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I. Wypowiadamy walke!̨
Nadeszła ta chwila, kiedy musimy powiedzieć sobie i światu, to nowe, a waż-
ne słowo: wypowiadamywalke.̨ Wypowiadamywalke ̨rzad̨owi rosyjskiemu o
wolność Polski i o wolność każdego człowieka w Polsce. Od tej chwili zaczy-
na sie ̨ dla nas nowe życie i nowa epoka w historji naszej. Dotychczas, jakkol-
wiek wszyscy sarkaliśmy na ucisk moskiewski i przeklinaliśmy go w duszy
swojej, jakkolwiek propaganda rewolucji ludowej, zabronione słowa praw-
dy, rozchodziły sie ̨ szeroko mied̨zy ludem pracujac̨ym, jakkolwiek strejki i
manifestacje robotnicze od wielu lat już nie daja ̨spokoju władzom, to jednak
na ogół, w calem mnóstwie spraw życia byliśmy posłuszni rzad̨owi.

Tak, byliśmy posłuszni. Przyjmowaliśmy bez oporu wszystkie jego prawa
i rozporzad̨zenia; korzystaliśmy dobrowolnie ze wszystkich jego urzad̨zeń
i instytucyj; pomagaliśmy w jego pienież̨nych, oświatowych i kulturalnych
przedsieb̨iorstwach. Polska zespalała sie ̨ coraz bardziej z państwem carów,
przyzwyczaiła sie ̨ do jego praw i administracji, ulegała we wszystkiem i po-
mimo nurtujac̨ych ja ̨ myśli buntowniczych była posłuszna ̨ znienawidzone-
mu rzad̨owi. Tak jednak zawsze być nie mogło, i oto nadeszła chwila, kiedy
to posłuszeństwo wypowiadamy.

Dlaczego mówimy, że taka chwila nadeszła teraz?
Najpierw dlatego, że toczac̨a sie ̨obecnie wojna japońska osłabiła rzad̨ car-

ski i przygotowuje mu cały szereg nowych kles̨k. Zniszczona flota morska,
200 tysiec̨y straconych żołnierzy, setki miljonów rubli zmarnowanych, ro-
snac̨e z każdym dniem wojny długi państwowe, wszystko to podkopało zna-
czenie moralne i poteg̨e ̨ materjalna ̨ rzad̨u. Dotad̨ świat cały był tego prze-
konania, że Rosja jest niezwycież̨ona,̨ że ma silna ̨ i bitna ̨ armje,̨ wyćwiczona ̨
administracje ̨ urzed̨nicza,̨ olbrzymie zasoby pienież̨ne; wierzono także, że
pomied̨zy rzad̨em carskim a narodem rosyjskim jest tak silna jedność du-
chowa, że każda polityka rzad̨u znajdzie oddane sobie masy narodu, gotowe
do wszelkich ofiar i wysiłków. Tymczasem wszystko to okazało sie ̨ bajka.̨ Od
samego poczat̨ku wojny po dzień dzisiejszy wojsko rosyjskie ponosi same
kles̨ki. Okazało sie ̨ także, że cała niemal administracja rzad̨owa składa sie ̨
ze złodziei, którzy dla własnego zysku okradaja ̨armje,̨ że w administracji tej
niema żadnego porzad̨ku ani jednolitości, że nic nie było należycie przygoto-
wane do wojny, chociaż szły na to miljony. Okazało sie ̨ również, że wypowie-
dziana przez rzad̨ carski wojna i zabór Mandżurji, nietylko że nie wywołały
zapału w masach narodu rosyjskiego, lecz przeciwnie przyjet̨e zostały z nie-
chec̨ia,̨ obojet̨nościa ̨ zupełna,̨ a nawet z oporem. Patrjotyczne manifestacje
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rosyjskie na poczat̨ku wojny urzad̨zała niemal wszed̨zie sama policja, skład-
ki dobrowolne na armje ̨ i flote ̨ napływały powoli i skap̨o, a w bardzo wielu
wypadkach pod wyraźnym przymusem władzy. Wysyłani na wojne ̨ rezerwi-
ści, nawet w prowincjach czysto rosyjskich, urzad̨zali bunty rozpaczy, które
bywały poskramiane siła ̨ zbrojna.̨ Państwo carów okazało sie ̨ niedołeż̨nem i
słabem, znieprawionem moralnie, któremu własny jego naród odmawia po-
parcia i wiary. Teraz już jest rzecza ̨ prawie pewna,̨ że wojna japońska skoń-
czy sie ̨ zupełna ̨ kles̨ka ̨Rosji.

Rzad̨ carski bed̨zie zrujnowanymaterjalnie, odarty z uroku swej poteg̨i wo-
jennej, osłabiony wewnet̨rznie przez oszustwa swoich własnych urzed̨ników
i generałów. To jest pierwsza rzecz, która ̨musimy zapamiet̨ać i uświadomić
sobie dokładnie.

A teraz druga: naród rosyjski rozpoczał̨ teraz walke ̨ ze swoim rzad̨em,
walke ̨ pod hasłem wolności. Najpierw wypowiedziały sie ̨ „ziemstwa“ to jest
przedstawiciele szlachty i włościan; wypowiedziały sie ̨ jasno i otwarcie, że
pragna ̨konstytucji, porzad̨ku opartego nawolności i na prawie uchwalonem
przez cały naród. Z tem samem żad̨aniem wystap̨iły rady miejskie, wiece ad-
wokatów, lekarzy, studentów, dziennikarzy, techników i t. d. Teraz nastały
wielkie strejki robotnicze, wewszystkich prawie wiek̨szychmiastach Rosji, a
hasłem ich jest przedewszystkiem wolność polityczna, obalenie dzisiejszego
rzad̨u. Narazie rzad̨ potrafił przytłumić te bunty, tak samo jak u nas, przele-
wem krwi ludowej; ale nikt nie wierzy już dzisiaj w możność zupełnego ich
stłumienia. Ruch rewolucyjny stał sie ̨ zbyt szeroki, zbyt silny.

Jeżeli dzisiaj jeszcze nie może on obalić rzad̨u carskiego, z powodu ciem-
noty wojska i chłopów rosyjskich, niezdolnych jeszcze do zrozumienia walki
za wolność, to w każdym razie walka ta bed̨zie rozszerzała sie ̨ i wzrastała. Be-̨
da ̨powtarzały sie ̨zabójstwa policmajstrów, gubernatorów, ministrów i wiel-
kich ksiaż̨at̨; bed̨a ̨ ponawiać sie ̨ bunty chłopskie i robotnicze, spiski wojsko-
we, manifestacje, zjazdy i wiece dopominajac̨e sie ̨ zmiany rzad̨u — a z tem
wszystkiem rzad̨ carski nie potrafi dać sobie rady. Atakowany w swoim wła-
snym domu, przez swój własny naród, traci on grunt pod nogami, traci to, z
czego rozwijał sie ̨ i czerpał swoje siły.

Położenie chwili obecnej daje sie ̨ zatem streścić w dwóch słowach: wróg
nasz, rzad̨ carski, słabnie. Słabnie przez wojne ̨ zewnet̨rzna ̨ z Japończykami,
z której wyjdzie pobity i zrujnowany. Słabnie przez wojne ̨domowa ̨ze swoim
własnymnarodem, która bed̨zie nieustannie rozprzeg̨ać jego siły i obezwład-
niać jego czynności.
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kich interesach życia wiejskiego, gdyby gmina miała prawdziwy samorzad̨,
gdyby była wolna ̨ od ucisku i ciag̨łego wtrac̨ania sie ̨ policji carskiej.

W gminach wiec̨ powinniśmy teraz trzymać sie ̨ polityki nastep̨ujac̨ej:
Nie pozwalamy, żeby uchwały zebrań spisywały sie ̨ po rosyjsku, tylko po

polsku.
Nie pozwalamy, żeby naczelnik powiatu naznaczał i usuwał pisarza bez

zgody zebrania gminnego.
Naznaczonych przez naczelnika pisarzy, szkodliwych dla gminy, usuwa-

my.
Nie pozwalamy, by naczelnik powiatu lub ktobad̨ź z policji był obecny na

zebraniach gminnych i wyborach.
Nie uznajemy żadnych rozporzad̨zeń, które nie uzyskały zgody dobrowol-

nej zebrania gminnego lub wiejskiego.
Odmawiamy wszelkich funduszów na szkoły rosyjskie.
Odmawiamy wszelkich składek dobrowolnych na cele rzad̨owe.
Uznajemy za wójtów i sołtysów tylko te osoby, które zostały wybrane do-

browolnie przez zebrania bez nacisku władzy.
Wolności temusimy uzyskać terazwewszystkich gminach, a prowadzenie

takiej walki bed̨zie także zadaniem zwiaz̨ków zmowy.

