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Piat̨y artykuł
Przeobrażenie albo upadek, oto — powiedzieliśmy wczoraj — alternatywa postawiona
przed narodem francuskim przez ludowy zamach stanu z lutego.

Przeobrażenie to może sie ̨ dokonać tylko po uprzednim zaprzeczeniu kapitałowi i pań-
stwu, tym dwom podstawowym zasadom, które jedyne tylko pozostaja ̨ jeszcze tradycjami
ludzkości.

Ale rewolucjonistawówczas nawet, gdy burzy, niweczy, gdy znosi, usuwa z drogi, zawsze
działać musi na mocy obowiaz̨ujac̨ych ustaw i zgodnie z istniejac̨ym porzad̨kiem rzeczy.
Mamy konstytucje,̨ kodeks, powinniśmy postep̨ować legalnie, konstytucyjnie.

Zniesienie państwa dokonujac̨e sie ̨ z inicjatywy państwa nie bed̨zie przecie niczym in-
nym jak tylko jego samobójstwem. Co to znaczy dla rewolucji? Co to znaczy dla wolności?
Czy zarzuca ̨ nam, jak to kiedyś uczynił Ludwik Blanc, że podstawa ̨ naszej teorii jest błed̨-
ne koło, bo odrzuca ona droge ̨ dyktatury i szanuje umowy społeczne, nie wyłac̨zajac̨ tych,
które zostały prawidłowo i uroczyście rozwiaz̨ane? To tak jakby chcieć zaprzeczyć wiecz-
nemu wyrokowaniu, usunać̨ za jednym zamachem artykuł 1234 Kodeksu Cywilnego i na
jego miejsce wprowadzić itakl przepis prawa heroicznego:

„Zobowiaz̨ania wygasaja ̨nie przez zapłata ̨i nie przez odnowienie, ani też za zgoda ̨stron
itp. itp., ale pod naciskiem siły”.

Ta polityka samowoli nie bed̨zie nigdy nasza ̨ polityka.̨ Wierni prawu postep̨u, które nie
bardziej pozwala na przerwanie ciag̨łości cywilizacji niż ciag̨łości w naturze, zmusimy pań-
stwo, aby posłużyło do zniesienia państwa, podobnie jak kapitał zmusimy do zniesienia
procentu.

Z chwila ̨ rozwiaz̨ania tej pierwszej kwestii stanie na porzad̨ku dziennym inna sprawa,
która ̨ trzeba rozwiaz̨ać natychmiast, bo stanowi ona pierwsze ogniwo długiego łańcucha
kolejnych eliminacji, których formuła ̨ ogólna ̨ jest anarchia, zniesienie rzad̨u.

Czy lud, czyli społeczeństwo, może zrobić cokolwiek sam przez sie,̨ bezpośrednio, bez
pomocy, interwencji, inicjatywy czy reprezentacji państwa? Bo jest rzecza ̨ oczywista,̨ że
jeżeli lud, jeżeli społeczeństwo może cośkolwiek, choćby jedna ̨ tylko rzecz zrobić bez pań-
stwa, to może bez państwa zrobić ich tysiac̨, może zrobić wszystko. Jeden jedyny przykład
ściśle stwierdzony stanowi tutaj decydujac̨y prejudykat przeciwko państwu: wnioskowa-
nie od szczegółu do ogółu jest uzasadnione.

Na to pytanie, zarówno prejudycjalne jak determinujac̨e, odpowiemy projektem naste-̨
pujac̨ym:

Projekt dekretu
Zgromadzenie Narodowe zważywszy, że praprzyczyna ̨ wszystkich nieporzad̨ków trapia-̨
cych społeczeństwo, uciemież̨enia obywateli i upadku narodów jest absolutna i hierar-
chiczna centralizacja władz publicznych, zwana rzad̨em lub państwem; że sprawa ̨ donio-
sła ̨ jest jak najszybsze zniesienie tego olbrzymiego pasożytnictwa przez zorganizowanie
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w każdej dziedzinie funkcyj głosowania powszechnego, które by wytworzyło wieloraka ̨
i demokratyczna ̨ centralizacje ̨ i działalność państwa jako rozkazodawcy, sługi czy man-
datariusza bezpośrednio zastap̨iło inicjatywa ̨ ludzi; że organizacja kredytu jest punktem
wyjścia reformy politycznej, jak również rewolucji ekonomicznej i że jest to sprawa pa-
lac̨a; że podstawa ̨ kredytu publicznego oraz obrotu kapitałów i produktów jest pieniad̨z
kruszcowy; że pieniad̨z, który dawniej był towarem stawianym wyżej od każdego innego,
wobec czego stał sie ̨ uniwersalnym środkiem płatniczym, jest dzisiaj jedynie znakiem re-
prezentujac̨ym wartość i narzed̨ziem wymiany; że — jak dowodzi nauka ekonomii — nic
łatwiejszego, jak obchodzić sie ̨przy transakcjach bez szlachetnych kruszców i zastep̨ować
znak drogi i niedoskonale zabezpieczony znakiem, którego zabezpieczenie byłoby dosko-
nałe, a wartość wewnet̨rzna równa zeru; że posługiwanie sie,̨ zreszta ̨całkowicie usprawie-
dliwione i powszechnie stosowane, biletami bankowymi jest dopiero pierwszym krokiem
dokonanym przez rozum publiczny w kierunku zastap̨ienia pieniad̨za kruszcowego papie-
rem; i biorac̨ pod uwage,̨ że zgodnie z ’tygodniowymi sprawozdaniami Banku Francji pa-
pier zmierza nieustannie, a zwłaszcza od dwóch lat, do zastap̨ienia monet znajdujac̨ych
sie ̨ w obiegu; że z tendencji tej powstało nagromadzenie w kasach Banku prawie trzeciej
cześ̨ci istniejac̨ych monet i że, jak sie ̨ wydaje, ruch ten wcale nie ma sie ̨ ku końcowi; że
to gromadzenie w Banku monet i zastep̨owanie ich banknotami ma ten bezpośredni sku-
tek, że pieniad̨z, sam przez sie ̨ bezużyteczny dla obrotu podobnie jak i dla konsumpcji i
produkcji, dobry co najwyżej do tego, aby budzić zaufanie do papieru i stanowić rek̨oj-
mie ̨ dla wymieniajac̨ych, jest własnościa ̨ publiczna ̨ i wspólna,̨ przejściowe korzystanie z
której regulowane jest przez każdego w zależności od produktów, jakie ma otrzymać w
drodze wymiany; że Bank Francji, którego pierwotny kapitał wynosił 90 milionów, korzy-
stajac̨ ze swego przywileju i sukcesywnej emisji banknotów, przelał do swych kas pancer-
nych około 350 milionów w pieniad̨zu kruszcowym, należac̨ym do całego kraju, a naród
francuski, niepodzielny właściciel tego kapitału, stał sie ̨ tym samym komandytariuszem,
współwłaścicielem i współużytkownikiem Banku w cześ̨ci równej czterem piat̨ym użytko-
wanego kapitału; że należy zatem jak najpred̨zej znieść przywilej Banku Francji i w imieniu
i na rachunek ludu zorganizować te ̨ wielka ̨ instytucje;̨ że ponieważ procent przysługuja-̨
cy akcjonariuszom-założycielom od Banku został ustalony na 4’ od sta rocznie na kapitale
wynoszac̨ym 90 milionów, a kapitał uzupełniajac̨y, jako własność narodowa, nie powinien
przynosić procentu, stopa dyskontowa Banku powinna ’być ustalona odpowiednio od pro-
centu przysługujac̨ego akcjonariuszom, gotówki w kasie i masy dokonanych operacji; że
