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Wstep̨ do wydania włoskiego
Jak ważne jest rozpowszechnianie tego pamfletu wykazały już jego liczne wydania i przekłady na
całym świecie.

“Fra Contadini” (Mied̨zy chłopami) to jednak tylko skromna cześ̨ć dzieła Errico Mala-
testy, za to najbardziej chyba jasna i zrozumiała, z racji użycia przez autora formy dialo-
gu. Mamy tu bowiem do czynienia z pogawed̨ka ̨ mied̨zy dwoma wieśniakami, o różnym
stopniu uświadomienia politycznego, która ma miejsce w końcu XIX wieku, gdzieś na pół-
nocy Włoch. Utwór ten zachowuje styl dzieła literackiego bed̨ac̨ w istocie tekstem typowo
edukacyjnym. ZamiaremMalatesty było bowiemuzupełnienie form agitacji ruchu anarchi-
stycznego przez zrec̨zny instrument propagandy, skierowany do chłopów oraz drobnych
rzemieślników, znajdujac̨ych sie ̨wówczas w fazie proletaryzowania sie.̨ Innymi słowy, do
głodujac̨ych mas włoskich miast ubiegłego wieku, które przyciag̨neł̨o tam złudzenie pracy
w rozwijajac̨ym sie ̨ przemyśle.

Florencja z roku 1884, nie zmieniła sie ̨zbytnio w stosunku do czasu, gdy 20 lat wcześniej
poznano tam rewolucyjne prace M. Bakunina. Fenomen urbanizacji stał sie ̨ faktem, niosac̨
bagaż nieopisanych nieszcześ̨ć jakie spadły na biedote,̨ wyrzucona ̨na margines społeczeń-
stwa przez mechanizm kapitalistycznego wyzysku. Owa faza budowania monopolu, jaka ̨
z łatwościa ̨ osiag̨neł̨a młoda, włoska burżuazja, bezpośrednio po unifikacji, nastap̨iła po
okresie deflacji. Ubóstwo wzrosło, a bogactwo nabrało demonicznego blasku w buntowni-
czych snach wywołanych przez głód.

Celem Malatesty było z pewnościa ̨ wywołanie rewolty. Podstawowe problemy zostaja ̨
wypchniet̨e na, właściwy im, plan pierwszy. Nie mamy wiec̨ tu do czynienia, z cała ̨pewno-
ścia,̨ z utopijna ̨wizja ̨ społeczeństwa anarchistycznego po rewolucji społecznej lecz z real-
na ̨ potrzeba ̨ natychmiastowego wywłaszczenia - powracajac̨y motyw, na który Malatesta
wciaż̨ zwraca uwage ̨ - odebranie przez biedote ̨ bogactwa i rozporzad̨zanie nim nastep̨nie
we wspólnocie.

“…Powinniśmy podsycać ten ogień tlac̨y sie ̨w masach, czerpać przewage ̨ z faktu nieza-
dowolenia, buntowniczego nastroju oraz mocno uderzać. Nie możemy obawiać sie ̨ burżu-
azyjnej katastrofy, rozpocznie ona panowanie dobrobytu”. Słowa tewyznaczały szczytowy
punkt rozważańMalatesty, zawartych w tym utworze. Co prawda, indywidualne argumen-
ty napotykaja ̨ jeszcze na rozmaite bariery w świetle takich pojeć̨ i znaczeń jak produkcja,
maszyneria, praca, planowanie, mechanizmy płacowe, rzad̨, państwo i rewolucja. Wynika
to zapewne z ich abstrakcyjności. Każde z nich może być bowiem traktowane jako osobna
perspektywa. Tutaj jednak te problemy rozstrzygane sa ̨w osobnymporzad̨ku. Intencja ̨Ma-
latesty nie było bowiem, przekonanie burżuazyjnych liberałów co do ich winy, nie był on
także zainteresowany wykładaniem argumentów ekonomistom, cierpiac̨ym na niestraw-
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ność od czasówMarksa, tak jak nie był też zainteresowany wyjaśnianiem socjologom zawi-
łości możliwego organizowania sie ̨ społeczeństwa bez rzad̨u czy państwa. Jego celem było
przekonanie chłopów i robotników, zepchniet̨ych na margines proletariackich “lumpów”
o mechanizmach wyzysku i ucisku w systemie ideologicznego i politycznego oszustwa. Je-
go celem było pchniec̨ie ich do buntu i walki przeciw wrogom klasowym, pchniec̨ie ich
do rewolucji. Ktoś kto nie weźmie tego pod uwage,̨ straci możliwość pełnego zrozumienia
tego pamfletu. Niemożliwym jest bowiem czytanie prawdziwie rewolucyjnej literatury, w
ten sam sposób co rozprawy socjologicznej.

Ważność argumentu opiera sie,̨ jak sie ̨ zdaje, na pewnej ograniczoności rozwiaz̨ań, wy-
kazywanych przez Malateste.̨ Obok ostrych, jasnych i przeszywajac̨ych analiz - jak ta o
monopolu i deflacji - znajdujemy też takie, w którychMalatesta nie mógł pokonać sprzecz-
ności - jak ta przewidujac̨a jednak potrzebe ̨planowania. Można wiec̨ dziś postrzegać prace ̨
Malatesty jako próbe ̨ uporzad̨kowania pewnych sprzeczności, które i tak dziś sa ̨ zdezak-
tualizowane. Może być ona także traktowana jako ciag̨le funkcjonalna i godna podziwu
praca agitacyjna z jasnym celem, dla którego została napisana. Tak wiec̨ jest to raczej in-
strument walki, a nie podrec̨znik anarchistycznej teorii i jeśli jasna wizja, emanujac̨a z
dzieła ma czymś zaowocować to, z pewnościa,̨ nie kolejnymi teoriami, a praktyka ̨ insurek-
cyjna ̨ i wywłaszczeniem.

Alfredo M. Bonanno
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Fra Contadini

BERT: George, to ty! Ciesze ̨ sie,̨ że cie ̨ widze.̨ Chciałem porozmawiać z toba ̨ przez chwi-
le.̨ Och! George, George, słyszałem tyle rzeczy o tobie. Kiedy mieszkałeś na wsi byłeś
dobrym chłopcem, przykładem dla młodych ludzi w twoim wieku… Gdyby twój biedny
ojciec żył…

GEORGE: Bert, a co jest nie tak? Czym sobie zasłużyłem na takie słowa? I dlaczego mój
biedny ojciec miałby być niezadowolony ze mnie?

BERT: Nie obrażaj sie ̨ George. Jestem starym człowiekiem i mówie ̨ to dla twojego dobra.
Byłem bliskim przyjacielem starego Andrew, twojego ojca i niepokoi mnie to tak, jakbyś
był moim wła snym synem, że poczynasz sobie tak źle. Zwłaszcza, gdy pomyśle,̨ jakie
nadzieje miał wzgled̨em ciebie twój ojciec i jak sie ̨ poświec̨ał, aby cie ̨ dobrze wychować.

GEORGE: Ale o czym ty mówisz? Czy nie jestem uczciwym robotnikiem? Nigdy nikogo nie
skrzywdziłem. Przeciwnie, zawsze czyniłem tyle dobrego, ile mogłem, wiec̨ dlaczego
mój ojciec miałby sie ̨ wstydzić za mnie? Ze wszystkich sił staram sie ̨ uczyć, doskonalić
i próbuje ̨ razem z moimi kompanami zrobić coś ze złem, które dotyka nas wszystkich.
Wiec̨ dlaczego tak o mnie mówisz?

BERT: O, właśnie tak! Wiem dobrze, że pracujesz i pomagasz sas̨iadom. Jesteś dobrym
chłopcem, wszyscy wokół tak mówia.̨ Ale czyż nie byłeś w wiez̨ieniu kilka razy, a policja
powiedziała, żebymieć cie ̨na oku. Wystarczy być przyłapanym na rozmowie z toba,̨ aby
wpakować sie ̨w kłopoty? Ale ja cie ̨ lubie ̨ i bed̨e ̨ rozmawiać z toba ̨pomimo tego. George,
posłuchaj rady starego człowieka. Zostaw polityke ̨dla ludzi, którzy nie maja ̨nic innego
do roboty i pomyśl o zrobieniu czegoś w życiu. To jest jedyna droga, by iść naprzód w
pokoju i łasce boskiej. Jeśli tego nie uczynisz zatra cisz swe ciało i dusze.̨ Posłuchaj, prze-
stań wałes̨ać sie ̨w złym towarzystwie. Wszyscy wiedza,̨ że sa ̨to ludzie, którzy prowadza ̨
synów biedaków na zatracenie.