VI. Pamiet̨ajmy wiec̨!
Rozpoczynamy zmowe ̨ przeciw rzad̨owi rosyjskiemu:

Nikt nie posyła dzieci, ani sam nie uczes̨zcza do szkoły rosyjskiej.
Nikt nie podaje do sad̨u państwowego lub gminnego.
Nikt nie wzywa pomocy policji ani jej nie pomaga w niczem.
Nikt nie przyjmuje żadnej służby rzad̨owej.
Nikt nie staje do kupna przy sprzedaży publicznej za nieopłacone podatki.
Nikt nie składa pienied̨zy w kasach i bankach państwowych; nie kupuje

wódki ani papierów państwowych, ani biletów loteryj.
Zaczynamy tworzyć własne życie społeczne, oparte na swobodzie, spra-

wiedliwości i braterstwie.
Prawa carskie przestaja ̨ istnieć w Polsce!
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i braterstwie, na pomocy wzajemnej i poszanowaniu wolności każdego czło-
wieka.

Chrystus powiedział: „Oddaj Cesarzowi co jest cesarskiego, a co boskiego
Bogu“. I my to spełnimy: bo nie oddamy cesarzowi ani sumienia swego, ani
swojej woli, ani swego życia i pracy. Sumienie nasze, wola, życie i praca sa ̨ to
rzeczy boskie i do Boga tylko należa.̨

V. Walka w gminach.
Zwiaz̨ki szerzac̨e zmowe ̨ powszechna,̨ te, które stworza ̨ sie ̨ po wsiach, bed̨a ̨
mieć inne jeszcze ważne zadanie do spełnienia, mianowicie, walke ̨ z rzad̨em
w gminach. Chodzi o to, że rzad̨ rosyjski usiłuje oddawna już zdusić zupełnie
nasz samorzad̨ gminny i zamienić gmine,̨ jej zebrania i urzed̨y, na czysto poli-
cyjna ̨ instytucje,̨ która uchwala i robi to tylko, co rozkaże gubernator lub na-
czelnik powiatu. Rzad̨owi udało sie ̨osiag̨nać̨ to prawie zupełnie, dziek̨i temu,
że włościanie nie opierali sie ̨ i we wszystkiem ustep̨owali, znoszac̨ najwiek̨-
sze bezprawia. W ten sposób, zaprowadzono zwyczaj, że uchwały gminne
spisuje sie ̨ po rosyjsku a nie po polsku; że naczelnik powiatu sam naznacza i
usuwa pisarza; że wybory i narady gminne odbywaja ̨ sie ̨ w obecności straży
ziemskiej lub naczelnika powiatu, pod ich naciskiem i kontrola,̨ bed̨ac̨ przez
to pozbawione wszelkiej swobody. Z samorzad̨u naszego po wsiach pozosta-
ła tylko dotkliwa dla nas komedja, a stało sie ̨ to wbrew nawet tej ustawie
prawnej, która dotad̨ obowiaz̨uje na papierze życie gminne. Ustawa ta wyda-
na przez rzad̨ rosyjski po ostatniem powstaniu naszem, 1863 roku, została
nastep̨nie przez tenże rzad̨ pogwałcona; wszystkie swobody samorzad̨u wło-
ściańskiego, jakie rzad̨ rosyjski nadał nam w tej ustawie, bed̨ac̨ jeszcze pod
strachem powstania, w nastep̨nych latach zaczał̨ je po kolei kasować, zupeł-
nie bezprawnie, aż doszło do tego, co jest dzisiaj, że robimy to tylko, co roz-
każe władza policyjna.

Przeciwko temu gwałtowi musimy wystap̨ić teraz ze stanowcza,̨ bez-
wzgled̨na ̨ walka.̨ Musimy nie tylko obronić ten samorzad̨ gminny, jaki
gwarantuje ustawa, ale zdobyć jeszcze rozszerzenie samorzad̨u. Powodze-
nie zaś tej walki jest rzecza ̨ pewna,̨ jeżeli tylko wystap̨imy do niej wszyscy,
z jednościa ̨ i uporem, nie ustep̨ujac̨ ani przed groźba,̨ ani przed fałszywemi
obietnicami rzad̨u. Dla naszego życia jest to sprawa bardzo ważna, gdyż
wszystko szłoby inaczej i stokroć lepiej w gospodarce gminnej, we wszyst-
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To jedno powinno nas zdecydować, by ostatecznie zerwać z dotychczaso-
wa ̨ biernościa.̨ Czekaliśmy na to sto lat przeszło, znoszac̨ najstraszniejszy
ucisk; czekaliśmy na chwile ̨ odpowiednia,̨ w którejby nasze marzenia o wol-
ności na czyn zamienić sie ̨mogły; wiec̨ kiedy ta chwila nadeszła, byłoby na-
szem samobójstwem politycznem, gdybyśmy ja ̨przeczekali z założonemi re-̨
kami. Stalibyśmy sie ̨wtenczas narodem niegodnym wolności, narodem któ-
ry sam siebie skazuje dobrowolnie na wieczna ̨niewole.̨ Nie myślmy bowiem,
że ktokolwiek da nam wolność bez nas samych. Gdyby nawet naród rosyjski
wywalczył ja ̨ teraz od cara, to wywalczyłby ja ̨ dla siebie, a nie dla nas, i Pol-
ska, gdyby dziś jeszcze zachowywała sie ̨biernie, nie starajac̨ sie ̨wyzyskać dla
siebie chwili obecnej, to pozostałaby i nadal niewolnica ̨ tego nowego rzad̨u,
jakiby Rosja sobie stworzyła.

Tak wiec̨, z tego, że rzad̨ carski słabnie skorzystać teraz musimy. Ale jest
jeszcze inny powód, równie ważny, dla którego powinniśmy wypowiedzieć
walke.̨

Od wielu lat mówi sie ̨ u nas w kraju o rewolucji ludowej polskiej, o tej re-
wolucji, która obali dzisiejszy ucisk moskiewski i na jego gruzach zbuduje
nowy świat sprawiedliwości i swobody. Mówi sie ̨ o barbarzyństwie państwa
rosyjskiego; o krzywdach ludzkich, jakie z niewoli wynikaja,̨ a jednocześnie
zachowujemy sie ̨ tak, jak gdyby ta niewola i to państwo rosyjskie było przez
nas szanowane i dla nas potrzebne. Nie wyrzad̨zamy mu żadnej szkody; zga-
dzamy sie ̨ milczac̨o na wszystkie jego rozporzad̨zenia: uczymy sie ̨ w jego
szkołach; chodzimy do jego sad̨ów; pomagamy jego policji; płacimy wszyst-
ko, co od nas żad̨aja;̨ idziemy dowojska przelewać za jego sprawe ̨krew swoja.̨
Mied̨zy naszemi przekonaniami a naszem życiem niema zgodności. Nienawi-
dzimy niewoli moskiewskiej, a żyjemy dobrowolnie jako niewolnicy.

Bywaja ̨ jednak w Polsce i inni ludzie. Tacy naprzykład Unici, chłopi „opor-
ni“ z Podlasia, których rzad̨ gwałtemdoprawosławja przymusza. Ci nie chcie-
li wyznawać boga carskiego i nie wyznaja ̨ go. Nie chcieli zaprzedać policji
duszy swojej — i nie zaprzedali. Katowano ich, mec̨zono, trzymano po wie-̨
zieniach, doprowadzano do ned̨zy — nic nie pomogło. Pozostali wolnymi, bo
żyja ̨w zgodzie z wiara ̨ swoja;̨ przemoc nie zdołała ich ukorzyć. To sa ̨ ludzie
silni, prawdziwi bojownicywolności, którychprzekonanie,myśl, uczucie jest
zarazem ich czynem, którzy tak postep̨uja ̨ jak myśla ̨ i jak wierza.̨

Otóż wypowiadajac̨ teraz walke,̨ czynimy rzecz ważna ̨dla nas samych, dla
naszej własnej siły. Poczuliśmy to sami, że tak jak jest teraz, dłużej trwać
nie może. To, o czem dotychczas mówiliśmy tylko i myśleli, teraz powinno
stać sie ̨ naszem życiem. Mówiliśmy przez wiele lat, że potrzebna nam jest
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wolność — wiec̨ teraz zaczniemy uczyć sie ̨ żyć jako ludzie wolni, którzy roz-
porzad̨zeń ciemiez̨ców nie słuchaja ̨ i korzystać z ich praw ani instytucyj nie
chca.̨ Mówiliśmy przez wiele lat, że czeka nas wielkie zadanie zniszczenia
przemocy rzad̨u rosyjskiego — teraz bed̨ziemy te ̨ przemoc niszczyć.