inne postep̨owanie stanowiłoby ze strony Banku nadużycie i kradzież, a ze strony państwa
karygodne lekceważenie najświet̨szych interesów ludu; a także biorac̨ pod uwage,̨ że wsku-
tek wyżej wymienionych przyczyn, a przede wszystkim wskutek obniżki stopy dyskonta
można przypuszczać, iż gotówka w kasie, wynoszac̨a w chwili obecnej 450 milionów, doj-
dzie wkrótce do 500, a nawet 600 milionów, co pozwoli Bankowi bez niebezpieczeństwa
dla niego samego i bez zagrożenia bezpieczeństwa publicznego włac̨zyć do swych upraw-
nień dział kredytu rolnego i niezwłocznie podnieść rozmiary emisji na podstawiemocnych
papierów handlowych lub hipotecznych do 750, a nawet do 800 milionów; że w tych wa-
runkach procent handlowy, przewidywany w umowach sprzedaży na termin dostawy i w
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umowach o prowadzenie przedsieb̨iorstw, podzieliłby los procentu pobieranego od pienia-̨
dza gotówkowego i spadłby do zera, co sprowadziłoby wszystkie transakcje do transakcji
gotówkowych; że przy takim stanie rzeczy, zważywszy, iż cyrkulacja zostałaby uwolniona
od wszelkich danin, a handel od wszelkich hamulców, konsumpcja, jak również moca ̨nie-
odpartej konsekwencji i produkcja wzrastałyby w rozmiarach nieograniczonych, i wresz-
cie wobec tego, iż dochód od kapitałów oraz obiektów własności nieruchomej wygasłby,
operacje znane pod nazwa ̨ pożyczki, wynajmu, czynszu Ltd. zamieniałyby sie ̨ w operacje
wymiany i ruch kapitałów uległby utożsamieniu z cyrkulacja ̨ produktów; i zważywszy na
mocy całokształtu tych faktów dokładnie znanych i nie budzac̨ych wat̨pliwości, że procent
od kapitału, bez wzgled̨u na stope ̨ na wstep̨ie ustalona,̨ podlega nieuchronnie prawu sa-
morzutnego spadku skutkiem samego tylko faktu akumulacji monet w banku centralnym
i nieustajac̨ego zastep̨owania pieniad̨za kruszcowego papierem, tak że cały kredyt wypła-
cany staje sie ̨ nieodparcie kredytem bezpłatnym; że nieprawda ̨ jest zatem twierdzenie, iż
tylko i jedynie mnożenie sie ̨ kapitałów może doprowadzić do obniżki stopy procentowej;
że dowiedzione jest odtad̨ przez teorie ̨kapitału i przez praktyke ̨Banku, zarówno na mocy
faktów, jak i na mocy prawa, wbrew przesad̨owi sfer handlowych i rutynie kapitalistycz-
nej, że kapitał jest jałowy, że tylko praca jest płodna i ma prawo być wynagradzana i że
wszelkie obciaż̨enie pracy na rzecz kapitału, bez wzgled̨u na sposób i pretekst jego doko-
nywania, stanowi dla społeczeństwa czysta ̨ strate;̨ że na skutek tego wszelkie sprzedaże,
dzierżawy, procenty, ażda, premie, dywidendy, zyski, prowizje, wszelkiego rodzaju obcia-̨
żenia płacone kapitałowi przez prace,̨ wszelkie potrac̨enia, opłaty, dary, cła, podatki od
obrotu, fabrykacja, tranzytu itd. ściag̨ane przez państwo wyłac̨znie w celu utrzymania or-
ganizacji kapitalistycznej i feudalizmu kupieckiego składaja ̨ sie ̨ razem wziet̨e na krzywde ̨
klasy pracujac̨ej, na coroczna ̨ należność w rozmiarach około sześciu miliardów i sa ̨ cena ̨
nieróbstwa i pasożytnictwa,wynikiem fałszywegopoglad̨u, nierozważnej rutyny i błed̨u ra-
chunkowego; że tu tkwi podstawowe źródło powszechnego ubóstwa, upadku narodu fran-
cuskiego i wszystkich niebezpieczeństw, na jakie narażone sa ̨ w obecnej chwili rodzina i
społeczeństwo, uchwala:

• Artykuł 1. — Bank Francji zostaje uznany za Bank Narodowy. Jego kapitał w wysoko-
ści 90 milionów oraz wszystkie walory składajac̨e sie ̨ na aktywa spółki przechodza ̨
na własność publiczna.̨

• Art. 2. — Kapitał i inne wartości stanowiac̨e własność Banku Francji, nabyte przez
naród na mocy niniejszej ustawy, bed̨a ̨ zwrócone w czteroprocentowej rencie pań-
stwowej przy stopie procentowej stanowiac̨ej przeciet̨na ̨ dwóch ostatnich lat.

• Art. 3. — Zarzad̨ Banku Narodowego bed̨zie sie ̨ składał z delegatów izb handlowych
wybranych przez wszystkich obywateli uprawiajac̨ych handel (Art. I Kodeksu Han-
dlowego). Rady narodowe[2] w Paryżu i w poszczególnych departamentach bed̨a ̨
wyznaczone przez izby handlowe w każdej z tych miejscowości. - Art. 4. — Naczel-
nik Banku w Paryżu, dyrektorowie w departamentach, podobnie jak kierownicy kas,
rachunkowości, działu dyskontowego i radcowie prawni, bed̨a ̨ również mianowani
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przez wymienione izby. Poza sprawa ̨ ogłoszenia niniejszej ustawy państwo ani bez-
pośrednio, ani pośrednio nie bierze udziałuw organizacji ani w kierowaniu Bankiem,
zarówno jak i w kontroli Banku lub nadzorze nad nim.

• Art. 5. — Uposażenia bed̨a ̨wynosiły: 6000 franków dla naczelnika Banku i 4000 fran-
ków dla dyrektorów. Uposażenia innych urzed̨ników zostana ̨ uregulowane odpo-
wiednio do tych wynagrodzeń. Art. 6. —Operacje Banku Narodowego obejmuja ̨ za-
równo kredyt przemysłowy i handlowy, jak i kredyt rolny. Specjalna ustawa uregu-
luje warunki funkcjonowania hipoteki oraz zagadnienie wysokości i repartycji kre-
dytu, jaki bed̨zie w tym zakresie przyznawany.

• Art. 7. — Stopa procentowa lub dyskontowa, jednolita dla wszystkich rodzajów kre-
dytu, ustalona jest prowizorycznie na 1% rocznie wraz z prowizja,̨ przy czym dys-
konto przy walorach na krótki termin nie może w żadnym razie spaść poniżej V4°/
o.

• Art. 8. — Roczna rata na poczet zwrotu sum zaliczkowanych na hipoteki nie bed̨zie
mogła być niższa od 5% wraz z procentami. Płacona bed̨zie zawsze z góry; pierwsza
wpłata w dniu otrzymania pożyczki.

• Art. 9. — Sprzedaż weksli i kredyty dokonywane bed̨a ̨ w biletach bankowych lub w
pieniad̨zu kruszcowym, zgodnie z życzeniem handlujac̨ego lub pożyczkobiorcy. Od
każdej jednak wpłaty lub wypłaty w pieniad̨zu kruszcowym Bank pobierać bed̨zie
ażio w wysokości 1/4% jako zapłate ̨ za posługiwanie sie ̨brzec̨zac̨a ̨gotówka ̨ i odszko-
dowanie za bogactwo, które stało sie ̨ bezużyteczne.

• Art. 10.—Bank Narodowy dostarczy sume ̨ 10 milionów celem rozdziału jej tytułem
pomocy i odszkodowania mied̨zy robotników i rodziny robotników, którzy w chwili
ogłoszenia niniejszej ustawy byliby pozbawieni pracy albo którzy od 24 lutego roku
1848 najbardziej ucierpieli od bezrobocia. Jednej z komisyj Zgromadzenia Narodo-
wego powierzone bed̨zie uregulowanie warunków rozdziału i wysokości przypadaja-̨
cych z tego tytułu kwot.

• Art. 11. — Na potrzeby wolnego przemysłu i stowarzyszeń robotniczych otwarty be-̨
dzie kredyt w wysokości 50 milionów, podlegajac̨y spłacie w ratach rocznych. Ko-
misja Zgromadzenia Narodowego ureguluje też warunki rozdziału oraz wysokość
kredytów.