GEORGE: Uwierz mi Bert, wszyscy moi koledzy sa ̨ uczciwymi ludźmi. Chleb, który jedza ̨
jest opłacany ich potem i łzami. Nie wierz właścicielom, ludziom, którzy wyciskaja ̨ostat-
nia ̨ krople ̨ naszej krwi, a potem nazywaja ̨ nas wyrzutkami, gdy zaczynamy utyskiwać, i
zbrodniarzami, jeśli próbujemy polepszyć nasza ̨ sytuacje,̨ uciec od ich tyranii i mówić o
tym, że sa ̨ źli. To prawda, że ja i moi kamraci byliśmy w wiez̨ieniu, ale byliśmy tam za
słuszna ̨sprawe.̨ Znajdziemy sie ̨tam znowu, albo przydarzy nam sie ̨jeszcze coś gorszego,
lecz to bed̨zie dla dobrawszystkich, ponie waż chcemy zniszczyć cała ̨niesprawiedliwość
i biede ̨ tego świata. I ty, który całe życie pracowałeś głodujac̨, możesz skończyć w przy-
tułku, gdy bed̨ziesz stary i nie bed̨ziesz mógł dalej pracować. Nie powinieneś stawać po
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stronie właścicieli ziemskich i rzad̨u, a przyjść do tych, co staraja ̨ sie ̨ poprawić los bie-
daków.

BERT:Mój drogi chłopcze, wiem wystarczajac̨o dobrze, że świat nie jest sprawiedliwy, ale
upo rzad̨kować go jest niemożliwościa,̨ wiec̨ zostawmy rzeczy takimi jakimi sa ̨ i módlmy
sie ̨ do Boga, żeby nie zabrakło nam kromki chleba. Zawsze byli bogaci i biedni, a my,
którzy urodziliśmy sie,̨ żeby pracować, powinniśmy być zadowoleni z tego co Bóg nam
daje. To jedyna droga by żyć w pokoju i zachować honor.

GEORGE: Mówisz o honorze! Spójrz na właścicieli ziemskich. Zabieraja ̨ nam wszystko co
wypra cujemy, dajac̨ w zamian kromke ̨ chleba. Sami trwonia ̨ dobra w rozpuście, mó-
wiac̨, że my, aby być uczciwymi ludźmi, musimy dostarczać im wszystko z uśmiechem
i patrzeć, bez słowa skargi, jak tucza ̨ sie ̨ dziek̨i naszej pracy. A jeśli przypomnimy, że
także jesteśmy ludźmi, i że jeśli ktokolwiek pracuje, ma prawo by jeść, oni powiedza,̨
że jesteśmy źli, nieuczciwi i wezwa ̨ policje,̨ by wepchnać̨ nas do wiez̨ienia, a ksież̨a by
posłać nas do piekła. Posłuchaj mnie Bert, jesteś robotnikiem i nigdy nie próbowałeś
wykorzystać swoich kolegów. A złodzieje, osobnicy bez honoru żyja ̨ poza spra wiedli-
wościa,̨ wyniszczajac̨ ludzi przez biede,̨ aby zgromadzić owce, które bez oporu pozwola ̨
obedrzeć sie ̨ ze skóry i ubić. A ty stajesz po ich stronie i krytykujesz nas. Im nie wy-
starcza, że maja ̨ swój rzad̨ stworzony przez szlachte ̨ i dla szlachty. Oni potrzebuja ̨ także
robotników, naszych braci, by obrócić ich przeciwko nam, ponieważ my chcemy im dać
środki utrzymania, chleb i wolność. Czyż nie jest to spowodowane wiekami biedy i igno-
rancji chciałbym to powiedzieć tym najmniej godnym ze wszystkich biedaków, którzy
popieraja ̨ ciemiez̨ców ludzkości, a nie nas. My ryzykujemy nieszczes̨na ̨ kromka ̨ chleba
i strzep̨em wolności, który mamy, wiec̨ możemy osiag̨nać̨ etap, w którym każdy bed̨zie
żył godnie.

BERT: Tak, dobrze mówisz. Ale nic nie może być zrobione należycie bez obawy przed Bo-
giem. Ty mnie nie przekonasz. Słyszałem jak proboszcz mówił, że ty i twoi kamraci je-
steście banda ̨ herety ków. Ojciec Antony, który studiował i czyta gazety, powiedział, że
jesteście szalonymi niegodziw cami, że nie chcecie pracować, i że zamiast wykonywać
należycie zadania robotników prze szkadzacie właścicielom, którzy chca ̨ czynić dla nas
jak najlepiej.

GEORGE: Teraz Bert, jeżeli chcemy porozmawiali poważnie, zostawmy Boga i wszystkich
świe ̨ tych w spokoju, gdyż imie ̨ Boga używane jest jako pretekst i usprawiedliwienie
przez wszystkich tych, którzy chca ̨ uciskać i decydować za swoich braci. Królowie mó-
wia,̨ że Bóg dał im prawo rzad̨zenia i kiedy dwóch królów spiera sie ̨o władze ̨nad tym sa-
mym krajem, obaj mówia,̨ że zostali zesłani przez Boga. Bóg jest zawsze po stronie tego,
kto ma wiec̨ej żołnierzy i lepsza ̨ broń. Właściciele posiadłości, spekulanci, monopoliści
wszyscymówia ̨o Bogu. Katoliccy, protestanccy, żydowscy i tureccy ksież̨a i ministrowie,
wszyscy mówia,̨ że sa ̨ reprezentantami Boga. W imie ̨ Boga wszczynaja ̨wojny z innymi i
ściag̨aja ̨bogactwo do swojego gniazda. Nikt nie martwi sie ̨o biedaków. Wysłuchujac̨ ich
modłów, Bóg dał im wszystko, a nas skazał na ubóstwo i harówke ̨ bez wytchnienia. Oni
maja ̨ raj na tym świecie i na nastep̨nym, podczas, gdy my jesteśmy skazani na piekło na

6



ziemi i tylko wówczas raj na tamtym świecie, jeśli bed̨ziemy posłusznymi niewolnikami
i jeśli oni ustap̨ia ̨ nam skrawka miejsca w niebie.

Posłuchaj, nie chce ̨wchodzić w problemy sumienia każdy jest wolny i czyni to co chce. Ale
nie uwierze ̨ w Boga, ani w inne historie opowiadane przez kapłanów, ponieważ ktokol-
wiek rozkazujemi, czerpie z tego zyski i dlatego, że pośród tylu religii, każdy z kapłanów
rości sobie prawo do posiadania prawdy absolutnej. Ja także moge ̨wymyślić sobie świat
piek̨nych historyjek i powie dzieć, że ktokolwiek w nie uwierzy, nie bed̨zie skazany na
ogień wiekuisty. Jeśli to uczynie,̨ powiesz, że jestem oszustem. Jeśli bed̨e ̨ wychowywać
dziecko i opowiadać mu te same historyjki, a nie znajdzie sie ̨ ktoś, kto mi zaprzeczy,
wówczas ono dorośnie, wierzac̨ mi, tak jak ty wierzysz ksied̨zu. Tak wiec̨ masz wolna ̨
wole,̨ by wierzyć w to co chcesz, ale nie przychodź mówić mi, że twój Bóg jest chciwy,
że chce by twoje dzieci rosły chore i skarłowaciałe z powodu braku jedzenia i opieki
medycznej, żeby twoje córki narażone były na zostanie kochankami twoich władców.
Wówczas powiem, że twój Bóg jest zbrodniarzem.

Jeśli jest Bóg, nigdy nie powiedział nikomu czego chce, wiec̨ sami idźmy czynić dobro dla
siebie i dla innych na tym świecie. W raju, jeśli jest Bóg i jest on sprawiedliwy, znajdzie-
my sie ̨ pred̨zej za walke ̨ o uczynienie czegoś dobrego, niż gdybyśmy przyczyniali sie ̨ do
cierpienia lub zgadzali sie ̨na zło czynione przez innych, którzy, włac̨zajac̨ w to ksież̨y, sa ̨
wszyscy braćmi i dziećmi bożymi. Zważ na moje słowa, dziś Bóg skazuje cie ̨na harówke,̨
ponieważ jesteś biedny. Jeśli jutro, jakimś sposobem sie ̨ wzbogacisz, bez znaczenia jak
to zrobisz, natychmiast uzyskasz prawo by nie pra cować, by znec̨ać sie ̨ nad chłopami,
nastawać na cześć ubogich dziewczat̨. I Bóg pozwoli ci to robić, tak jak pozwala twoim
pracodawcom.