Znajda ̨ sie ̨ jednak tacy co powiedza,̨ że zamało jest jeszcze ludzi uświado-
mionych mied̨zy nami, abyśmy mogli już teraz przystap̨ić do czynów. Ale w
tem właśnie tkwi wielki bład̨. Nic bowiem tak nie uświadamia ludzi jak samo
życie, jak czyny dokonane. Słowami nie każdego można przekonać. Wiele
rzeczy ludzie słuchaja,̨ ale im nie wierza.̨ Jeśli zaś zobacza ̨ na przykładach,
że można nie poddawać sie ̨ rzad̨owi, że można urzad̨zić sobie życie ludzi
wolnych, że można z rozporzad̨zeniami władzy walczyć i im sie ̨ opierać sku-
tecznie, to wtedy dopiero zrozumieja,̨ że wolność, o której sie ̨mówi, nie jest
sprawa ̨ gadania tylko, ale sprawa ̨ życia, i przyłac̨za ̨ sie ̨ do niej.

Walka o wolność, walka codzienna, uporczywa, wytrwała, da wiec̨
przedewszystkiem nam samym olbrzymie korzyści. Sprawa nasza wzmocni
sie,̨ siły nasze spoteż̨nieja.̨ To, o czem teraz mówi sie ̨ pokryjomu i cicho,
stanie sie ̨ jawnem i głośnem, rzecza ̨żywa,̨ o której wszyscy bed̨a ̨musieli my-
śleć i mówić. Prowadzac̨ walke ̨ — zorganizujemy sie ̨ lepiej, zespolimy sie ̨ w
wielkie gromady jednolicie działajac̨e, nauczymy sie ̨ dzielności charakteru,
dzielności postep̨owania zgodnego z sumieniem ludzi wolnych; słowem, że
z narodu martwego staniemy sie ̨ żywym.

Wielkie hasło nasze— rzeczypospolitej ludowej polskiej— zacznie żyćwte-
dy rzeczywistem prawdziwem życiem. Bed̨ziemy te ̨ rzeczpospolita ̨ tworzyli
z dnia na dzień, we wszystkich swoich stosunkach społecznych, we wszyst-
kich swoich sprawach osobistych i publicznych— i zmusimy w końcu zarów-
no rzad̨ rosyjski, jak i świat cały, by uznał, że Polska jest żywa ̨ i wolna.̨

Czas zatemwielki, abyśmywypowiedzieli walke ̨o wolność. Pierwsze strza-
ły już padły. Walka zaczeł̨a sie.̨ Robotnicy wszystkich miast polskich urza-̨
dzili wielki strejk polityczny, ażeby pokazać rzad̨owi wrogie mu siły ludu
polskiego, i przez kilka tygodni trzymali rzad̨ carski w strachu i rozprzeż̨e-
niu. Młodzież uczac̨a sie ̨ po miastach zapowiedziała, że do szkół rosyjskich
uczes̨zczać wiec̨ej nie bed̨zie i że wróci tylko do szkoły polskiej.

Rzad̨ został przez to zmuszony do zamkniec̨ia wszystkich swoich wyż-
szych i średnich zakładów naukowych w Polsce, i dano mu termin do
września roku bieżac̨ego, żeby do tego czasu szkoły te zostały zamienione
na szkoły polskie. Tak sie ̨walka zaczeł̨a. Teraz chodzi o to, aby stała sie ̨ ona
powszechna ̨w całem znaczeniu tego słowa, i uparta ̨ aż do zwycies̨twa.
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japońska skończy sie ̨ zupełna ̨kles̨ka ̨Rosji, że zatem nastap̨i ruina rzad̨u car-
skiego ogromne straty pienież̨ne i olbrzymie długi, słowem bankructwo. Sa-
ma wiec̨ przezorność nakazuje nam wycofać jak najpred̨zej swoje pieniad̨ze
zarówno z banków i papierów państwowych, jak i ze wszystkich rzad̨owych
kas oszczed̨ności, pocztowych i gminnych, bo inaczej i na nas odbije sie ̨ cież̨-
kie bankructwo rzad̨u. Umieścić te pieniad̨ze możemy z wiek̨sza ̨pewnościa ̨ i
korzyścia ̨w bankach i papierach różnych Towarzystw przemysłowych i han-
dlowych, lub w towarzystwach pożyczkowo-oszczed̨nościowych.

Ale nietylko sama przezorność każe nam tak zrobić. Wymaga tego także
interes naszej wolności. Nie chcemy, żeby nasze pieniad̨ze szły na wysyłanie
nowych pułków doMandżurji; nie chcemy, żeby za nasze pieniad̨ze utrzymy-
wało sie ̨wojsko i policja przeznaczona do gneb̨ienia nas; chcemy rzad̨ carski
zrujnować, osłabić — i dlatego wycofamy swoje pieniad̨ze ze wszystkich kas
i banków rzad̨owych.

Powiedza ̨nam jeszcze najgorsze, najbardziej bezczelne kłamstwo, że zmo-
wa nasza sprzeciwia sie ̨religji. Lecz ktokolwiek nam to powie, ksiad̨z czy kto
inny, bed̨ziemy mogli mu odpowiedzieć z cała ̨ powaga ̨ prawdy, że nie jest
chrześcijaninem. Tylko ten bowiem, który nie zna nauki Chrystusa, lub któ-
ry ja ̨obłudnie tłumaczy, może twierdzić, że zmowa nasza jest tej nauce prze-
ciwna. Zmowa przeciw rzad̨owi jest prawdziwym wyrazem nauki Chrystusa,
jest obowiaz̨kiemkażdego, kto nauke ̨te ̨chcewyznawać nietylko słowami ale
i życiem własnem.

Chrystus powiedział: „Nie sad̨źcie a nie bed̨ziecie sad̨zeni. Nie potep̨iajcie
a nie bed̨ziecie potep̨ieni. Odpuszczajcie a bed̨zie wam odpuszczone“ (Ewan.
Łuk. r. 6, 37). My też nie bed̨ziemy stawać do sad̨ów, ani oddawać ludzi w rec̨e
policji.

Chrystus powiedział: „Wiecie, że ksiaż̨et̨a narodów panuja ̨ nad niemi, a
którzy wiek̨si sa ̨ używaja ̨ zwierzchności nad niemi. Nie tak bed̨zie mied̨zy
wami: ale ktobykolwiek mied̨zy wami chciał wiek̨szym być, niech bed̨zie słu-
ga ̨ waszym. A ktoby mied̨zy wami chciał pierwszy być, niech bed̨zie sługa ̨
waszym“. (Ew. Mateusza, roz. 20, 25, 26, 27). I my przestaniemy uznawać
narzuconych ksiaż̨at̨, to jest rzad̨ carski; wypowiadamy mu posłuszeństwo
za pomoca ̨ zmowy; stajemy sie ̨ ludźmi wolnymi, jako prawdziwi wyznawcy
Chrystusa.

Chrystus powiedział: „Przykazanie nowe daje ̨wam, abyście sie ̨ społecznie
miłowali, jakom ja was umiłował“. (Ew. Jana, roz. 13,34). I my to przykazanie
spełnimy, tworzac̨ swoje własne życie społeczne, oparte na sprawiedliwości
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policji. Dlatego kradzieży i rozbojów jest coraz wiec̨ej, chociaż policja jest
wszed̨zie, a wiez̨ienia stoja ̨ przepełnione.

Tymczasem dla bezpieczeństwa naszego wystarcza zupełnie niedopusz-
czać do kradzieży; jeżeli kradzież została dokonana, możemy sami wyszukać
złodzieja i odebrać to, co ukradł, puszczajac̨ gowolno. Przez takie postep̨owa-
nie niejeden złoczyńca mógłby poprawić sie,̨ niejeden który kradnie z ned̨zy
lub ze złej namowy zaprzestałby tego i został uczciwym człowiekiem.Wiez̨ie-
nia nie miałyby wtedy kształcić kogo na łotrów — i kradzieży mniej by było
na świecie. A co najważniejsza, nie mielibyśmy na swojem sumieniu niczy-
jego życia złamanego, niczyjej duszy zgubionej. Oto dlaczego nie bed̨ziemy
wzywać policji.

