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Marks do Pierre’a-Josepha Proudhona w paryżu
Drogi Proudhonie!

Od czasu, gdy opuściłem Paryż, niejednokrotnie miałem już zamiar napi-
sać do Pana; okoliczności niezależne od mojej woli przeszkadzały mi jednak
aż do chwili obecnej. Prosze ̨mi wierzyć, że nadmiar pracy, kłopoty zwiaz̨ane
ze zmiana ̨miejsca pobytu itd. sa ̨ jedynymi przyczynami mojego milczenia.

A teraz od razu in medias res. W porozumieniu z dwoma mymi przyjaciół-
mi, Fryderykiem Engelsem i Filipem Gigotem (obaj przebywaja ̨ w Brukseli),
zorganizowałem stała ̨korespondencje ̨z komunistami i socjalistami niemiec-
kimi. Przedmiotem jej bed̨zie zarówno dyskusja na tematy naukowe, jak i
nadzór nad wydawnictwami popularnymi oraz propaganda socjalistyczna,
która ̨ można w ten sposób uprawiać w Niemczech. Głównym celem naszej
korespondencji bed̨zie jednak nawiaz̨anie kontaktu mied̨zy socjalistami nie-
mieckimi a francuskimi i angielskimi, stałe informowanie cudzoziemców o
ruchach socjalistycznych w Niemczech oraz informowanie Niemców, prze-
bywajac̨ych w kraju, o postep̨ach socjalizmu we Francji i w Anglii. W ten spo-
sób bed̨a ̨ mogły ujawniać sie ̨ różnice poglad̨ów, a także doprowadzi to do
wymiany myśli i do bezstronnej krytyki. Jest to krok naprzód, jeśli chodzi
o literacki wyraz ruchu społecznego, konieczny do wyzwolenia sie ̨ z ograni-
czonych ram narodowych. W momencie akcji zaś bed̨zie chyba dla każdego
rzecza ̨ bardzo pożyteczna ̨ znać stan rzeczy za granica ̨ równie dobrze jak u
siebie w kraju.

Poza komunistami w Niemczech bed̨ziemy również korespondować z so-
cjalistami niemieckimi w Paryżu i Londynie. Z Anglia ̨ nawiaz̨aliśmy już kon-
takt; co sie ̨tyczy Francji, towszyscy jesteśmy zdania, że niemożemy tamzna-
leźć lepszego korespondenta aniżeli Pan; wiadomo Panu, że przez Anglików
i Niemców jest Pan, jak dotad̨, bardziej ceniony niż przez własnych rodaków.

Widzi Pan zatem, że chodzi tylko o to, by nawiaz̨ać regularna ̨ korespon-
dencje ̨ i stworzyć możliwość badania ruchu społecznego w różnych krajach,
co przyniesie wiele różnorodnych korzyści, jakich nigdy nie dałaby praca
jednostki. . .

Jeżeli przystanie Pan na nasza ̨propozycje,̨ to opłaty pocztowe za listy, któ-
re bed̨zie Pan otrzymywał, oraz za listy, które Pan bed̨zie do nas wysyłał,
zostana ̨ tu pokryte; przeprowadzane w Niemczech zbiórki maja ̨ na celu po-
krycie kosztów korespondencji.

Listy swoje-bed̨zie Pan kierował pod adresem p. Filipa Gigota, &, rue Bo-
denbroek. On też upoważniony jest do podpisywania listów z Brukseli.
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Nie potrzebuje ̨ dodawać, że cała ta korespondencja wymaga zachowania
przez Pana absolutnej tajemnicy. Nasi przyjaciele w Niemczech musza ̨ dzia-
łać z najwiek̨sza ̨Ostrożnościa,̨ aby uniknać̨ kompromitacji.

Prosze ̨o jak najszybsza ̨odpowiedź i przyjec̨ie wyrazów szczerej przyjaźni.

oddanego Panu Karola Marksa

Bruksela, 5 maja 1846 r.

