obcowania ze soba ̨i jako takie sa ̨bezwarunkowopotep̨ione
w komunie.
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5. Komuna uważa, że jedynym grzechem jest krzywda ludzka, a jedy-
na ̨ cnota ̨ braterstwo, poza tym każdy może robić, co mu sie ̨ podoba.

1. Członek komuny traktuje z jednakowym poszanowaniemwszelkie sto-
sunki miłości mied̨zy kobieta ̨ a meż̨czyzna:̨ uważa, że jest nietykalna
to dziedzina indywidualnej swobody, do której żadna etyka wtrac̨ać
sie ̨ nie powinna: zło zaczyna sie ̨wtedy, gdy wynika krzywda ludzka.

2. Członek komuny bierze w obrone ̨ pożycie nieślubne i przeciwdziała
opinii, krzywdza ̨ cej kobiete ̨ pod tym wzgled̨em, opinii, której skut-
kiem jest nie tylko moralne zgneb̨ienie kobiety, utrudnienie jej życia,
lecz także ukrywanie dzieci w domach podrzutków, zabi janie i róż-
na przedsieb̨iorstwa pienież̨ne, których celem jest potajemne tracenie
dzieci nieprawych, a których podstawa ̨jest właśniewstydmatki i zgne-̨
bienie jej przez społe czeństwo ”moralne”.

3. Członek komuny bierze w obrone ̨ prostytutki, domaga sie ̨ postep̨owa-
nia z nimi takiego samego, jak z każda ̨ tak zwana ̨ ”uczciwa ̨ kobieta”̨,
poszanowania ich godności ludzkiej, wystep̨uje przeciwko tym przepi-
sompolicyjnym, które krep̨uja ̨ich swobode ̨i upoka rzaja ̨je; nie uczes̨z-
cza do domów tolerancji, ponieważ sa ̨ one instytucja ̨ wyzysku i prze-
mocy nad kobieta.̨

4. Członek komuny potep̨ia etyke ̨ ”honoru”, nie przyjmuje pojedynków
i nie wyzywa; nie czuje sie ̨ obrażonym żadna ̨ obelga,̨ uważa, że obelga
plami tylko tego, kto ja ̨ popełnia.

5. Nie uznaje obowiaz̨ku prawdomóstwa ani przysieg̨i, jeżeli powiedzenie
prawdy lub dotrzymanie przysieg̨imoże przynieść krzywde ̨człowieko-
wi.

6. Potep̨ia wszelkie objawy szowinizmu narodowego, ponieważ ten prze-
szkadza braterstwu ludzi.

6. Komuna uważa braterstwo ludzi za podstawe ̨ wszystkich ideałów,
za najważniejszy czynnik rewolucyjny w sprawie obalenia własności,
państwa i całej dzisiejszej etyki policyj noburżuazyjnej, stara sie ̨wszyst-
kimi sposobami roz winać̨ w ludziach zdolność do przyjaź ni bezintere-
sownej, potrzebe ̨ wspólnych przyjemności, pojmowanie życia, jako po-
szukiwa nia zbiorowego szcześ̨cia. Dlatego znosi wewnat̨rz siebie wszel-
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pokrzywdzonym ujmuje sie ̨komuna i żad̨aniem zbiorowym, strajkiem
lub bojkotem wymaga naprawienia krzywdy;

2. Jeżeli ktoś z towarzyszy zostaje bez środków do życia z powodu utraty
zarobku, kalec twa, choroby, starości lub jakiejkolwiek innej przyczy-
ny, wtedy, zamiast korzystać z jałmużny lub instytucji dobroczynnych,
korzysta z pomocy i opieki komuny;

3. Jeżeli pozostaja ̨ dzieci bez opieki, dzieci te nie sa ̨ oddawane do domu
podrzutków lecz opiekuje sie ̨ nimi komuna.

Sposób przeprowadzenia sprawy w każdym wypadku może być rozmaity
i nie daje sie ̨ ujać̨ w żadne ogólne normy: w każdej poszczególnej sprawie
komuna decyduje, jak ma ja ̨ załatwić i wybiera z pośród siebie tych, co dana ̨
rzecz maja ̨ przeprowadzić. Albo też ma komuna pewne swoje instytucje sta-
łe, np. londyńskie towarzystwa wzajemnej pomocy, tzw. ”współsas̨iedztwa”,
szeroko rozpowszechnione w ubogich dzielnicach miasta itp. opłacane ze
składek członków.
2. Komuna przeciwstawia własności prywatnej własność wspólna.̨ Po-

mimo, że żyje w ustroju, opartym na prawie własności prywatnej ne gu-
je to prawo i postep̨uje tak, jak gdyby go wcale nie było. W życiu swoim
stwarza świat własności wspólnej, która wyraża sie ̨ przede wszystkim
w życiu prywatnym każdego z jej członków:

1. Komuna dba o to, aby podstawy życia, tj. odżywianie sie ̨ były jednako-
we dla wszystkich jej członków (przeprowadzenie tego w każdej komu-
nie może być inne, zależnie od warunków życia. W robotniczychmoga ̨
być wspólne kuchnie, piekarnie, rzeźnie, jak np. w Belgii; w chłopskich
wspólne posiadanie narzed̨zi, nawozu, ziarna, wspólne ko rzystanie z
łak̨, bydła; w studenckich jednakowy rozdział pienied̨zy, przeznaczo-
nych na żywność).