Powiedza ̨ nam, że w kasach rzad̨owych bezpieczniej składać pienia-̨
dze, że to korzyść nasza a nie rzad̨u. Jest to nieprawda. W dzisiejszych
czasach tak złych dla rzad̨u rosyjskiego, z powodu wojny i buntów, nie-
bezpiecznie jest umieszczać pieniad̨ze nietylko w bankach i papierach
państwowych, ale nawet w kasach oszczed̨nościowych pocztowych i
gminnych, zostajac̨ych pod władza ̨ rzad̨u. Oto teraz właśnie ustawa kas
gminnych pożyczkowo-oszczed̨nościowych w Królestwie Polskiem została
zmieniona przez taki dodatek: „nadmiar gotowizny w gminnych kasach
pożyczkowo-oszczed̨nościowych na każdorazowy wniosek miejscowego
komisarza do spraw włościańskich i za zezwoleniem urzed̨u gubernialnego
może być wnoszony przez zarzad̨ kasy do

Banku państwa lub do skarbowych kas oszczed̨ności, lub też lokowany w
państwowych albo przez skarb gwarantowanych papierach publicznych“.
Jednocześnie zaś okazało sie,̨ że rzad̨ umieszcza w kasach oszczed̨no-
ściowych skarbowych na 50 miljonów rubli swoich listów „pożyczki
wewnet̨rznej“, to jest, że zabiera z kas oszczed̨ności 50 miljonów rubli, a na
ich miejsce wkłada świeżo wypuszczone papiery, których wartość bed̨zie
daleko mniejsza. Znaczy to, że posiadacze ksiaż̨eczek oszczed̨nościowych,
gdy zechca ̨ oszczed̨ności swoje podnieść, dostana ̨ zamiast gotówki listy tej
nowej pożyczki, czyli, że dostana ̨ mniej niż włożyli. Rzad̨ zagarnie sobie
znaczna ̨ cześ̨ć ich oszczed̨ności i za te miljony, skradzione od ludu, bed̨zie
dalej prowadzić wojne.̨

Zrujnowany teraz wojna ̨ i kradzieżami swych urzed̨ników, rzad̨ carski, na-
wet za granica,̨ z trudnościa ̨dostaje pożyczke;̨ niktmu już nie ufa; kapitaliści
francuscy, którzy mu duże sumy pożyczali przed kilku laty, teraz sa ̨ w stra-
chu. Czyż mamy wiec̨, oprócz tylu podatków i opłat, jeszcze i oszczed̨ności
swoje oddawać rzad̨owi na przepadłe? Wszyscy już teraz wiedza,̨ że wojna
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II. Co to jest wolność?
Teraz uprzytomnijmy sobie, o co mamy walczyć z rzad̨em rosyjskim. Mamy
walczyć o wolność Polski i wolność każdego człowieka w Polsce. Czegóż po-
trzeba, aby ta wolność była.

Potrzeba sejmu polskiego zwołanego do Warszawy.
Sejm taki, jest towiec całego narodu, złożony z jego przedstawicieli. Przed-

stawicieli tych powinni wybierać wszyscy bez wyjat̨ku, przez swobodne gło-
sowanie, a każdy przedstawiciel powinien otrzymać wskazówki od swoich
wyborców, jakie rzeczy ma uchwalać w sejmie. Sejm polski powinien trwać
ciag̨le i być najwyższa ̨ władza ̨ w kraju, to jest, że do niego tylko należeć be-̨
dzie wydawanie praw i rozporzad̨zeń, naznaczanie urzed̨ników, administra-
cja kraju i rozporzad̨zanie funduszami krajowemi.

Potrzeba nieograniczonej wolności słowa, zebrań, strajków i stowa-
rzyszeń, zatwierdzonej jako wiekuiste i nietykalne prawo narodu, którego
żaden rzad̨ ani sejm nawet nie może nigdy odebrać. Bez tego bowiem przy
najlepszym rzad̨zie ludzie byliby zawsze niewolnikami. Wolność ta oznacza,
że każdy może mówić i pisać to co myśli; że każdy może zwoływać zebra-
nia i zawiaz̨ywać stowarzyszenia jakie uważa za potrzebne; że każdy może
zmawiać sie ̨ ze swoimi towarzyszami pracy w celu wspólnej walki przeciw
wyzyskowi. Przy takiej tylko wolności życie ludzi może rozwijać sie ̨wszech-
stronnie.

Jak ważna jest wolność stowarzyszania sie,̨ zrozumiemy łatwo, gdy uświa-
domimy sobie, że stowarzyszeniamoga ̨załatwiaćwszelkie sprawy społeczne
i zaspakajać wszelkie potrzeby ludzkie stokroć lepiej, uczciwiej i sprawniej,
aniżeli rzad̨y policji. W stowarzyszeniach spoczywa siła narodu i wolność
człowieka. Gdzie stowarzyszenia sa ̨ liczne i rozmaite, tam życie ludzkie jest
swobodne od policyjnej administracji, a wszelkie zamachy rzad̨u na wolność
spotykaja ̨ sie ̨ z niezwalczonym oporem. Gdzie zaś stowarzyszeń niema, tam
policja panuje wszechwładnie, sama wszystkiem administruje i rzad̨zi, nie
zwracajac̨ uwagi na rozmaite potrzeby i interesy mieszkańców. Ludzie nie-
stowarzyszeni nie moga ̨ oprzeć sie ̨ żadnym gwałtom rzad̨u, sa ̨ na jego łasce.
Dlatego też potrzeba namprzedewszystkiem zupełnej swobody stowarzysza-
nia sie.̨

Potrzeba wolności sumienia, to jest, by każdy mógł swobodnie wyzna-
wać swoja ̨ religje ̨ i zgodnie z nia ̨ postep̨ować. Wszelkie prześladowania re-
ligijne, przymusowe nawracanie na obca ̨ wiare,̨ których ofiara ̨ w Polsce sa ̨
przedewszystkiem Unici, chłopi podlascy, powinny natychmiast ustać i tego
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od rzad̨u rosyjskiego domagać sie ̨ bed̨ziemy, Unitom powinny być zwróco-
ne zabrane im kościoły, małżeństwa ich uznane za prawne, dzieci za ślubne,
wszystkie prawa przywrócone i nadana ̨zupełna swobodawyznawania religji
katolickiej lub grecko-katolickiej. Tak samo tym wszystkim, którzy z katoli-
cyzmu przeszli na prawosławje, ma być dana zupełna wolność powrócenia
do religji katolickiej. Powinno być także zniesione natychmiast prawo, któ-
re nakazuje, by dzieci z małżeństw mieszanych wychowywały sie ̨ w religji
prawosławnej. Wszystkie sprawy religijne, jak zakładanie stowarzyszeń re-
ligijnych, bractw, kościołów, naznaczanie biskupów i ksież̨y, powinny być
zupełnie usuniet̨e z pod dozoru policji i państwa.

Potrzeba nietykalności osoby i domu to jest, ażeby policja nie miała pra-
wa wchodzić do niczyjego mieszkania, gwałcić spokoju domowego i wiez̨ić
ludzi samowolnie nie czekajac̨ nawet na wyrok sad̨u.

Potrzeba szkoły wolnej to znaczy, żeby nauczanie nie było pod wyłac̨zna ̨
władza ̨ ani rzad̨u ani gminy, lecz żeby każdy człowiek i każde stowarzysze-
nie mogło zakładać szkoły, jakie uważa za potrzebne i nauczać według swo-
ich przekonań.Wystap̨iliśmy teraz dowalki o szkołe ̨gminna ̨polska,̨ o szkołe,̨
któraby od gminy a nie od rzad̨u zależała. I to bed̨zie nasza pierwsza zdobycz
na polu wolności nauki. Lecz pamiet̨ajmy, że w kraju prawdziwie wolnym,
nietylko rzad̨ ale nawet i gmina nie powinna mieć monopolu nauczania; nie
powinna mieć prawa zakazać otwierania innych szkół, ani osobom prywat-
nym ani towarzystwom. Każdy powinien mieć wolność nauczania, tak samo
jak wolność myśli i słowa. Bez wolnej szkoły niema wolności duszy ludzkiej.
Szkoła urabia człowieka, urabia jego pojec̨ia i jego charakter; jest towiec̨ zbyt
ważna rzecz, abyśmy ja ̨ w rec̨e rzad̨u jakiegokolwiek oddawać mieli. Szkoła
rzad̨owa trzymać sie ̨musi ściśle programów nauczania ułożonych przez mi-
nistra oświaty i z tego powodu wpaja ona w umysły młodzieży te tylko poje-̨
cia i przekonania, jakie wyznaja ̨ przedstawiciele rzad̨u. Wszystkie zaś inne
pojec̨ia i uczucia sa ̨ w szkole rzad̨owej zabronione; wszystko, co myśl ludz-
ka stwarza nowego, wszystko co jest odmiennem od sposobu widzenia ludzi,
stojac̨ych u steru władzy, chociażby to były rzeczy najbardziej piek̨ne i praw-
dziwe, wszystko to niema dostep̨u do szkoły rzad̨owej. I dlatego szkoła, która
zostaje pod wyłac̨zna ̨władza ̨ rzad̨u, wypacza umysły młodzieży i tamuje ich
rozwój, urabia je wszystkie na jedna ̨modłe ̨ i zabija najcenniejszy skarb czło-
wieka — wolność myśli. Dlatego też potrzeba nam szkoły wolnej i wolnego
nauczania w jaknajszerszym zakresie.