BERT:Brawo! Od czasu, kiedy nauczyłeś sie ̨czytać i pisać,możeszwprowadzić swoja ̨mowa ̨
w zakłopotanie prawników. Powiedziałeś rzeczy, od których chwieje sie ̨moja wiara. Uj-
rzałem jak błyszcza ̨oczy syna właściciela, gdy patrzy na Rosine,̨ moja ̨córke.̨ Och, gdyby
moja Rosina…! Zmieńmy temat. Jestem stary i wiem, że to jest podły, pełen cierpienia
świat, ale nie ma powodów, żeby zostawać łajdakiem. Powiedz mi, czy to prawda, że
chcecie odebrać własność wszystkim, którzy ja ̨maja?̨

GEORGE:Masz racje!̨ To jest to czego chcemy! Jeśli chcesz wiedzieć coś, co dotyczy bieda-
ków, nigdy nie pytaj właścicieli ziemskich. Oni nigdy nie powiedza ̨ ci prawdy, bo nikt
nie wypowie sie ̨ na własna ̨ niekorzyść. Jeśli chcesz wiedzieć o co walcza ̨ anarchiści, za-
pytaj mnie i moich przyja ciół, a nie ksież̨y, takich jak ojciec Antony. Zamiast tego, gdy
ksiad̨z zacznie mówić o takich rze czach, spytaj go dlaczego tak jest, że ty jesz ziemnia-
ki, a on, który sped̨za cały dzień nic nie robiac̨, z palcem na wpół zamkniet̨ej ksiaż̨ce, je
pieczona ̨ baranine ̨ ze swoja ̨ ”siostrzenica”̨. Zapytaj go, dlaczego zawsze trzyma z wła-
ścicielami, a do nas przychodzi tylko wtedy, gdy jest coś do prze łkniec̨ia. Zapytaj go,
dlaczego zawsze mówi, że właściciele i policja sa ̨ w porzad̨ku i dlaczego, zamiast zabie-
rać chleb od ust biedaków, proszac̨ych o modlitwe ̨ za umarłe dusze, nie zrobi czegoś by
pomóc żyjac̨ym i nie przestanie żyć na koszt innych. Nastep̨nym razem, gdy zobaczysz
ojca Antony’ego, który jest młody i silny, który studiował, i który sped̨za czas w kawiar-
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ni, grajac̨ w karty i plotkujac̨ z rada ̨miasta, powiedz mu, że zanim zacznie o nas mówić,
niech lepiej przestanie sie ̨wałes̨ać i nauczy sie ̨ troche ̨ cież̨kiej pracy i biedy.

BERT: Tutaj masz racje.̨ Ale wróćmy do tego, o czym mówiliśmy. Jest czy nie jest prawda,̨
że chcecie zabrać własność innych ludzi?

GEORGE: To nie jest prawda. Nie chcemy wziać̨ niczego dla siebie. Chcemy, żeby ludzie
wziel̨i ziemie ̨odwłaścicieli ziemskich, abywewspólnociewszyscymogli z niej korzystać.
Jeśli tak sie ̨ stanie, ludzie nie wezma ̨ cudzej własności, a jedynie to, co im sie ̨ należy.

BERT:Wiec̨ ziemia naprawde ̨ należy do nas?
GEORGE: Oczywiście, ona należy do wszystkich. Kto dał ja ̨właścicielom ziemskim? Co oni

zrobili, aby ja ̨ uzyskać? Jakie mieli prawo, by wziać̨ ja ̨ w posiadanie i jakie maja ̨ prawo,
by ja ̨ zatrzymać?

BERT: Ich przodkowie im ja ̨ pozostawili.
GEORGE: A kto dał ja ̨ ich przodkom? Oczywiście, niektórzy ludzie silniejsi i majac̨y wiec̨ej

szcześ̨cia od innych, wziel̨i w posiadanie wszystko co żyje. Oni zmusili innych by na nich
praco wali i niezadowoleni z życia w bezczynności, ciemież̨eniu i zagładzaniu wielkich
mas dookoła siebie, pozostawili własność, która ̨ukradli dla swoich dzieci i dzieci swoich
dzieci, skazujac̨ cała ̨przyszła ̨ ludzkość na bycie niewolnikami swoich potomków, którzy
teraz sa ̨ zepsuci bezczynno ścia ̨ i możliwościa ̨ robienia tego, na co maja ̨ ochote,̨ bez py-
tania kogokolwiek. Czy nie jest prawda,̨ że oni maja ̨ wszystko i chca ̨ to zatrzymać siła,̨
tak jak ich ojcowie, a my nie możemy nawet czuć do nich żalu? Czy to ci sie ̨ wydaje w
porzad̨ku?

BERT: Jeśli oni trzymaja ̨ ziemie ̨ niesprawiedliwie, to masz racje.̨ Ale właściciele ziemscy
mówia,̨ że oni pracowali na tej ziemi i to nie wydaje mi sie ̨ w porzad̨ku, żeby zabierać
komuś coś, co osiag̨nał̨ własnym wysiłkiem.

GEORGE: Ach tak? Ta sama stara historia! Ci, którzy nie pracuja ̨ i nigdy nie pracowali, za-
wsze zasłaniaja ̨sie ̨praca.̨ Teraz powiedz mi skad̨ sie ̨wzieł̨y metal, miedź, kamień i temu
podobne. To zostało stworzone przez Boga lub spontaniczna ̨ prace ̨ natury. Oczywiście,
znaleźliśmy to, gdy przyszliśmy na świat, wiec̨ to powinno być dostep̨ne dla wszystkich.
Co byś powiedział, gdybywłaściciele ziemscy chcieli zabrać powietrze dla siebie i pozwa-
lali nam używać tylko jego cuchna ̨ ca ̨ cześ̨ć, każac̨ opłacać to potem i znojem? Jedyna
różnica mied̨zy powietrzem, a ziemia ̨polega na tym, że oni znaleźli sposób by podzielić
ziemie,̨ a nie powietrze. Jeśli znajda ̨ i na to sposób, uczy nia ̨z powietrzem to, co uczynili
z ziemia.̨

BERT: Tak, to wydaje mi sie ̨ słuszne. Ziemia i wszystkie wytwory natury powinny należeć
do wszystkich. Ale nie wszystko zostało przez nas znalezione.

GEORGE: Oczywiście wiele rzeczy jest wyprodukowanych dziek̨i ludzkiej pracy. Zaiste, zie-
mia nie bed̨zie miała takiej wartości, jeśli nie bed̨zie uprawiana dziek̨i ludzkiemu wysił-
kowi. Sprawie dliwie, te rzeczy powinny należeć do tych, którzy je tworza,̨ wiec̨ jakim
sposobem znalazły sie ̨w rek̨ach tych, którzy nie uczynili nic, aby je wyprodukować?

BERT: Ale właściciele ziemscy mówia,̨ że ich przodkowie cież̨ko pracowali?
GEORGE: Oni powinni powiedzieć coś wrec̨z przeciwnego, że ich przodkowie zmusili in-

nych, by na nich pracowali, płacac̨ im dokładnie tak, jak to czynia ̨ dzisiaj. Historia po-
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kazuje, że warunki życia robotników zawsze były straszne, i że dokładnie tak jak dziś,
ktokolwiek pracował nie wykorzystujac̨ innych, nie tylko nie ma nic odłożonego, ale
nawet nie ma tyle, by zaspokoić swój własny głód. Czyż nie widzisz, że wszystko co pro-
dukuja ̨ robotnicy, kończy w rek̨ach właścicieli, którzy tylko stoja ̨ i patrza?̨ Dzisiaj oni
kupuja ̨cześ̨ć tanichmoczarów. Wyśla ̨tam ludzi i dadza ̨ im tylko tyle, by nie dopuścić do
śmierci głodowej, tymczasem oni pójda ̨ i bed̨a ̨ marnotrawić swój czas w mieście. Kilka
lat później, ta bezużyteczna ziemia stanie sie ̨ sto razy bardziej cenna, niż w chwili, gdy
to zaczynali. Synowie, którzy odziedzicza ̨ ten skarb powiedza,̨ że korzystaja ̨ oni z pracy
swoich ojców, a synowie tych, którzy tam naprawde ̨pracowali i cierpieli, nadal bed̨a ̨pra
cować i cierpieć. Co o tym myślisz?

BERT: Ale jeśli świat naprawde ̨ zawsze był tym, czym jest teraz, nic nie należy do właści-
cieli ziemskich!

GEORGE:W porzad̨ku, spróbujmy spojrzeć na to z innej strony. Przypuśćmy, że to właści-
ciele ziemscy w przeszłości byli tymi ludźmi, którzy pracowali i gromadzili, a robotnicy
leniwymi utracjuszami. Widzisz, że to co mówie,̨ to absurd, ale nawet jeśli tak było, czy
obecna organizacja społeczna jest w porzad̨ku ? Jeśli ty pracujesz, a ja sie ̨ obijam, jest
w porzad̨ku, że powinienem być ukarany za moje lenistwo lecz czy jest w porzad̨ku, by
moje dzieci też były ukarane. Czy maja ̨ zapracować sie ̨ na śmierć lub umrzeć z głodu, a
twoje dzieci żyć w dostatku i obfitości?