2. Członek komuny nie korzysta z dochodów z kapitału lubmajat̨ku ziem-
skiego, jeżeli takowe posiada.

3. Nie pożycza nigdy nikomu na procent i weksel.

4. Nie upomina sie ̨ nigdy u nikogo sad̨ownie o pożyczone pieniad̨ze.

5. Nie prowadzi żadnego przedsieb̨iorstwa, opartego na wyzysku.
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6. Zwraca sie ̨ swobodnie i szczerze do towarzyszy, gdy potrzebuje pomo-
cy, nie uważajac̨ tego ani za jałmużne,̨ ani za pożyczke.̨

7. Nie procesuje sie ̨ sad̨ownie o spadki, podziały familijne itp. i nie czyni
około tego żad nych zabiegów z krzywda ̨ innych.

8. Nie uznaje żadnych praw, krzywdzac̨ych ludzi, i nigdy z nich nie korzy-
sta, jak np. z prawa, przyznajac̨ego kobiecie tylko 14ta ̨ cześ̨ć spa dku,
z prawa wydziedziczenia kogoś z jego własności dla braku dowodów
formalnych z prawa wydziedziczenia za dłu gi, itp.

3. Komuna nie uznaje żadnego państwa i daż̨y do tego, aby wszystkie
potrzeby ludzkie zbiorowe, wymagajac̨e organizacji, zaspokajane były
przez swobodne stowarzyszenia. Nieuznawanie państwa wyraża sie ̨ w
postep̨owaniu prywatnym każdego z jej członków.

1. Członek komuny nie podaje skarg do sad̨u.

2. Nie bierze udziału w sad̨ach przysieg̨łych.

3. Nie świadczy przed sad̨em, chyba że w celu ocalenia podsad̨nego.

4. Nie przyjmuje wezwania sad̨owego w sprawach cywilnych.

5. Nie wykonuje wyroków sad̨owych, któremu daja ̨moc krzywdzenia ko-
goś.

6. Nie denuncjuje złodziei ani zbrodniarzy przed policja.̨

7. Nie pomaga policji w wykryciu lub schwytaniu przestep̨cy.

8. Nie przyjmuje żadnej posady w służbie policyjnej lub jakiej bad̨ź służ-
bie rzad̨owej.

9. Nie bierze udziału w żadnych instytucjach przez rzad̨ zakładanych lub
protegowanych (jak np. kuratoria trzeźwości, czytelniewiejskie, zakła-
dy dobroczynności, itp.).

10. Nie bierze udziału w żadnych objawach legalizmu rzad̨owego, ani w
żadnych skład kach przez rzad̨ inicjowanych (jak np. proponowane
gminom wiejskim składki na po mniki, szkoły, czytelnie).
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11. Jeżeli nie może odmówić złożenia przysieg̨i (jak np. w wojsku) to jed-
nak nie przywiaz̨u je do niej żadnej wartości wewnat̨rz sumienia swe-
go.

12. Jeżeli nie może odmówić służby wojskowej, to jednak w razie wojny
zachowuje sie ̨ tak, by nie szkodzić ludziom, zatem zupełnie biernie.

13. Nie uznaje żadnychpraw cywilnych, jakie rzad̨ dajewmałżeństwie nad
żona ̨ i dziećmi.

14. Nie oddaje dzieci do szkół rzad̨owych.

W celu wyrugowania z dusz ludzkich nałogów państwowości, jak i zaspo-
kojenia istot nych potrzeb człowieka, komuna stara sie ̨ jak najbardziej o
rozwiniec̨ie w ludziach potrzeby i umiejet̨ności swobodnego zrzeszenia sie ̨
dla pewnych celów życiowych wspólnych, pro paguje zatem tajne naucza-
nie, zakłada wolne szkoły i uniwersytety, ażeby nimi zastap̨ić oświate ̨ rza-̨
dowa:̨ propaguje zakładanie stowarzyszeń do walki z alkoholizmem, ażeby
i uczynić niepotrzebna ̨działalność kuratoriów rzad̨owych. Daż̨y również do
tego, aby wszel kie zatargi i spory osobiste mied̨zy ludźmi były rozstrzygane
tylko przez sad̨y polubowne towarzyszy, jeżeli rozstrzygniec̨ie sprawy jest
konieczne.
4. Komuna uważa, że wyswobodzenie sie ̨ człowieka z pracy przymu-

sowej jest pierwszym warunkiem jego rozwoju duchowego i jego uzdol-
nień do walki z instytucjami ucisku, przeciwdziała zatem wszystkiemu,
co daż̨y do obarczania ludzi praca,̨ i domaga sie ̨ zdoby cia godzin swo-
bodnych, organizujac̨ w tym celu strajki, bojkoty i inne protesty zbio-
rowe. W postep̨owaniu prywatnym daż̨enie to wyraża sie ̨w nastep̨ujac̨y
sposób:

1. Członek komuny nie wyzyskuje niczyjej pracy; jeżeli np. ma do czynie-
nia ze służba ̨domowa,̨ to może korzystać z takowej nie inaczej, jak na
zasadzie zupełnej równości pracy i wygód życiowych.

2. Nie korzysta z pracy uczniów lub terminatorów, jeżeli jest rzemieśl-
nikiem, bed̨ac̨ maj strem lub brygadzista ̨ w fabryce, nie obciaż̨a robo-
ta ̨ zależnych od siebie robotników i nie stara sie ̨ wyciag̨nać̨ dla siebie
jakichkolwiek korzyści z ich pracy: jeżeli jest chłopem, posiadajac̨ym
ziemie,̨ i musi przyjać̨ najmite ̨ do pomocy w gospodarstwie, wówczas
dzieli sie ̨ z nim zarówno praca,̨ jak i dochodem.
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