Potrzeba, żeby wojsko zostało zniesione, a na jego miejsce zaprowadzo-
na milicja narodowa.
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cy wsi lub miasteczka, lepiej jeszcze aniżeli policja. Pod tym wzgled̨em bez-
pieczeństwo nasze nicby nie straciło, lecz zyskało, gdybyśmy zamiast policji
używali swoja ̨ własna ̨ straż ochronna,̨ tak samo jak przy pożarach posługu-
jemy sie ̨ swoja ̨ straża ̨ ogniowa.̨

Lecz oprócz tego, zyskałaby na tem także i sprawiedliwość, zmniejszyłyby
sie ̨krzywdy ludzkie. Gdybyśmy choć na chwile ̨ zastanowili sie,̨ ile zła wyrza-̨
dzaja ̨wiez̨ienia i kary policyjne, tobyśmy raz nazawsze przekonali sie,̨ że nie
mawiek̨szego grzechu, jak oddanie człowiekaw rec̨e policji. Kradna ̨z rozma-
itych powodów: z ned̨zy, z namowy, ze złych instynktów. Bywa tak, że krad-
nie wyrostek, prawie dziecko, podmówione do tego; bywa, że ktoś ukradnie
z głodu kawałek chleba dla siebie lub dla swoich dzieci. Tych wszystkich od-
stawia sie ̨ zazwyczaj do policji. Policja zamyka do aresztu, potem prowadzi
do sad̨u, a ztamtad̨, skazanego już, odsyła do wiez̨ienia, do rot aresztanckich
lub na wygnanie. Skazany taki już jest zgubiony na całe życie. W areszcie i
wiez̨ieniu zapozna sie ̨z innymi złoczyńcami, którzy go do reszty zepsuja.̨ Na-
uczy sie ̨ za swoje cierpienie nienawidzieć ludzi; nauczy sie ̨ chytrości i pod-
step̨ów. Wyszedłszy z wiez̨ienia ma już na sobie piet̨no złoczyńcy. Bed̨a ̨ go
unikać i podejrzewać wszyscy; nie znajdzie nigdzie zarobku, ani przyjaciół;
życie uczciwe bed̨zie dla niego zamkniet̨e. Bed̨zie musiał, nie chcac̨ nawet,
pozostać złoczyńca,̨ żyć z kradzieży i oszustw, łac̨zyć sie ̨z ludźmi złymi. I tak
zgubiony zostaje człowiek, zgubiona jego dusza. Kara policyjna, przez która ̨
przeszedł, zamiast go poprawić i do dobrego życia nakłonić, wyniszczawnim
wszystkie lepsze uczucia, przerabia go na skończonego łotra. Wiez̨ienie jest
to szkoła wystep̨ku.

Wchodzi sie ̨ tam z jednem jakiemś przewinieniem, z jedna ̨ jakaś̨ skaza ̨ na
sumieniu, a wychodzi sie ̨ z sumieniem zupełnie zbrukanem, przyzwyczajo-
nem do wszelkich podłości. A pomyślmy, że to jest młody chłopak, który
mógłwyróść na porzad̨nego człowieka; że to jest ojciec lubmatka, która przy-
muszona ned̨za,̨ popełnia kradzież; cóż czynimy, oddajac̨ ich w rec̨e policji?
— za jeden bład̨ popełniony niszczymy im całe życie, gubimy dusze,̨ zmusza-
my pozostać złoczyńcami. Jest że wiek̨sza krzywda nad to? A co na tem zy-
skuje bezpieczeństwo nasze? Oddajac̨ w rec̨e policji każdego schwytanego na
kradzieży przysparzamy złoczyńców i złodziei, bo nawet taki, co nie był jesz-
cze złodziejem zawodowym, wychodzi nim z wiez̨ienia; wychodzi gorszym,
sprytniejszym, bardziej niebezpiecznym; tworza ̨ sie ̨ całe osady złodziei po-
bytowych, całe bandy rabusiów i koniokradów; a to wszystko sa ̨wychowań-
cy policji i wiez̨ień. Sami wiec̨ hodujemy złoczyńców przez to, że wzywamy
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kie spory o podział familijny, omiedze graniczne, o szkodywyrzad̨zone, o ob-
razy osobiste moga ̨być doskonale załatwione w takich sad̨ach polubownych,
uczciwie, bez niczyjej krzywdy i bez żadnych kosztów. Straciliby na tem tyl-
ko różni adwokaci, pokat̨ni doradcy, pisarze i urzed̨nicy, którzy umyślnie
podjudzaja ̨ ludzi do sporów i przeciag̨aja ̨ sprawy sad̨owe, aby jaknajwiec̨ej
wyłudzić pienied̨zy.

Gdy który z robotników lub czeladzi dworskich zostanie pokrzywdzony
przez pracodawce,̨ wtedy ujać̨ sie ̨ za nim powinni jego towarzysze, zagrozić
porzuceniem pracy, jeżeli krzywda nie zostanie naprawiona. Sama groźba
taka może nieraz poskutkować. Poszkodowany robotnik rzadko kiedy otrzy-
muje sprawiedliwość w sad̨zie, pomimo nawet długich starań i kosztów.

Solidarnem zaś wystep̨owaniem naszem w sprawie pokrzywdzonego na-
uczylibyśmy panów, że nikogo z nas bezkarnie krzywdzić nie można.

Może jednak zdarzyć sie,̨ te jedna z tych stron za nic nie chce zgodzić sie ̨na
sad̨ polubowny i że ktoś mógłby przez to utracić swój grunt, chate ̨ lub środ-
ki do życia, gdyby nie poszedł do sad̨u państwowego. Takie wypadki zwiaz̨ek
nasz musi uwzgled̨nić i rozpatrzywszy je, uczynić wyjat̨ek ze zmowy, pozwo-
lić swemu członkowi na bronienie sie ̨ w sad̨zie państwowym, aby nie padł
ofiara ̨ kogoś, co chce go skrzywdzić. Po za tem we wszystkich innych spra-
wach unikanie sad̨u państwowego i załatwianie sporu w sad̨ach polubow-
nych powinno stać sie ̨zwyczajem obowiaz̨ujac̨ymmoralnie. W ten sposób ze
stosunków naszychwyrugujemy pośrednictwo urzed̨ników carskich, bed̨zie-
my rzad̨zić sie ̨ nie prawem carskiem, lecz wolnem prawem sprawiedliwości.
Dlatego nie pójdziemy do sad̨ów ani państwowych ani gminnych.

Policja, mówia,̨ jest potrzebna dla porzad̨ku i dla bezpieczeństwa nasze-
go. Lecz czyż doprawdy mybyśmy nie mogli sami utrzymać porzad̨ku i bez-
pieczeństwa? Kiedy zdarza sie ̨ pożar, nie policja ratuje od ognia, lecz straż
ochotnicza, dobrowolne stowarzyszenie ludzi. Gdy trzeba upilnować zboża
w polu, bydła lub stodoły, nikt z gospodarzy nie używa do tego strażników i
policjantów, lecz pilnuja ̨sami. Czyż tak samo każda wieś i osada nie mogłaby
utrzymać swojej własnej straży bezpieczeństwa, chroniac̨ej przed kradzieża,̨
straży, złożonej ze swoich ludzi, którzyby kolejno sprawowali warte?̨ Z pew-
nościa,̨ że taka własna straż dałaby nam wiek̨sze bezpieczeństwo, niż carska
policja, która tak czes̨to daje sie ̨przekupić i tak czes̨to trzyma strone ̨złoczyń-
ców. Niedawno przecież ta policja podczas powszechnego strejku robotni-
ków w Warszawie, pomagała złodziejom rabować sklepy lub przypatrywała
sie ̨ temu bezczynnie. Niedopuścić do kradzieży, odped̨zić złodzieja, wyszu-
kać go i odebrać rzecz skradziona,̨ wszystko tomoga ̨uczynić sami mieszkań-
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Milicja narodowa, to znaczy powszechne uzbrojenie ludu. Każdy odbywa
nauke ̨ i ćwiczenia wojskowe na miejscu swego zamieszkania, w swoim po-
wiecie; nauka ta trwa tylko kilka miesiec̨y, potem powtarza sie ̨ jeszcze co
roku lub co pare ̨ lat. Każdy dostaje broń do domu i u siebie ja ̨ przechowuje.
W ten sposób rzad̨ niema wojska, lecz lud jest dostatecznie uzbrojony ażeby
odeprzeć każdy najazd kraju.