PS. Ostrzegam Pana przed panem Griinem2 z Paryża. Ten człowiek jest
hochsztaplerem literackim, swego rodzaju szarlatanem, który chciałby han-
dlować nowymi ideami. Usiłuje on ukryć swa ̨ ignorancje ̨ pod napuszonymi
i górnolotnymi frazesami, ale zdołał jedynie ośmieszyć sie ̨ swym galimatia-
sem. Człowiek ten jest poza tym niebezpieczny. Nadużywa znajomości, któ-
re dziek̨i zuchwalstwu zawarł ze znanymi autorami, aby stworzyć sobie z
nich piedestał i skompromitować ich w ten sposób w oczach publiczności
niemieckiej. W swojej ksiaż̨ce o „francuskich socjalistach”3 ośmiela sie ̨ mó-
wić o sobie jako nauczycielu Proudhona (Privatdozent — tytuł akademicki
w Niemczech), twierdzi, że wyjaśnił mu najważniejsze aksjomaty nauki nie-
mieckiej i kpi z jego prac. Miej sie ̨ Pan na baczności przed tym pasożytem.
Może później powróce ̨ jeszcze do tego osobnika.

[Dopisek Filipa Gigota]

Z przyjemnościa ̨ korzystam z okazji, która nadarza mi sie ̨ dziek̨i temu li-
stowi, aby zapewnić Pana, że jest mi bardzo miło nawiaz̨ać korespondencje ̨
z tak wybitnym jak Pan człowiekiem. Na razie kreśle ̨ sie ̨

oddany Panu
Filip Gigot

[Dopisek Engelsa]

Jeśli o mnie chodzi, moge ̨ tylko wyrazić nadzieje,̨ że Pan, Panie Proudhon,
zgodzi sie ̨na propozycje,̨ która ̨Panu przedłożyliśmy, i łaskawie zechce z na-
mi współpracować. Zapewniam Pana o głeb̨okim szacunku, który wzbudziły
we mnie Pana prace, i kreśle ̨ sie ̨

oddany Panu
Fryderyk Engels
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Mnóstwo życzliwości Pańskim przyjaciołom,
panom Engelsowi i Gigotowi

Oddany Panu
Proudhon
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Proudhon do Marksa
Lyon, 17 maja 1846 r.

Drogi Panie!
Chet̨nie zgadzam sie ̨ być jednym z oczek Pańskiej sieci korespondencyj-

nej, której cel i organizacja powinny być, jak mi sie ̨ wydaje, wielce użytecz-
ne. Nie obiecuje ̨ Panu jednak, że bed̨e ̨ pisał do Pana dużo i czes̨to: różnorod-
ne moje zajec̨ia w połac̨zeniu z wrodzonym lenistwem nie obiecuja ̨ wysił-
ków w dziedzinie korespondencji. Pozwole ̨ sobie też zrobić kilka zastrzeżeń,
które nasuneł̨y mi sie ̨ na myśl w zwiaz̨ku z pewnymi ustep̨ami Pańskiego li-
stu. Przede wszystkim, chociaż myśli moje w sprawie organizacji i realizacji,
przynajmniej co sie ̨ tyczy zasad, sa ̨ całkowicie ustalone, sad̨ze,̨ że jest mo-
im obowiaz̨kiem, że jest obowiaz̨kiem każdego socjalisty, zachować jeszcze
na jakiś czas forme ̨ krytyczna ̨ i powat̨piewajac̨a;̨ jednym słowem, uprawiam
z publicznościa ̨proceder prawie zupełnego antydogmatyzmu ekonomiczne-
go. Szukajmy razem, jeśli Pan sobie życzy, praw rzad̨zac̨ych społeczeństwem,
sposobu, w jaki te prawa sie ̨urzeczywistniaja,̨ śledźmy razem postep̨, amoże
zdołamy je odkryć; ale na Boga! — po obaleniu a priori wszelkich dogmaty-
zmów, nie chciejmymarzyć,my z kolei, o zaciag̨aniu luduw służbe ̨doktryny,
nie popadajmy w sprzeczność, w jaka ̨wpadł Pański rodak, Marcin Luter, któ-
ry obaliwszy teologie ̨katolicka ̨zabrał sie ̨natychmiast do budowania, i to nie
bez gromów i klat̨w, teologii protestanckiej. Od trzech stuleci Niemcy zajet̨e
sa ̨ tylko i wyłac̨znie usuwaniem ozdóbek Marcina Lutra; nie przysparzajmy
rodowi ludzkiemu nowej roboty nowymi ozdóbkami8. Cieszy mnie z całego
serca Pańska myśl ukazania w pełnym świetle wszelkich możliwych opinii;
starajmy sie ̨ umożliwić uczciwa ̨ i lojalna ̨ polemike;̨ dajmy światu przykład
rozumnej i dalekowzrocznej tolerancji; i skoro znajdujemy sie ̨ na czele ru-
chu, nie róbmy z siebie prowodyrów nowej nietolerancji; nie starajmy sie ̨
być apostołami nowej religii, choćby nawet religia ta była religia ̨ logiki, re-
ligia ̨ rozumu. Wysłuchajmy wszelkich sprzeciwów, inspirujmy je, piet̨nujmy
wszystkie wyłac̨zności, wszystkie mistycyzmy, nie uważajmy żadnej kwestii
za wyczerpana,̨ a kiedy użyjemy już wszystkich, do ostatniego, argumentów,
zacznijmy od poczat̨ku, jeśli bed̨zie trzeba, ze swada ̨i ironia.̨ Pod tymwarun-
kiem z przyjemnościa ̨przystap̨ie ̨do Pańskiego zespołu, w przeciwnym razie
— nie!