BERT: To comówisz jest słuszne. Niemoge ̨zaprzeczyć, ale obecnie właścicielemaja ̨ziemie ̨
i jeszcze długo powinniśmy im być wdziec̨zni za to, że dziek̨i nim mamy środki do życia.

GEORGE: Tak, oni maja ̨ ziemie,̨ bo wziel̨i ja ̨ przemoca ̨ i dobrze im sie ̨ powodzi, bo zabie-
raja ̨ owoce pracy robotników dla siebie. Ale właśnie tak jak to trzymaja,̨ moga ̨ oddać to
innym. Aż do dziś człowiek walczy przeciwko nim. Oni próbowali odebrać innym chleb
i zrobili wszystko, by zniewolić swoich braci i wykorzystać ich jak zwierzet̨a. Ale teraz
nadszedł tego koniec. Nic nie może być uzyskane dziek̨i wojnie, a przez cały czas czło-
wiek znał biede,̨ niewolnictwo, morder stwa, prostytucje ̨ i od czasu do czasu puszczanie
krwi nazywano wojna ̨ lub rewolucja.̨ Przywraca jac̨ dobroć, miłość i pomagajac̨ innym,
nie bed̨ziemy mieli nigdy wiec̨ej tylu chorych i podziałów na tych, co maja ̨ wszystko i
na tych co nie maja ̨ niczego. Każdy bed̨zie robił jak najlepiej to co może. Wiem wystar-
czajac̨o dobrze, że bogaci, którzy sa ̨ przyzwyczajeni do rozkazywania innym i życia bez
pracy, nie chca ̨ zmienić tego systemu. My bed̨ziemy słuchać tego, co oni maja ̨ do powie
dzenia. Być może oni zrozumieja,̨ albo z miłości, albo ze strachu, że nie może być wie-̨
cej nienawi ści i niesprawiedliwości mied̨zy ludźmi, i że każdy powinien wziać̨ na siebie
cześ̨ć pracy. Jeśli zaś, zechca ̨ uciskać nas tak dalej, cieszyć sie ̨ wynikiem gwałtu i kra-
dzieży, swojego i swoich przodków, tym gorzej dla nich. Wszystko co zabrali przemoca,̨
przemoca ̨ powinniśmy im odebrać. Jeśli biedacy zgodza ̨ sie ̨ z tym, bed̨ziemy silniejsi.

BERT: Ale jeśli nie bed̨zie właścicieli, z czego bed̨ziemy żyć? Kto da nam prace?̨
GEORGE:Niemoge ̨w to uwierzyć! Spójrz, widzisz to codziennie. To ty orzesz ziemie,̨ zasie-
wasz ziarno, zbierasz plony, mielesz, przenosisz pszenice ̨ do stodoły, znowu zasadzasz,
zbierasz plony, mielesz i przenosisz pszenice.̨ To ty robisz wino, olej, ser. I ty pytasz, jak
możesz żyć bez właścicie li? Zapytaj lepiej, jak właściciele przeżyja,̨ jeśli nie bed̨zie bied-

9



nych głupców, robotników na wsi i wmieście, którzy ich żywia,̨ ubieraja ̨ i utrzymuja ̨ ich
dzieci, aby onimogli sped̨zać czas na zabawie. Kilkaminut temu chciałeś dziek̨ować swo-
im pracodawcom, za to, że daja ̨ ci środki do życia. Czy nie widzisz, że to oni żyja ̨ dziek̨i
twojej harówce, każdy kawałek chleba, który wkładaja ̨ sobie do ust, został ukradziony
naszym dzieciom. Każdy prezent, który daja ̨ swoim kobietom, został naznaczony bie-
da,̨ głodem, zimnem, może prostytucja,̨ naszych kobiet. Co produkuja ̨ właściciele? Nic.
Wiec̨ wszystko, co konsumuja ̨ zostało ukradzione robotnikom. Wyobraź sobie, że jutro
wszyscy pracownicy znikna ̨ z powierzchni ziemi. Nie zostanie nikt do pracy i właścicie-
le bed̨a ̨ głodni. Jeśli znikna ̨ szewcy, nie bed̨zie już wiec̨ej butów, jeśli znikna ̨ murarze
żaden dom nie zostanie zbudowany. Gdy zniknie jakaś grupa robotników, zniknie też
jakaś gałaź̨ produkcji i ludzie bed̨a ̨musieli żyć bez wszystkich zbed̨nych i użytecznych
rzeczy.

Ale jaka bed̨zie szkoda, gdy znikna ̨właściciele? To tak, jakby znikneł̨a plaga szarańczy.
BERT: Tak to prawda, że jesteśmy tymi, którzy produkuja ̨wszystko, ale jak moge ̨siać ziar-

no, jeżeli nie mam ziemi, zwierzat̨ czy nasion? Mówie ̨ ci, że nie ma wyjścia. My musimy
pracować pod ich nadzorem.

GEORGE: Och, Bert czy my sie ̨ zgadzamy, czy nie? Musimy zabrać to czego potrzebujemy
od właścicieli: ziemie,̨ narzed̨zia, ziarno i wszystko inne. Tak długo, jak ziemia i maszy-
ny sa ̨w rek̨ach posiadaczy, robotnicy zawsze bed̨a ̨wyzyskiwani i nie zaznaja ̨nic oprócz
biedy i niewolnictwa. Pamiet̨aj, pierwsza rzecz jaka ̨należy uczynić to zabrać ziemie ̨wła-
ścicielom. W innym przypadku nic sie ̨ nie zmieni.

BERT:Masz racje,̨ zawsze tak mówiłem. Ale dlaczego wy chcecie tego wszystkiego? Jest to
dla mnie nowe, wszystko mi sie ̨ pomieszało. Wyjaśnij mi, czego chcesz, co sie ̨ stanie z
ziemia,̨ gdy ja ̨zabierzecie właścicielom? To bed̨zie troche ̨za dużo na jednego człowieka,
czyż nie?

GEORGE: Kiedy słyszysz jak ktoś mówi, że chcemy podzielić to mied̨zy siebie, wiedz, że
każdy mówiac̨y te słowa jest ignorantem albo złej wiary.

BERT: Ale czemu? Nic nie rozumiem.
GEORGE: Posłuchaj, to dosyć proste. Chcemy dać wszystko do wspólnoty, kierujac̨ sie ̨ za-