Tak jest w kraju najbardziej wolnym, w Szwajcarji, która ̨ żaden najazd ob-
cy nie odważa sie ̨ ujarzmić, pomimo że jest krajem małym.

Potrzeba, żeby gmina wiejska była zupełnie niezależna ̨ od rzad̨u i że-
by wszyscy jej mieszkańcy mieli w niej jednakowe prawa. Żadna władza,
ani urzad̨, ani policjant, nie powinna wtrac̨ać sie ̨ do wyborów, ani do ze-
brań gminnych. Uchwały zebrania gminnego powinny mieć swoja ̨ moc bez
zatwierdzenia ich przez władze. Wójt, pisarz i sołtysi powinni być zależni
tylko od zebrania gminnego i wiejskiego i nie pozostawać w żadnej zależno-
ści od władz rzad̨owych. Żadna służba policyjno-państwowa, jak zbieranie
podatków i dostawianie rekrutów, nie powinna do nich należeć. Wójt powi-
nien być tylkowykonawca ̨woli zebrania gminnego i niemieć żadnego prawa
do karania ludzi. Do wyborów gminnych i do zebrań powinni należeć wszy-
scymieszkańcy gminy, a nie tylko ci, co posiadaja ̨półtoramorgi ziemi. Tylko
urzed̨nicy i policja nie powinni należeć do samorzad̨u gminnego. W tych tyl-
ko warunkach gminamoże być użyteczna ludziom. Powinna ona być ta ̨mała ̨
rzeczpospolita,̨ która wszystkie swoje potrzeby zaspakaja swobodnie, przy
zupełnej równości praw swoich mieszkańców.

Potrzeba, żeby miasta miały samorzad̨, niezależny od rzad̨u i oparty na
równości praw wszystkich mieszkańców. Każde miasto powinno samo de-
cydować o swoich potrzebach miejscowych przez rady miejskie, wybierane
przez wszystkichmieszkańców imajac̨e zupełna ̨swobode ̨uchwał i działania.
Policja miejska powinna zależeć wyłac̨znie od rady miejskiej; rada zaś tylko
od swoich wyborców.

Potrzeba równouprawnienia zupełnego wszystkich mieszkańców kraju,
bez różnicy wyznań i narodowości, zarówno kobiet jak i meż̨czyzn, ażeby
żadenmieszkaniec ziem polskich, czy to jest Polak czy Rusin, Litwin czy Żyd,
nie doznawał żadnego ucisku ani ograniczenia w swoich prawach obywatela
i człowieka.
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III. Jak mamy walczyć?
Przychodzimy teraz do najważniejszego pytania: jak mamy walczyć z rza-̨
dem rosyjskim o wolność? Przyjdzie zapewne czas i warunki odpowiednie,
kiedy bed̨ziemy mogli i musieli walczyć z przemoca ̨moskiewska ̨ z bronia ̨w
rek̨u. Ale ruch zbrojny nie jest jeszcze cała ̨ walka;̨ jest to tylko jeden rodzaj
walki. Chcac̨ zaś, aby walka nasza była zwycies̨ka,̨ trzeba rozwinać̨ wszyst-
kie sposoby walki, atakować rzad̨ carski ze wszystkich stron, szkodzić mu
wszed̨zie, we wszystkich jego urzad̨zeniach i czynnościach. Takiem ciag̨iem
atakowaniem i niszczeniem rzad̨u bed̨zie zmowa powszechna przeciw nie-
mu.

Rzad̨ rosyjski trzeba traktować jako najazd tylko, jako brutalna ̨przemoc, z
która ̨naród polski nie chcemieć nic wspólnego.Wtargnał̨ on do naszego kra-
ju po cież̨kich walkach, po wielkich przelewach krwi, i zaczał̨ panować nad
nami przewaga ̨ swojej siły, szerzac̨ ucisk, ned̨ze ̨ i spodlenie w Polsce. Nikt
z nas tego rzad̨u siepaczy nie potrzebuje; nie potrzebujemy ani jego praw,
ani jego opieki, ani jego administracji. Nikt z nas tego rzad̨u nie uznawał i
nie uznaje nigdy za swój rzad̨, za rzad̨, który istnieje za nasza ̨ zgoda ̨ i wola;̨
znosimy te rzad̨y, ulegajac̨ tylko przemocy.

Na to sie ̨wszyscy zgodzimy, bo wszyscy myślimy w ten sposób. Ale poste-̨
pujemy inaczej. Postep̨ujemy tak, jak gdybyśmy uznawali go za swój rzad̨
własny. Mianowicie: nietylko płacimy podatki i idziemy do wojska, ulegajac̨
przymusowi, ale teżwwielu rzeczach łac̨zymy sie ̨z tym rzad̨emdobrowolnie.
Uznajemy jego prawa i instytucje; udajemy sie ̨do jego sad̨ów, by rozstrzyga-
ły nasze spory; korzystamy z pomocy i opieki jego policji, w różnych swo-
ich osobistych i publicznych sprawach; uczymy sie ̨w jego szkołach, chociaż
wiemy, że tam daja ̨ nauke ̨ zatruta,̨ która wiec̨ej ogłupia niż oświeca; przyj-
mujemy służbe ̨w różnych instytucjach rzad̨owych; kupujemy papiery renty
państwowej, loterji, i składamy swoje oszczed̨ności w bankach i kasach rza-̨
dowych, z czego rzad̨ ciag̨nie wielkie dochody. Słowem, że w mnóstwie róż-
nych spraw życia codziennego łac̨zymy sie ̨ ciag̨le z rzad̨em najezdców, po-
magajac̨ mu i od niego przyjmujac̨ pomoc. A w ten sposób sami dobrowolnie
sprawiamy to, że ten rzad̨ istotnie rzad̨zi naszem życiem publicznem i osobi-
stem, że nas uczy, porzad̨kuje nasze sprawy, rozsad̨za nasze spory, użytkuje
z naszych pienied̨zy, opiekuje sie ̨ nami.

Uczyniliśmy to, że wtargnał̨ on we wszystkie nasze stosunki, nawet do ro-
dziny i do domu naszego i to nie jako obcy wróg wtargnał̨, ale jako opiekun i
sed̨zia, jako nauczyciel i administrator, któregomy sami potrzebujemy iwzy-
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człowieka życie nowe: wyrzeka sie ̨on wspólnictwa z najwiek̨szem złem świa-
ta — z przemoca ̨ rzad̨u; wyrzeka sie ̨ on samolubstwa i służenia uciskowi; za-
miast słuchać urzed̨ników carskich i carskiego prawa, postanawia słuchać
tylko własnego sumienia i praw boskich, opartych na sprawiedliwości i bra-
terstwie. Jest to wiec̨ sprawa ważna, nietylko dla naszego życia społecznego,
lecz i dla wyzwolenia duszy naszej z poteg̨i zła i ciemności.

Wiele też mocy i hartu potrzeba bed̨zie, aby w tem postanowieniu wy-
trwać, zawczasu to sobie powiedzmy, że bed̨ziemy wystawieni na liczne po-
kusy i namowy, usiłujac̨e postanowienie nasze złamać. Bed̨a ̨ namawiać nas
do tego i urzed̨nicy carscy, i ludzie przez rzad̨ przekupieni, i wszyscy ci, dla
których łaska rzad̨u milsza jest, niż wolność kraju, niż ich własna dusza. Be-̨
da ̨też pewnie odmawiać nas od zmowy i niektórzy ksież̨a, tacy, co po stronie
rzad̨u stoja,̨ zapomniawszy o nauce Chrystusa.

Ale tym wszystkim obłudnym i fałszywym prorokom nie dajmy sie ̨ znie-
prawić. Bed̨a ̨ nam oni mówili, że lepsza jest rosyjska szkoła niż żadna; że
bez sad̨ów carskich nie bed̨ziemy mogli obronić sie ̨ przed krzywda;̨ że po-
licja jest potrzebna dla naszego własnego bezpieczeństwa; że w rzad̨owych
kasach pewniej jest składać pieniad̨ze niż w innych. Bed̨a ̨ także mówili, że
władza każda od Boga pochodzi, że sam Chrystus powiedział: „oddaj Cesa-
rzowi co jest cesarskiego“, że przeto zmowa nasza jest przeciw religji.