Musze ̨ jeszcze wypowiedzieć uwage ̨ o pewnym wyrażeniu z Pańskiego li-
stu, mianowicie: „w momencie akcji”. Może obstaje Pan jeszcze przy opinii,
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że w chwili obecnej żadna reforma nie jest możliwa bez przewrotu, bez te-
go, co niegdyś nazywano rewolucja,̨ a co jest po prostu wstrzas̨em. Co do te-
go poglad̨u, który rozumiem, który usprawiedliwiam, o którym chet̨nie bym
podyskutował i który sam przez długi czas podzielałem, wyznaje,̨ że ostat-
nie moje dociekania całkowicie mnie od niego odstrec̨zyły. Sad̨ze,̨ że nie jest
to nam potrzebne, aby osiag̨nać̨ cel, i że, co za tym idzie, nie powinniśmy
wysuwać kwestii akcji rewolucyjnej jako środka przeprowadzenia reformy
społecznej, bo ten domniemany środek byłby po prostu odwołaniem sie ̨ do
siły, do samowoli, słowem, byłby sam w sobie sprzeczny. Stawiam przed so-
ba ̨ nastep̨ujac̨e zadanie: za pomoca ̨ pewnego układu stosunków ekonomicz-
nych przywrócić społeczeństwu bogactwo, którego zostało ono pozbawione
przez inny układ stosunków ekonomicznych. Innymi słowy: obrócić teorie ̨
własności w dziedzinie ekonomii politycznej przeciwko własności tak, żeby
dać poczat̨ek temu, co wy, socjaliści niemieccy, nazywacie wspólnościa,̨ ja
natomiast nazywam wolnościa,̨ równościa.̨ Otóż myśle,̨ że znam środek, za
pomoca ̨ którego można rozwiaz̨ać w krótkim czasie ten problem: wole ̨wiec̨
raczej palić własność na wolnym ogniu, niż przydawać jej nowej siły, urza-̨
dzajac̨ właścicielom Noc Świet̨ego Bartłomieja.

Moja najbliższa praca, którawpołowie jestwydrukowana, powie Panuwie-̨
cej.

Oto, Mój Drogi Filozofie, gdzie sie ̨w tej chwili znajduje;̨ chyba że sie ̨myle,̨
a wtedy jeśli uzna Pan te ̨potrzebe,̨ własnorec̨znie natrzemi Pan uszu, czemu
chet̨nie sie ̨poddamw oczekiwaniu odwzajemnienia sie.̨ Nadmienie ̨Panumi-
mochodem, że — jak mi sie-̨ wydaje — takie same skłonności przejawia klasa
robotnicza we Francji; nasi proletariusze sa ̨ tak spragnieni wiedzy, że ten,
co proponowałby im pić tylko krew, byłby przez nich bardzo źle przyjet̨y.
Krótko mówiac̨, byłoby, moim zdaniem, robieniem złej polityki, gdybyśmy
przemawiali do nich jako eksterminatorzy; środków przymusu nie zabrak-
nie; lud nie potrzebuje żadnych napomnień.