sada,̨ że każdy powinien wykonać jakaś̨ prace ̨ i że wszyscy powinni żyć tak dobrze jak to
możliwe. Jest absurdem żyć na tym świecie bez pracy, wiec̨ jeśli jakaś osoba nie robi nic,
żyje na koszt innych co nie jest w porzad̨ku i jest szkodliwe. Oczywiście, gdy mówie,̨ że
każdy powinien pracować, to mam na myśli tych, którzy sa ̨ do tego zdolni i robić to, co
jest stosowne do ich możliwości. Kula wy, stary i chory powinien być chroniony przez
społeczeństwo, bo jest obowiaz̨kiem ludzkości, żeby nikt nie cierpiał. My również sie ̨ze-
starzejemy, bed̨ziemy kalecy lub chorzy, tak jak nasi najbliżsi. Teraz, jeśli rozumujesz
prawidłowo, zrozumiesz, że całe bogactwo, wszystko czego używa człowiek, może być
podzielone na dwie cześ̨ci. Jedna cześ̨ć, w która ̨ włac̨za sie ̨ ziemie,̨ narzed̨zia, maszyny,
środki transportu, naturalne złoża jest rzecza ̨ niezbed̨na ̨ i musi być włac̨zona do wspól-
noty, dla użytku wszystkich. Tak jak sposób organizacji, sposób produkcji, zatrudnienie
i wszystko co dotyczy pracy o tym powinni decydować wszyscy.
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Najlepszym rozwiaz̨aniem jest pracować w komunie, bo można wiec̨ej wyprodukować z
mniejszym wysiłkiem. Faktycznie, praca w komunie może być przyjet̨a przez wszyst-
kich, ponie waż dla każdego pracować z innymi, bed̨zie oznaczało robienie czegoś bez
maszyn co zmniejszy prace ̨ do miłej i lekkiej i dlatego, że kiedy wszyscy ludzie nie bed̨a ̨
potrzebowali wyrywać chleba z ust innym, przestana ̨ żyć jak psy i koty i bed̨a ̨ sie ̨ cie-
szyli wspólnym życiem. Nawet jeśli ktoś bed̨zie wolał pracować samotnie, nie bed̨zie z
tym problemu. Podstawa ̨ jest, aby nikt nie żył bez pracy, albo pracował przymuszony
przez innych. To sie ̨ nie może wiec̨ej zdarzyć, bo każda osoba ma prawo do tego, czego
jej potrzeba i nie potrzebuje pracować na kogoś innego. Druga cześ̨ć społecznego majat̨-
ku, włac̨zajac̨ w to rzeczy, które człowiek bezpośrednio konsumuje to żywność, ubrania
czy domy. Rzeczy, które już istnieja,̨ musza ̨być włac̨zane do komuny i tak rozprowadza
ne, aby przeczekać do nastep̨nych plonów i do tego czasu, aż nowe dobra zostana ̨wypro-
dukowa ne. To co zostanie wyprodukowane po rewolucji, kiedy nie bed̨zie bezczynnych
pracodawców, żyjac̨ych dziek̨i trudowi głodnych ludzi pracy, bed̨zie rozprowadzane tak,
jak bed̨a ̨ sobie tego życzyć robotnicy. Wspólna praca i wkładanie wszystkiego do komu-
ny bed̨zie najlepsze. Ten sposób produkcji zapewni każdemu tyle zadowolenia, ile jest
możliwe. Rachunek bed̨zie trzyma ny przez tego co produkuje, wiec̨ każdy bed̨zie miał
dobra proporcjonalne do sumy włożonej pracy. To bed̨zie trudne do obliczenia, ale w
rzeczywistości chyba bed̨zie to możliwe. Kiedy trudności w proporcjonalnej dystrybu-
cji zostana ̨ zrozumiane, idea dzielenia wszystkiego w ko munie bed̨zie łatwiejsza do za-
akceptowania. Każdy musi mieć zapewnione podstawowe potrzeby, takie jak żywność,
mieszkanie, woda, niezależnie od pracy, która ̨ bed̨zie wykonywał. Nie ma znaczenia ja-
ka forma organizacji bed̨zie przyjet̨a. Dziedziczność nie powinna istnieć bo to jest złe
ktoś znajduje dobrobyt przy urodzeniu, a ktoś inny głód i ned̨ze,̨ ktoś rodzi sie ̨ bogaty,
a ktoś inny biedny. I nawet jeśli owa idea, iż każda osoba posiada to co wyprodukuje
bed̨zie prawem, po jej śmierci wszystkie jej dobra wróca ̨ do wspólnoty. Młodzi powinni
być wychowywani i nauczani na koszt wszystkich, to zapewni pełny rozwój ich możli-
wości. Nie powiedziałem nic o kobietach, lecz dla nas kobiety sa ̨ równe meż̨czyznom i
kiedy mówimy człowiek, mamy na myśli rase ̨ ludzka,̨ bez podziału na płcie.

BERT:W tym coś jednak jest. Zabrać własność właścicielom, którzy wykorzystywali i okra-
dali biedaków jest słuszne, ale jeśli ktoś cież̨ko pracuje, oszczed̨za i kupuje sobie akr albo
dwa akry ziemi lub mały sklep, jakim prawem może mu to zostać odebrane?

GEORGE: To może być bardzo trudne. Dzisiaj, gdy kapitaliści i rzad̨ posiadaja ̨ najlepsze
produk ty, jest niemożliwościa,̨ by ochronić rzeczy należac̨e do robotników. Ty znasz
swoja ̨ sytuacje.̨ Po latach cież̨kiej pracy jesteś ciag̨le takim samym biedakiem jak przed-
tem. Co wiec̨ej, zawsze mówi łem, że każda osoba ma prawo do surowców i narzed̨zi,
wiec̨ jeśli ktoś ma małe pole, z którego sie ̨ utrzymuje przy pomocy pracy własnych rak̨,
może spokojnie sie ̨ tego trzymać. Oprócz tego, otrzyma doskonałe narzed̨zia, nawóz i
wszystko czego mu potrzeba, aby wykorzystać ziemie ̨ jak najlepiej. Oczywiście bed̨zie
dla niego najkorzystniej, gdy włoży to wszystko do komuny, ale nie ma potrzeby zmu-
szać kogoś do tego, ponieważ korzyść własna pokaże każdemu korzyści płynac̨e z syste-
mu komunalnego. Każdy bed̨zie miał lepiej uprawiajac̨ ziemie ̨ w komunie niż byłby to
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robił sam. Szczególnie, że przy zastosowaniu nowych technik, samotna praca stanie sie ̨
mniej owocna.

BERT: Ach maszyny! Wszystkie powinny być zniszczone. One niszcza ̨ prace ̨ robotników i
zabiera ja ̨ja ̨biedakom. Za każdymrazem, kiedy pojawiaja ̨sie ̨nowemaszyny, nasze płace
maleja,̨ a niektórzy z nas traca ̨prace ̨ i zmuszeni sa ̨odejść, umieraja ̨z głodu. Wmiastach
jest jeszcze gorzej. Gdybywłaściciele niemielimaszyn, byłobywiek̨sze zapotrzebowanie
na nasza ̨ prace ̨ i mogliby śmy żyć lepiej.

GEORGE: Masz racje ̨ Bert mówiac̨, że maszyny sa ̨ jedna ̨ z przyczyn biedy i braku pracy,
ale dzieje sie ̨ tak dlatego, że one należa ̨do kapitalistów. Patrzac̨ z drugiej strony, gdyby
maszyny należały do robotników, byłoby zupełnie inaczej i stałyby sie ̨one głównym źró-
dłem dostatku i dobrego samopoczucia. Faktyczniemaszyny pracuja ̨zamiast nas i wyko-
nuja ̨te ̨prace ̨szybciej od nas. Dziek̨imaszynom człowiek niemusi pracować przez długie
godziny, aby zaspokoić swoje potrze by, co czyni jego życie lżejszym. Gdyby maszyny
były używane we wszystkich gałez̨iach przemysłu i należałyby do wszystkich, wszyst-
kie potrzeby konsumpcyjne mogłyby zostać zaspokojone w czasie kilku godzin, lekkiej
nieszkodliwej i przyjemnej pracy a każdy robotnik miałby czas na nauke,̨ kontakty z
przyjaciółmi. Jednym słowemmógłby żyć i cieszyć sie ̨ życiem, czerpiac̨ korzyści z nauki
i cywilizacji. Pamiet̨aj, maszyny nie powinny być zniszczone, ale odebrane. Uprzedzam
cie ̨ jednak, że właściciele bed̨a ̨ bronić swoich maszyn, zarówno przed tymi, którzy chca ̨
je im odebrać jak i przed tymi, którzy chca ̨ je zniszczyć. To byłoby naprawde ̨bezsensow-
ne zniszczyć maszyny zamiast je odebrać. Czy zniszczyłbyś ziarno i domy dlatego, że w
rek̨ach właścicieli oznaczaja ̨ one biede ̨ i niewolnictwo, podczas gdy w naszych rek̨ach
oznaczałyby bogactwo i wolność?

BERT: Każdy chciałby uczestniczyć w takim systemie, który da mu prace,̨ czyż nie?
GEORGE: Oczywiście!
BERT: Ale sa ̨ tacy, którzy chca ̨ żyć nie pracujac̨, co z nimi? Praca jest cież̨ka i nikt jej nie

lubi.
GEORGE:Miesza ci sie ̨ społeczeństwo obecne, z tym, które bed̨zie po rewolucji. Powiedzia-

łeś, że nikt nie lubi cież̨kiej pracy. Ale czy mógłby sped̨zać całe dnie, nic nie robiac̨?
BERT: Nie, bo jestem przyzwyczajony do cież̨kiej pracy i gdy nie mam nic do roboty, nie
wiemco zrobić z rek̨ami. Ale jestwielu takich, którzy sped̨zaja ̨całe dniewpubach, grajac̨
w karty i popisu jac̨ sie.̨