Na te kłamstwa odpowiedzieć bed̨zie łatwo. Szkoła rosyjska jest niepo-
trzebna dla naszych dzieci, bo zabija im głowy nauka ̨ obcego jez̨yka, a nie
daje wiadomości użytecznych w życiu; nie uczy ich ani historji kraju, ani je-̨
zyka i piśmiennictwa ojczystego; nie zapoznaje ich ze światem przyrody, z
potrzebami gospodarstwa i przemysłu. Szkoła ta ogłupia raczej a nie rozwija.
Ucza ̨tam dzieci przywiaz̨ania do rzad̨u i cara; staraja ̨sie,̨ by przestały być Po-
lakami; ucza ̨służalczości, przekupstwa, chciwości, żeby potem, gdy dorosna,̨
cenili wiec̨ej łaske ̨rzad̨u, niż dobro swych braci. Dlatego szkoły rosyjskiej nie
chcemy; raczej żadna niż taka, która znieprawia umysły i serca. Zamiast niej
stworzymy swoja ̨ własna,̨ potajemna ̨ szkołe ̨ i siła ̨ tego faktu zmusimy rzad̨
do ustap̨ienia. Bed̨zie onmusiał uznać szkołe ̨polska,̨ gdy zobaczy, że do jego
szkół nikt nie uczes̨zcza, a nauczanie odbywa sie ̨w tajemnicy przed nim.

Bez sad̨ów carskich także sie ̨ obejdziemy. Nie bed̨zie z tego dla nas żadnej
straty. Wiemy przecie, że wiek̨szość spraw, oddawanych do sad̨u państwo-
wego lub gminnego, sa ̨ to takie sprawy, które moga ̨ być daleko lepiej, bez
ciag̨ania sie ̨ i kosztów, załatwione w sad̨ach polubownych. Obie strony, ma-
jac̨e spór ze soba,̨ moga ̨ zawsze wybrać ludzi znanych im, uczciwych i god-
nych zaufania, którzy spór ich według sprawiedliwości rozstrzygna.̨ Wszyst-
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IV. Jak zmowe ̨ prowadzić?
Ażeby zmowa szerzyła sie ̨ i trwała, do tego musi być organizacja, musza ̨ być
zwiaz̨ki, które zmowe ̨ te ̨ bed̨a ̨ prowadzić i szerzyć. Zmowa taka nie może
powstać odrazu w całym kraju, lecz musi iść stopniowo od wsi do wsi, od
miasta do miasta, zajmować jedna ̨ okolice ̨ po drugiej, szerzyć sie ̨ jak pożar
wielki, w którym spłonać̨ musza ̨do szczet̨u wszystkie prawa i instytucje car-
skiego rzad̨u. W każdej zatem okolicy kraju tworzyć sie ̨ powinny zwiaz̨ki po
wsiach imiastach, których zadanie bed̨zie dwojakie: z jednej strony bed̨a ̨one
ogniskami zmowy, bed̨a ̨ te ̨ zmowe ̨ szerzyć po kraju, starajac̨ sie ̨wciag̨nać̨ do
niej jak najwiec̨ej ludzi; z drugiej strony — bed̨a ̨ zajmowały sie ̨ tworzeniem
nowego życia społecznego, urzad̨zajac̨ tajne szkoły, sad̨y polubowne, straże
bezpieczeństwa i wszelkie inne instytucje wolne, jakie okaża ̨sie ̨potrzebnew
życiu, w zastep̨stwie instytucyj rzad̨owych. Każda gmina, miasteczko i osada
fabryczna, każda fabryka, kopalnia i rzemiosło, powinny mieć taki zwiaz̨ek.

Zwiaz̨ek zmowy ma być tajny i zaprzysież̨ony. Podstawa ̨ jego bed̨zie po-
moc wzajemna. Ci, którzy doń wstep̨uja,̨ składać powinni uroczyste przyrze-
czenie, że bed̨a ̨pomagać sobie wzajemnie nie tylkowwalce, jaka ̨wypowiada-
ja ̨ rzad̨owi, lecz także we wszystkich osobistych potrzebach i nieszcześ̨ciach
życia. Za pokrzywdzonym przez pracodawce ̨ robotnikiem fabrycznym lub
najmita ̨ rolnym ujmować sie ̨ bed̨a ̨ zwiaz̨ki miejscowe, ażeby krzywda jego
została naprawiona.W razie choroby lub uwiez̨ienia którego z członków swo-
ich, zwiaz̨ek pomaga jemu i jego rodzinie; w razie śmierci opiekuje sie ̨dzieć-
mi. W zwiaz̨kach włościańskich pomoc wzajemna rozciag̨ać sie ̨ bed̨zie także
nawszystkiewypadki kles̨k, nieurodzaju, pomoru, ognia, powodzi; temu, kto
stracił swój dobytek gospodarski, sas̨iedzi pomagaja ̨ uprawiać i zasiać pole,
zwieźć zboże, odbudować spalone budynki. Mała opłata miesiec̨zna, składa-
na przez wszystkich, pozwoli, w razie nieszcześ̨cia czyjegoś, zabezpieczyć go
od ned̨zy i postawić na nogi. Tem braterstwem zwiaz̨ek stać bed̨zie silny jak
mur; a zespolony niem wewnat̨rz siebie bed̨zie mógł tem skuteczniej prowa-
dzić walke ̨ z rzad̨em.

Wstep̨ujac̨y do zwiaz̨ku bed̨a ̨ także składać przyrzeczenie, że wytrwaja ̨ w
zmowie, to znaczy, że bed̨a ̨unikać szkoły rosyjskiej, sad̨ów, policji i wszelkiej
służby rzad̨owej; że nie bed̨a ̨ stawać do licytacji za podatki, kupować wódki,
dawać składki na rzad̨owe cele, ani składać swych pienied̨zy w rzad̨owych
kasach i bankach. Przyrzeczenie takie dawać należy z rozmysłem i powaga,̨
nietylko słowami ale i sercem, nietylko przed towarzyszami, ale i przed sa-
mym soba,̨ przed sumieniem swojem. Od tej chwili bowiem zaczyna sie ̨ dla
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wamy. Pomogliśmymu przez to do zapuszczenia głeb̨okich korzeni w ziemie ̨
nasza;̨ sprawiliśmy sami, że ten obcy najezdca, który przyszedł do nas by łu-
pić i gneb̨ić, rozpanoszył sie,̨ zorganizował sie ̨u nas poteż̨nie, rozpostarł cała ̨
sieć swoich urzad̨zeń i instytucyj, połac̨zył sie ̨ z nami tysiac̨em wez̨łów, by
tem silniej nami rzad̨zić.

Ale tak ma nie być. Najazd niech zostanie tylko najazdem, przemoca ̨ i ni-
czemwiec̨ej. Dopóki niemamy jeszcze siły by gowyped̨zić,musimy pod przy-
musem płacić podatki i stawać do wojska. Ale dobrowolnie pomied̨zy nami i
rzad̨em rosyjskimniepowinno być nicwspólnego. Nie bed̨ziemy odtad̨ korzy-
stać z żadnych jego praw, ani z sad̨ów, ani ze szkół, ani z policji; nie bed̨ziemy
odtad̨ przyjmować żadnej służby rzad̨owej, ani pomagać przy dostawach dla
wojska, ani kupować rzad̨owych papierów i wódki. Żadnej łac̨zności z najezd-
cami, żadnego zbliżenia sie!̨

To właśnie jest zmowa ̨powszechna ̨przeciw rzad̨owi i do tej zmowy powo-
łujemy dziś wszystkich, komu droga jest sprawiedliwość i swoboda. Od tej
chwili rzad̨ moskiewski ma być rzad̨em wyklet̨ym w Polsce, którego nikt nie
uznaje, do którego nikt sie ̨ nie zbliża. Jego szkoły niech stoja ̨ pustkami; jego
sad̨y nie bed̨a ̨ żadnych spraw naszych sad̨zić; jego policji nie pozwolimy do
niczego sie ̨ wtrac̨ać i żadnej pomocy jej nie damy; jego papierów nikt kupo-
wać nie bed̨zie, aby straciły wszelka ̨ cene;̨ żaden Polak nie stanie dobrowol-
nie do jego służby i dobrowolnie nie da ani jednego grosza na jego potrzeby;
żaden Polak nie bed̨zie pomagał ani w dostawach dla wojska, ani w żadnych
rzad̨owych robotach. Prawa rzad̨u wyklet̨ego pozostana ̨tylko martwa ̨ litera,̨
bo ich nikt wykonywać nie bed̨zie.