Szczerze ubolewam z powodu drobnych waśni, które, jak sie ̨ zdaje, nek̨aja ̨
już socjalizm niemiecki i któ rych dowodem sa ̨Pańskie skargi na Griina. Oba-
wiam sie,̨ że Pan widzi tego pisarza w fałszywym świetle; odwołuje ̨ sie,̨ Drogi
Panie, do Pańskiego zdrowego rozsad̨ku. Griin przebywa tutaj jako wygna-
niec, bez majat̨ku, z żona ̨ i dwojgiem dzieci; nie maja ̨ z czego żyć, jak tylko
z jego pióra. Czym, zdaniem Pana, miałby sie ̨ on posługiwać, aby zarobić na
życie, jeśli nie nowoczesnymi ideami? Rozumiem Pańskie oburzenie filozo-
ficzne i zgadzam sie,̨ że świet̨e słowo ludzkości nie powinno być nigdy przed-
miotem handlu, ale nie chce ̨tu widzieć nic prócz nieszcześ̨cia, skrajnego nie-
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dostatku i dlatego usprawiedliwiam tego człowieka. Ach! Gdybyśmywszyscy
byli milionerami, sprawy układałyby sie ̨ dużo lepiej; bylibyśmy świet̨ymi i
aniołami. Ale trzeba żyć, a Pan wie, iż daleko jeszcze do tego, żeby to słowo
wyrażało myśl, jaka ̨ nam daje czysta teoria asocjacji. Trzeba żyć, czyli kupo-
wać chleb, mies̨o, drewno, opłacać nauczyciela domowego i, dalibóg, ten, co
sprzedaje idee społeczne, nie jest bardziej niegodziwy od tego, co sprzedaje
kazania. Nie wiem absolutnie nic o tym, żeby Griin podawał sie ̨ za mojego
nauczyciela; nauczyciela czego? Nie zajmuje ̨ sie ̨niczym poza ekonomia ̨poli-
tyczna,̨ to jest dziedzina,̨ o której on nie wie prawie nic; na literature ̨ patrze ̨
jak na zabawke ̨ małej dziewczynki; a co sie ̨ tyczy mojej filozofii, to wiem o
niej dosyć, aby mieć prawo pośmiać sie ̨ przy sposobności. Griin absolutnie
nic nie odsłonił; jeśli to powiedział, to powiedział impertynencje,̨ i jestem
pewny, że tego żałuje.

Tym, czego mam świadomość i co szanuje ̨ bardziej, niż ganie ̨ — drobny
objaw próżności, tym, co rzeczywiście zawdziec̨zam Grimowi, podobnie jak
jego przyjacielowi Ewerbeckowi8, jest znajomość Pańskich prac, Drogi Pa-
nie, prac pana Engelsa i doniosłej pracy Feuerbacha. Na moja ̨ prośbe ̨ pano-
wie ci zechcieli uprzejmie zrobić dla mnie po francusku (bo, niestety. zupeł-
nie nie czytam po niemiecku) kilka analiz najważniejszych publikacji socjali-
stycznych, i na ich właśnie nalegania do nastep̨nej mojej pracy mam zamiar
wprowadzić wzmianke ̨ o pracach pp. Marksa, Engelsa, Feuerbacha i innych.
Wreszcie Griin i Ewerbeck pracuja ̨nad podtrzymaniem świet̨ego ogniawśród
Niemców mieszkajac̨ych w Paryżu, a szacunek, jaki dla tych panów maja ̨ ro-
botnicy zasieg̨ajac̨y u nich rady, wydaje mi sie ̨ gwarantem prawości ich po-
czynań.

Z przyjemnościa ̨ przyjme ̨ Pańskie odstap̨ienie od tego poglad̨u podykto-
wanego chwilowa ̨ irytacja;̨ piszac̨ do mnie, był Pan w gniewie. Griin wyraził
zamiar przetłumaczenia ksiaż̨ki, która ̨ właśnie mam na warsztacie. Zrozu-
miałem, że ten przekład, poprzedzajac̨y każdy inny, bed̨zie dla niego pewna ̨
pomoca.̨ Bed̨e ̨Panu bardzo zobowiaz̨any, jak również Pańskim przyjaciołom,
i to nie ze wzgled̨u na siebie, ale na niego, jeśli przy tej sposobności okażecie
mu, Panowie, pomoc, przyczyniajac̨ sie ̨ do sprzedaży publikacji, która przy
Pańskim współdziałaniu bez wat̨pienia mogłaby przynieść mu wiec̨ej korzy-
ści niż mnie. Jeśli Pan zechce dać mi zapewnienie Pańskiego współdziałania,
Drogi Panie, to natychmiast prześle ̨ moje odbitki Grimowi i sad̨ze,̨ że pomi-
mo osobistych pretensji, których sed̨zia ̨ pragnał̨bym ustanowić siebie, takie
postep̨owanie przyniesie zaszczyt nam wszystkim.

7