GEORGE: Dzisiaj, owszem sa ̨ tacy ludzie, ale po rewolucji bed̨zie inaczej i powiem ci dla-
czego. Dzisiaj praca jest cież̨ka, źle opłacana i przez to pogardzana przez wszystkich.
Ci, którzy dziś pracuja,̨ zamec̨zaja ̨ sie,̨ chodza ̨ głodni i sa ̨ traktowani jak zwierzet̨a. Ro-
botnicy nie maja ̨ nadziei i wiedza,̨ że skończa ̨ w szpitalu albo w wiez̨ieniu. Nie moga ̨
zatroszczyć sie ̨ o swoje rodziny tak jakby chcieli. Nie maja ̨ żadnej przyjemności z życia
i cierpia,̨ bo sa ̨ źle traktowani i poniżani. Ci, którzy nie pracuja,̨ a zmuszaja ̨ innych, aby
na nich pracowali, sa ̨ zadowoleni i szanowani. To także zdarza sie ̨mied̨zy robotnikami.
Ci, którzy maja ̨ lepsza ̨ prace ̨ i zarabiaja ̨ wiec̨ej pienied̨zy, maja ̨ o sobie lepsze mniema-
nie. Co jest w tym dziwnego, że jeśli ludzie pracujac̨ wbrew swojej woli, staraja ̨ sie ̨pracy
uniknać̨?
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Ale jeśli praca przebiega w ludzkich, higienicznych warunkach, z pomoca ̨maszyn, a robot-
nicy wiedza,̨ iż pracuja ̨ dla swojego dobra, dla dobra swoich najbliższych i całej wspól-
noty, i staje sie ̨ to niezbed̨nym warunkiem, aby być szanowanym przez społeczeństwo,
a bezczynność jest pogar dzana, tak jak dziś pogardzani sa ̨ szpiedzy i strec̨zyciele. Kto
bed̨zie sie ̨ cieszył miłościa,̨ gdy bed̨zie żył próżniaczo? Nawet dziś, za wyjat̨kiem kilku
wyrodków, każdy czuje nieopisana ̨nie cheć̨ dla szpiegów i strec̨zycieli. Ciag̨le jednak taki
nikczemny zawód jest lepiej opłacany niż uprawa roli, choć nie wymaga on żadnej pracy
i jest chroniony przezwładze.̨ Ale to sa ̨łajdackie zawody, gdyż oznaczaja ̨głeb̨oki upadek
moralny i jedynym ich skutkiem jest cierpienie i zło. Prawie każdy woli biede ̨ od wsty-
du. Sa ̨ oczywiście wyjat̨ki, sa ̨ ludzie słabi i zepsuci, którzy wola ̨ podłość, ale to zawsze
jest kwestia wyboru mied̨zy bieda ̨a wstydem. Ale kto wybierze podłe lub mec̨zac̨e życie,
jeżeli praca zapewnia mu dobrobyt i szacunek przyjaciół. Gdyby tak uczynił, byłoby to
niezgodne z natura ̨ człowieka, powinno być osad̨zone i traktowane jako przypadek sza-
leństwa. Nie mam co do tego wat̨pliwości. Nie zabraknie społecznego sprzeciwu wobec
próż niactwa, ponieważ praca jest podstawowa ̨potrzeba ̨każdego społeczeństwa. Ludzie
leniwi nie tylko krzywdza ̨wszystkich, żyjac̨ na koszt innych i nic nie wnoszac̨, ale moga ̨
także złamać rów nowage ̨ nowego społeczeństwa i być jednymi z tych, którzy zechca ̨
wrócić do przeszłości. Wspól noty sa ̨ jak jednostki, szanuja ̨wszystkich, którzy moga ̨być
użyteczni. Moge ̨ sie ̨ mylić, ale w naszym przypadku bład̨ nie jest możliwy, ponieważ
jest to zbyt jasne, że każdy kto nie pracuje, je i pije na koszt innych. Spróbuj połac̨zyć
wszystko to co ludzie produkuja ̨ i podzielić na równe cześ̨ci. Wydziel zasiłki dla chorych
i niezdolnych do pracy, ale uczyń życie tych co nie chca ̨ pra cować tak cież̨kim, że cie ̨
opuszcza,̨ albo zdecyduja ̨sie ̨na prace.̨ Zostana ̨oni wyped̨zeni ze wspól noty i bed̨a ̨mieli
prawo jedynie do posiadania surowców i narzed̨zi, wiec̨ jeśli bed̨a ̨ chcieli prze żyć, bed̨a ̨
musieli pracować.

BERT: Zaczyna mnie to przekonywać. Ale powiedz mi, czy każdy bed̨zie wówczas musiał
praco wać na ziemi?

GEORGE: Po co? Nie potrzebujemy jedynie chleba, wina, mies̨a. Potrzebujemy domów,
ubrań, dróg czy ksiaż̨ek wszystkiego, co potrafia ̨ produko wać robotnicy wszystkich
zawodów. Nikt nie może zapewnić sobie sam wszystkiego co potrzebuje. Oprócz pracy
na roli, czy nie ma potrzeby by kowal wyprodukował narzed̨zia, górnik wydobywał
żelazo, budowniczy budował domy? Nie każdy ma uprawiać ziemie,̨ ważne by każdy
pracował robiac̨ coś pożytecznego. Rozmaitość zawodów sprawia, że każdy może
wybrać to, do czego skłaniaja ̨go jego zdolności. Praca przybie rze forme ̨doświadczenia,
bardzo pożad̨anej zabawy.

BERT:Wiec̨ każda osoba bed̨zie sama mogła wybrać prace,̨ która ̨ chce wykonywać?
GEORGE: Tak, ale z troska ̨ o to by zbyt wiele osób nie wykonywało tej samej pracy, ani

każda osoba innej. Ponieważ praca jest wykonywana dla pożytku wszystkich, musi być
wykonywana tak, by potrzeby wszystkich były zaspokojone, godzac̨ o ile to możliwe do-
bro wszystkich z indywidualnymi preferencjami. Zrozum, że każdy bed̨zie czynił jak
najlepiej to co do niego nale ży, gdy nie bed̨zie kapitalistów, dla których pracujemy za
jakieś ned̨zne okruszki.
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BERT: Powiedziałeś, że każdy bed̨zie czynił jakieś wysiłki, ale jak sad̨ze,̨ nikt nie bed̨zie
chciał wykonywać cież̨kiej pracy, wszyscy zechca ̨zostać prawnikami lub lekarzami. Kto
wówczas bed̨zie uprawiał ziemie?̨ Kto zechce ryzykować swoim zdrowiem, pracujac̨ w
kopalni? Kto zechce bru dzić sie ̨w tartaku lub nawożac̨ ziemie?̨

GEORGE: Na razie zostawmy prawników w spokoju. Oni sa ̨ gangrena,̨ podobnie jak ksież̨a.
Rewolucja społecznawyeliminuje ich zupełnie. Porozmawiajmy opożytecznej pracy, nie
czynio nej na szkode ̨naszych sas̨iadów. Nawet zamachowcy uliczni, którzy czes̨to czynia ̨
wielkie cierpie nie, zostana ̨ robotnikami jeśli zechcemy. Dzisiaj wolimy jedna ̨ prace ̨ od
drugiej, nie dlatego, że jest bardziej dostosowana do naszych zdolności czy bardziej od-
powiada temu co chcemy robić, ale dlatego, że łatwiejmożna sie ̨jej nauczyć, i żemożemy
zarobić wiec̨ej pienied̨zy wykonujac̨ ja ̨ oraz bo jest bardziej przyjemna niż inny rodzaj
pracy. Szczególnie, gdy wybór jest narzucony przez pochodzenie i społeczne uprzedze-
nia. Na przykład, żaden mieszkaniec miasta nie zacznie orać gleby, nawet gdyby był
biedakiem. A przecież nie ma nic odpychajac̨ego w uprawie ziemi, a życie na wsi nie jest
pozbawione przyjemności. Wrec̨z przeciwnie, jeśli poczytasz poezje ̨ znajdziesz w niej
pełno entuzjazmu dla wiejskiego życia. Ale prawda jest taka, że poeci piszac̨y te ksiaż̨-
ki, nigdy nie uprawiali ziemi, a ci, którzy ja ̨ uprawiaja,̨ zabijaja ̨ sie ̨ wyczerpujac̨a ̨ praca,̨
umieraja ̨ z głodu, żyja ̨ gorzej niż zwierzet̨a i sa ̨ osad̨zani jako ludzie niewartościowi tak,
że nawet ostatni miejski żebrak uzna za obraze,̨ jeśli ktoś nazwie go chłopem. Jakim spo-
sobem chcesz, żeby ludzi pracowa li na ziemi chet̨nie. Kto z nas nie chciałby pracować
w polu, jeśli pracowalibyśmy dla siebie i znaleźlibyśmy w pracy na polu dobre samopo-
czucie, wolność i szacunek. Tak samo może być ze wszystkimi zawodami. Dzisiaj rzeczy
maja ̨ sie ̨ tak, że im wiec̨ej potrzeba pracy, tym gorzej jest opłacana, bardziej mec̨zac̨e
i nieludzkie sa ̨ warunki, wiec̨ej jest w ludziach pogardy. Na przykład, idź do warszta-
tu złotnika, przynajmniej bed̨ziesz mógł porównać warunki w jakich żyjemy. Miejsce
czyste, przewietrzone, ogrzewane zima.̨ Dzień pracy nie jest zbyt długi, a robotnicy sa ̨
dobrze opłacani, wieczory sped̨zaja ̨na odpoczynku i gdy zdejma ̨swoje ubrania robocze,
moga ̨iść dokad̨ chca ̨bez obawy, żewszyscy sie ̨bed̨a ̨na nich gapić lub, że sie ̨zbłaźnia.̨ A z
drugiej strony, idź do kopalni, zobaczysz tam ludzi biednych, pracujac̨ych pod ziemia ̨w
śmiercionośnympowie trzu, którzymarnuja ̨swoje życie, prowadzac̨ mordercza ̨walke.̨ I
jeśli po pracy, górnik ośmieli sie ̨odwiedzić te samemiejsca co szlachta, bed̨zie szcześ̨cia-
rzem jeśli wróci jedynie wyśmiany.Wiec̨ co w tym dziwnego, że ktoś woli być złotnikiem
niż górnikiem. Nie mówiac̨ już o tych, którzy nie znaja ̨ innego narzed̨zia oprócz pióra.
Pomyśl o tym. Ktoś, kto nie zna nic, oprócz kalamburów i przesłodzonych sonetów, za-
rabia dziesieć̨ razy wiec̨ej niż robotnik rolny i jest uważany za kogoś lepszego od każ-
dego uczciwego pracownika. Dziennikarze, na przykład, pracuja ̨w eleganckich biurach,
szewcy w brudnych suterenach, lekarze, artyści, inżynierowie, nauczyciele, kiedy oni
pracuja ̨ i dobrze znaja ̨ swoja ̨ prace,̨ żyja ̨ życiem szlachty, podczas gdy budowlani, piele-̨
gniarki, możesz w to włac̨zyć także lekarzy odbywajac̨ych praktyke ̨ogólna ̨ i nauczycieli
w szkołach podstawowych, oni chodza ̨ głodni i zabijaja ̨ sie ̨ mordercza ̨ praca.̨ Ale uwa-
żaj, ja wcale nie sad̨ze,̨ że tylko praca fizyczna jest użyteczna, wrec̨z przeciwnie, nauka
daje człowiekowi sposoby by zwycież̨yć nature ̨ i ja ̨ucywilizować, daje mu wolność i lep-
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sze samopoczucie, wiec̨ lekarze, inży nierowie czy nauczyciele sa ̨ tak samo użyteczni i
konieczni w ludzkiej wspólnocie jak robotnicy. Chce ̨ tylko powiedzieć, że każda poży-
teczna praca powinna być oceniana tak samo i wykonywana tak, żeby robotnicy czuli
taka ̨ sama ̨ satysfakcje ̨ jak intelektualiści. Każdy kto sad̨zi, że praca u mysłowa jest lep-
sza, jest ignorantem. Taka praca powinna być dostep̨na dla wszystkich, a nie tylko dla
garstki uprzywilejowanych.