Jakie bed̨a ̨ tego skutki? Oto przedewszystkiem rzad̨ bed̨zie podkopany we
wszystkich swoich interesach. Gdy całemasy ludzi zerwa ̨z nim stosunki, gdy
w niczem pomocy udzielać mu nie bed̨a,̨ natenczas, ani urzed̨y, ani policja
nie bed̨a ̨ mogły sprawować należycie swoich obowiaz̨ków. Przy każdej nie-
mal sprawie rzad̨ musi używać do pomocy ludność miejscowa;̨ czy to chodzi
o wyśledzenie jakiego przestep̨stwa, czy o dostawe ̨dla wojska, czy o licytacje
robót rzad̨owych, czy o sprzedaż publiczna ̨za nieopłacone podatki lub długi,
we wszystkiem rzad̨ musi mieć pomoc od ludności miejscowej, bo bez tego
nic sie ̨nie uda. Sama władza, urzed̨nicy i policja nie może ani dostawiać, ani
robót wykonać, ani kupować na licytacji, ani nawet dowiedzieć sie ̨ czegokol-
wiek dokładnie bez zeznań i opowiadań różnych świadków. Gdy wiec̨ stosun-
ki swoje z rzad̨em zerwiemy i wszelkiej pomocy mu odmówimy, natenczas
wiele spraw rzad̨owych bed̨zie iść bardzo opieszale i niedołeż̨nie. Bed̨a ̨mieć
trudności i w dostawach dla wojska, i w ściag̨aniu zaległych opłat, i w śledze-
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niu naszego życia i w tej całej masie różnych drobnych rzeczy, codziennie
zdarzajac̨ych sie,̨ w których różne urzed̨y potrzebuja ̨ pomocy ludzi prywat-
nych. Oprócz tego, nastep̨stwem naszej zmowy bed̨zie to, że faktycznie znik-
na ̨ na ziemi polskiej carskie szkoły i carskie sad̨y, czyli że Polska przestanie
rzad̨zić cie ̨ carskiemi prawami. I chociaż zostana ̨ budynki z napisami rosyj-
skiemi „sad̨“, „szkoła“, ale budynki te bed̨a ̨ stać pustka ̨ i urzed̨nicy carscy
nie bed̨a ̨mieli co robić. Tak samo na bezczynność skazana bed̨zie policja; be-̨
dzie ona co prawda, wykonywać i nadal rozkazy swojej władzy, ale w nasze
prywatne sprawy wtrac̨ać sie ̨nie bed̨zie, odkad̨ przestaniemy wzywać jej po-
mocy i opieki. Pozostanie ona policja ̨najazdu i przemocy, ale nie opiekunka ̨
nasza.̨

Nie dość na tem: przez zmowe ̨ zniszczymy znaczna ̨ cześ̨ć dochodów rza-̨
dowych. Z samych sad̨ów tylko rzad̨ ściag̨a miljony rubli; z różnych próśb
do urzed̨ów policyjnych — tysiac̨e. Gdy przestaniemy używać policji i sad̨ów,
tem samem znikna ̨i te dochody dla rzad̨u. Tak samo gdy przestaniemy kupo-
wać bilety loterji i papiery renty państwowej, gdy przestaniemy umieszczać
swoje pieniad̨ze w rzad̨owych bankach i kasach, gdy przestaniemy kupować
wódke ̨— miljony rubli przepadna ̨wtedy dla rzad̨u, papiery jego obniża ̨ swa ̨
wartość, kredyt państwa zostanie zachwiany — a to jest ruina ̨ poważna ̨ dla
każdego rzad̨u.

Zmowa taka jest dla rzad̨u straszna, i żaden rzad̨, choćby najsilniejszy,
oprzeć sie ̨ jej długo niemoże. Jest ona tem straszniejsza, że przy każdej innej
walce rzad̨ może dosieg̨nać̨ swego przeciwnika, uwiez̨ić, zabić, ukarać — ale
przy zmowie powszechnej, nic zrobić nie może. Wróg jego jest wszed̨zie i ni-
gdzie; zadaje ustawicznie ciosy, a sam jest niepochwytny. Bo i w jaki sposób
można zmusić ludzi, żeby posyłali dzieci do szkoły, gdy posyłać nie chca;̨ że-
by chodzili do sad̨u ze swojemi sprawami; żeby wzywali pomocy policji, gdy
wzywać nie chca;̨ żeby kupowali rzad̨owe papiery lub stawali do licytacji. Na
to najsilniejszy rzad̨ niema żadnego sposobu; staje bezsilny i bezradny. Musi
albo ustap̨ić przed ludem, albo zginać̨ powolna ̨ śmiercia,̨ patrzac̨ na to, jak
znikaja ̨ jego dochody, jak zamykaja ̨ sie ̨ po kolei jego instytucje, jak przecho-
dza ̨w zapomnienie jego ustawy i prawa.

Otóż taka ̨ zmowe ̨ zaczynamy teraz. Zanim przyjdzie czas, kiedy powiemy
rzad̨owi moskiewskiemu: „precz z ziemi naszej“ — stajemy teraz przed nim
ze słowami: „precz z życia naszego! Nie chcemy ani waszych szkół i sad̨ów,
ani waszej policji i praw. Nie damywam dobrowolnie ani jednego grosza, ani
jednej godziny naszej pracy.

12

Trzeba jednak sobie z góry powiedzieć, że zmowa taka nie jest sprawa ̨ jed-
nego dnia, tygodnia lub miesiac̨a. Bed̨zie ona trwała tak długo, aż nastanie
wolność. Nie powrócimy już nigdy do szkołymoskiewskiej, ani do sad̨ów, ani
do policji. Rzad̨owi carskiemu raz na zawsze odmówimy wszelkiej pomocy.
A kiedy przyjdzie ten czas, że zmowa stanie sie ̨ istotnie powszechna,̨ kiedy
obejmie ona cały kraj polski, wszystkie wsie i miasta, wtedy bed̨ziemy mogli
pójść jeszcze dalej i wypowiedzieć ostatnie słowo zmowy: odmówić płacenia
podatków i odmówić służby w wojsku. Bo kiedy cały naród tak postanowi, to
niema na świecie takiej policji i armji, którabymogła zmusić do tego. I wtedy
rzad̨ najezdców bed̨zie musiał ustap̨ić z Polski.

Za pomoca ̨ zmowy powszechnej uczynimy rzad̨owi carskiemu życie cież̨-
kie, trudne, nieznośne w Polsce; wprowadzać go bed̨ziemy w nieustanne kło-
poty, w rozprzeż̨enie, w zastój wszystkich jego robót. Ale to nie jest jedyna
korzyść zmowy. Jest jeszcze i druga, niemniej ważna.

Zerwawszy stosunki z rzad̨em — bed̨ziemy musieli zaczać̨ sami tworzyć
swoje życie społeczne; bed̨ziemymusieli uczyć sie ̨żyć, jako ludzie wolni, któ-
rzy obchodza ̨ sie ̨ bez pomocy rzad̨u. I to bed̨zie korzyść dla nas samych.

Przestaniemy korzystać ze szkół rzad̨owych— a zaczniemy tworzyć swoje
własne szkoły tajne.

Przestaniemy udawać sie ̨ ze swojemi sprawami do sad̨ów państwowych i
gminnych — a natomiast spory nasze rozstrzygać sie ̨ bed̨a ̨ przez sad̨y polu-
bowne, wybrane przez nas samych.

Przestaniemy udawać sie ̨do policji w sprawach kradzieży i gwałtów, a na-
tomiast zorganizujemy swoje własne straże ochronne, mogac̨e zabezpieczyć
nas lepiej przed złodziejami, niż przekupiona policja carska.

Przestaniemy rachować na jakak̨olwiek pomoc ze strony rzad̨u, w
kles̨kach życia, w zapobieganiu ned̨zy, lub w obronie przed wyzyskiem,
a natomiast stwarzać bed̨ziemy pomied̨zy soba ̨ różne zwiaz̨ki pomocy
wzajemnej, robotnicze i gospodarskie, ażeby zabezpieczyć każdego przed
ned̨za ̨ i wyzyskiem.

Tym sposobem walka nasza z rzad̨em bed̨zie to walka twórcza; bed̨zie to
zarazem tworzenie przez nas nowego życia społecznego, życia ludzi wol-
nych; bed̨zie to stopniowe, lecz ciag̨łe budowanie tej rzeczy pospolitej ludo-
wej polskiej, której tak pragniemy, a która przez nikogo namdana nie bed̨zie,
dopóki my jej sami nie stworzymy.
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