• Art. 12.—’Od chwili ogłoszenia niniejszej ustawy Bank Narodowy bed̨zie sie ̨ rzad̨ził
i administrował sam pod kontrola ̨ i nadzorem izb handlowych i zgodnie z zasada-
mi swego statutu: ustawa, która go powołuje, ma bowiem na celu jedynie zapewnie-
nie mu podstaw egzystencji. Zostanie opublikowany regulamin Banku Narodowego,
który wyłoży zasady oraz motywy jego utworzenia i określi formy zarzad̨zania nim,
przepisy porzad̨kowe dla biur oraz sposób odnawiania sztabu jego pracowników.
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• Artykuł 13. — Artykuły 1905 do 1914 Kodeksu Cywilnego w sprawie pożyczki na pro-
cent i ustanowienia renty, ustawa z 3 września 1807 w sprawie prawnej stopy pro-
centowej zostaja ̨ uchylone.

Teraz jedna tylko uwaga.
Pozostawiajac̨ na uboczu cześ̨ć ekonomiczna ̨ tego projektu, do której bed̨ziemy mieli

sposobność jeszcze powrócić, i przystep̨ujac̨ tylko do kwestii stosunku do państwa, jaki wy-
nika z artykułów3, 4, 12 i 13, zwracamyuwage,̨ że BankNarodowy z chwila ̨jegoUtworzenia
i oparcia na zasadzie kredytu bezpłatnego i głosowania powszechnego staje sie ̨niezależny
od państwa; rzad̨ nie jest powołany do tego, aby sie ̨do niegomieszać. Władza wykonawcza,
podobnie jak ustawodawcza i sad̨owa, nie ma prawa informować sie ̨o jego operacjach. Jak
zobaczymynieco’później, ustawodawcami, inicjatorami i sed̨ziami Banku sa ̨wszystkie izby
handlowe wybierane przez wszystkich handlowców i reprezentujac̨e ogół obywateli. Pod-
dany władzy ludu, Bank ten funkcjonuje w interesie ogółu bez przywileju i bez zazdrości,
uwolniony od nienawiści pracownika, jak również od obaw władzy, i jest żywym wyrazem
zaufania ogółu, zaufania niezachwianego w swej wiecznej podstawie.

Dotknać̨ ten Bank znaczyłoby dotknać̨ całe społeczeństwo; nie ma ani jednego obywate-
la, który by nie bronił go jak swego własnego dziedzictwa. Narzucać mu prawa — to nasta-
wać na wolność publiczna.̨ Prawa nadaje mu tylko lud, ma on też służyć tylko ludowi. Jest
on warownia ̨zapewniajac̨a ̨bezpieczeństwo ogółu, jest świat̨ynia ̨solidarności i braterstwa;
nie ma takiego pracownika, który by nie widział w nim rek̨ojmi swego bytu, bytu swej żo-
ny i swych dzieci. Dlaczego państwo miałoby sie ̨wtrac̨ać w sfere ̨ zarzad̨zania nim, do jego
regulaminu, do jego operacji? Do czego miałby służyć ten pośrednik polityczny, ten agent
fiskalny mied̨zy Bankiem Narodowym, organem obrotu służac̨ym ludowi, a ludem? Czy re-
publice potrzebny jest gubernator z 50 000 franków uposażenia, członkowie zarzad̨u z 20
000, dyrektorowie z 10 000 franków?

Ale cóż tu mówić o ustawach! Ustawy we wszystkim, co dotyczy kursu, ażia, procentu,
lichwy, pożyczki i renty, sa ̨bezużyteczne. W dniu, gdy po układach społecznych pojawi sie ̨
nauka społeczna ustawodawstwa, rzad̨, policja, sad̨y, żandarmi, dozorcy wiez̨ienni — cały
aparat prewencji, represji i przymusu stanie sie ̨ zbed̨ny. Miejsce ustawy, która dysponuje,
która nakazuje, która karze, która naprawia, zajmie Idea, która organizuje, Idea, która nie
rozkazuje, ale daje możność żyć.

Róbcie, co chcecie z lichwa,̨ udzielajac̨ poza Bankiem Narodowym kredytu na 2%: co do
mnie, oświadczam, że gdybym był członkiem sad̨u powołanego do orzeczenia w sprawie
z oskarżenia o lichwe,̨ to gdyby nawet lichwa ta wynosiła 1000%, miałbym pokuse ̨ skazać
nie kata, ale jego ofiary…
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