BERT: Ale jeśli mówisz, że praca umysłowa jest bardziej przyjemna i daje korzyści nawet
ignoran tom, oczywiste jest, że każdy chciałby sie ̨uczyć, a ja byłbym pierwszy, wiec̨ kto
wówczas bed̨zie wykonywał prace ̨ fizyczna?̨

GEORGE: Każdy. Dlatego, że każdyw tym samym czasie, gdy sie ̨uczy powinienwykonywać
jakaś̨ prace ̨ fizyczna.̨ Każdy powinien pracować i dłońmi i głowa.̨ Te dwa rodzaje pracy,
bez krzywdzenia nikogo, pomagaja ̨ każdemu, ponieważ, żeby człowiek był zdrowy, mu-
si ćwiczyć wszystkie swoje organy, mózg tak samo jak mieś̨nie. Jeśli ktoś ma rozwiniet̨a ̨
inteligencje ̨ i przy wykł do myślenia, powinien sie ̨ ćwiczyć w pracy fizycznej, a każdy
kto jest zdrowy i silny fizycz nie, może mieć także bystry i przenikliwy umysł. Co wie-̨
cej, ponieważ te dwa rodzaje pracy sa ̨ konieczne, a jeden jest bardziej przyjemny niż
drugi, to jest droga do świadomości i godności i nie jest w porzad̨ku, że niektórzy sa ̨po-
tep̨ieni za prace ̨ fizyczna,̨ inni odbieraja ̨ im przywilej nauki i przewodza ̨nad nimi. Wiec̨
powtarzam, każdy powinien wykonywać troche ̨ pracy fizycznej i troche ̨ umysłowej.

BERT: Tak, rozumiem to, ale jest praca fizyczna, która jest cież̨ka, i która jest lekka. Jedna
jest nieprzyjemna, inna przyjemna, wiec̨ kto wtedy bed̨zie górnikiem albo, na przykład,
zamiataczem ulic?

GEORGE: Mój drogi Bercie, gdybyś tylko wiedział, jakie wynalazki i badania sie ̨ dokonu-
ja,̨ to zrozumiałbyś, że gdyby organizacja pracy nie zależała od ludzi, którzy sami nie
pracuja,̨ wiec̨ nie troszcza ̨ sie ̨ o komfort robotników, cała praca fizyczna mogłaby być
wykonywana w przyzwoitych warunkach. Musimy zdać sobie sprawe ̨ z tego, że kiedy
wszyscy pracuja ̨ razem dla wspólnego dobra, rodzi sie ̨ duch braterstwa i zgody, tak jak
w rodzinie, gdzie każdy stara sie ̨wykonywać najcież̨sza ̨ prace.̨

BERT:Masz racje,̨ ale jeśli to wszystko nie pojawi sie,̨ co wówczas?
GEORGE: Otóż, jeśli jakaś niezbed̨na praca pozostaje nie wykonana i nikt nie bed̨zie chciał

jej wykonać z własnej woli, wówczas zrobimy to wszyscy, każdy po trochu, pracujac̨ na
przykład jeden dzień w miesiac̨u, albo jeden tydzień w roku, albo w jakiś inny sposób.
Jeśli coś jest napraw de ̨ wszystkim potrzebne, to nie martw sie,̨ sposób by to wykonać
sie ̨ znajdzie. Czyż dziś nie zostajemy żołnierzami dla przyjemności innych, nie walczy-
my przeciwko ludziom, których nie znamy, którzy nie uczynili nam żadnej krzywdy,
albo naszym braciom czy przyjaciołom. Wydaje mi sie,̨ że lepiej pracować dla własnej
przyjemności i dla dobra wszystkich.

BERT:Wiesz, zaczynasz mnie przekonywać. Ale jest coś, czego ciag̨le nie moge ̨ zrozumieć.
Mam na myśli sprawe ̨ zabrania wszystkiego szlachcie. Nie wiem, ale… Czy nie dało by
sie ̨ tego uniknać̨?

GEORGE: A jak chciałbyś to zrobić? Zbyt długo właściciele trzymaja ̨ wszystko w swoich
rek̨ach, wiec̨ dalej bed̨a ̨przewodzić nam i pilnować tylko swoich interesów, bez troski o
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nas tak jak czynili to dotychczas. Dlaczego nie możemy im tego odebrać? Może uważasz,
że to nie bed̨zie w porzad̨ku, że to bed̨zie zły uczynek?

BERT:Nie. Naprawde,̨ po tym comi powiedziałeś, to wydaje mi sie ̨błogosławieństwem, bo
jeśli odbierzemy własność posiadaczom, odbierzemy także nasza ̨ krew, która ̨ ssali tak
długo. I wów czas, kiedy im to odbierzemy, nie rozdamy tego mied̨zy siebie. Damy to
wszystko do komuny, dla dobra wszystkich. Czy tak?

GEORGE: Oczywiście. Faktycznie, jeśli o tym pomyślisz, zrozumiesz, że właściciele bed̨a ̨ z
tego korzystać. Oczywiście oni bed̨a ̨musieli zerwać z rozkazywaniem, arogancja ̨ i leni-
stwem, bo bed̨a ̨musieli pracować, ale pracawykonywana przy pomocymaszyn i z troska ̨
o robotnika, zostanie zredukowana do lekkiego, przyjemnego doświadczenia. Czyż oni
nie poluja?̨ Czyż oni nie biegaja,̨ nie gimnastykuja ̨ sie ̨ i nie wykonuja ̨ tylu ćwiczeń po-
kazujac̨ych, że praca fizyczna jest przyjemno ścia ̨ i koniecznościa ̨dla zdrowego, dobrze
odżywionego człowieka. To jest wiec̨ kwestia wykony wania dla celów produkcyjnych
pracy, która ̨dzisiaj czynia ̨dla rozrywki. A jak wiele korzyści ten sam człowiek może od-
czuć, dziek̨i ogólnemu dobru i rozwijajac̨ej sie ̨ cywilizacji. Spójrz na przy kład na swoja ̨
wioske.̨ Kilku właścicieli ziemskich jest bogatych i żyja ̨ jak ksiaż̨et̨a, ale drogi sa ̨ tak sa-
mo brudne dla nich, jak dla nas. Śmierdzac̨e powietrze z naszych domów, sas̨iadujac̨e
bagna, także ich dotykaja.̨ Nasza ignorancja czyni ich brutalnymi. Jak onimoga ̨ulepszyć
wieś, zbudować drogi i je oświetlić za pomoca ̨ ich osobistego bogactwa? Jak oni moga ̨za-
pobiec złemu podziałowi dóbr konsumpcyjnych? Jak moga ̨ czerpać korzyść z postep̨u
nauki i przemysłu? Wszystkie rzeczy wykonane przy współpracy wszystkich bed̨a ̨ dość
proste. A ich próżność i pycha, jakmoże być usatysfakcjonowana, gdy ich społeczeństwo
sie ̨ kurczy?

A wszystko to bez stałego niebezpieczeństwa wystrzałów znad barykady, bez obawy rewo-
lucji, która sprowadzi na nich biede,̨ narazi ich rodziny na głód, przestep̨stwa i prosty-
tucje,̨ tak jak narażone sa ̨ na to nasze rodziny.

Zabierajac̨ własność tym, którzy ja ̨ maja,̨ nie tylko oddajemy im ich należność, my także
czynimy im wielka ̨ łaske.̨ To prawda, że właściciele nie rozumieja ̨ i nie zrozumieja ̨ tego,
ponieważ oni chca ̨przewodzić i wierza,̨ że biedacy stworzeni sa ̨ z innej gliny. Ale co my
możemy uczynić? Jeśli oni nie chca ̨współdziałać z dobrymi ludźmi, tym gorzej dla nich.
My nie bed̨ziemy współpracować ze złem.

BERT: To wszystko bardzo dobrze, ale nie łatwo bed̨zie to przeprowadzić. Czy zmiany nie
po winny zachodzić stopniowo? Zostawmy ziemie ̨ tym, którzy ja ̨maja,̨ pod warunkiem,
że dadza ̨ nam podwyżki i bed̨a ̨ traktować jak ludzi. Wówczas stopniowo zaoszczed̨zi-
my, aby kupić cześ̨ć ziemi i wówczas, kiedy wszyscy bed̨ziemy właścicielami, bed̨ziemy
mogli dać wszystko do ko muny, tak jak powiedziałeś. Słyszałem, jak jeden towarzysz
proponował coś takiego.

GEORGE: Posłuchaj, jest tylko jeden sposób by wszystko sie ̨ ułożyło i polega on na tym,
by namówić właścicieli na rezygnacje ̨ z posiadanej ziemi, ponieważ gdy ktoś coś daje
dobrowolnie, nie ma potrzeby używania przemocy. Ale nie ma szansy, że tak sie ̨ stanie,
wiesz o tym tak dobrze jak ja. Tak długo jak istnieć bed̨zie własność prywatna, tak dłu-
go jak ziemia i wszystko inne nale żeć bed̨zie do tej lub innej osoby, zamiast należeć do
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wszystkich, tak długo bed̨zie bieda, a rzeczy złe zmienia ̨ sie ̨w jeszcze gorsze. Gdy istnie-
je własność prywatna, każdy próbuje skierować wode ̨ do swojego młyna, a właściciele
nie tylko próbuja ̨dać robotnikom tak mało, jak to jest możliwe, ale także walcza ̨mied̨zy
soba.̨ Ogólnie mówiac̨, każdy próbuje sprzedać swoje rzeczy tak drogo, a kupić tak tanio
jak to jest możliwe. Wiec̨ co sie ̨ dzieje? Właściciele zakładów i właściciele ziemscy moga ̨
produkować i kupować rzeczy w hurcie. Utrzymujac̨ sie ̨ przy pomocy maszyn, czerpia ̨
korzyści z przychylnych warunków sprzedaży i czekaja ̨ na właściwy moment, by to co
wyprodu kowali sprzedać nawet ze strata,̨ rujnujac̨ drobnych właścicieli i sprzedawców.
Ci pograż̨aja ̨sie ̨w biedzie i oni oraz ich dzieci sa ̨zmuszeni do pracy sezonowej, przypad-
kowej. Tym sposobem człowiek, który pracuje sam lub z kilkunastoma czeladnikami w
małym warsztacie, jest zmuszo ny, po krótkim zmaganiu, zamknać̨ sklep i iść do pracy
do dużych zakładów. Drobni posiadacze, którzy nie moga ̨ zapłacić podatków, sa ̨ zmu-
szeni sprzedać swoje domy i ziemie wielkim właścicie lom. Tym sposobem, jeśliby jakiś
dobroduszny pracodawca chciał polepszyć warunki swoich robotników, konkurencja go
zrujnuje i stanie sie ̨ bankrutem.

Z drugiej strony, robotnicy prowadzeni głodem, musza ̨współzawodniczyć z innymi i jeśli
jest wiec̨ej rak̨ do pracy niż sie ̨ tego wymaga, nie dlatego, że nie ma zapotrzebowania na
prace,̨ ale dlatego, że pracodawcy zatrudniaja ̨ tylko kilku ludzi, którzy sa ̨ im posłuszni,
wiec̨ oni musza ̨ wyrywać chleb z ust innych i nie ma znaczenia jak długo przygotowy-
wałeś sie ̨ do pracy, zawsze bed̨zie ktoś, kto zgodzi sie ̨ pracować za mniejsza ̨ sume.̨ Tym
sposobem, każdy krok ku postep̨owi stanie sie ̨kles̨ka.̨ Zostaływymyślone nowemaszyny
i duża liczba robotników została bez pracy, bez zarobków, wiec̨ zabieraja ̨ prace ̨ innym.
W Ameryce uprawiane sa ̨wielkie obszary ziemi, produkuje sie ̨ wiele zboża. Właściciele
sprzedaja ̨ ziarno do Europy, żeby uzyskać wyższa ̨ cene,̨ nie troszczac̨ sie,̨ czy ludzie w
Ameryce maja ̨co jeść. Tutaj zboże kosztuje mniej, ale biedni ludzie maja ̨gorzej bo euro-
pejscy właściciele ziemscy przestaja ̨ uprawiać ziemie,̨ albo uprawiaja ̨ tylko mała ̨ cześ̨ć
najżyźniejszej ziemi, wiec̨ wielu chłopów pozostaje bez pracy. Chleb jest tani, to praw
da, ale biedacy nie zarabiaja ̨ nawet tyle, by móc go sobie kupić.

BERT: Ach, teraz rozumiem. Słyszałem, że oni nie chcieli zboża z zagranicy i to wydawa-
ło sie ̨ przestep̨stwem odmowy Bożego błogosławieństwa. Myślałem, że właściciele chca ̨
zagłodzić ludzi, ale teraz rozumiem, że oni mieli dobre powody by mówić to co mówili.

GEORGE: Nie, ponieważ jeśli zboża nie przybywa, to źle z innego punktu widzenia. Wów-
czas właściciele, nie obawiajac̨ sie ̨konkurencji z zewnat̨rz, sprzedaja ̨materiały kiedy im
sie ̨ spodoba i…

BERT:Wiec̨?
GEORGE: Wiec̨? Zawsze mówiłem, że wszystko powinno być włożone do wspólnoty dla

dobra wszystkich. Tak bed̨zie najlepiej. Jeśli wymyślane sa ̨ nowe maszyny lub wzrasta
produkcja lubwykonuje sie ̨mniej pracy, to jest to zawsze korzystne dlawszystkich, wiec̨
jeśli maja ̨ w jednej wsi za dużo zboża i wysyłaja ̨ je do nas, my wyślemy im to co my
produkujemy. Wiec̨ każdy może coś zyskać.

BERT: Ale jak rozdzielimy rzeczy z właścicielami? Jeśli oni wnieśli udział w postaci ziemi
i kapita łu, a my pracowaliśmy i rozdzielimy cała ̨ produkcje.̨ Co o tym myślisz?
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GEORGE: Po pierwsze, chociaż ty chciałbyś rozdzielić, twój pracodawca nie zechce. Bed̨zie
konieczne użycie siły, bed̨zie trzeba zmusić ich do podziału i do oddania wszystkiego.
Wiec̨ po co dzielić rzeczy na pół i być zadowolonym z systemu, w którym panuje nie-
sprawiedliwość i paso żytnictwo, i który blokuje produkcje.̨ Wiec̨ pytam, jakie jest pra-
wo kilku ludzi, aby dzielili na pół to co wyprodukowali robotnicy, w co oni nie włożyli
minimum wysiłku. Zawsze mówiłem, że nie tylko połowa produkcji idzie do właścicieli,
ale cała produkcja ma dużo gorsza ̨ jakość niż gdyby była wykonywana we wspólnocie
i prowadzona dla wspólnych korzyści producentów i konsu mentów. To jest jak próba
poruszenia kamienia, stu ludzi próbuje jeden po drugim i żaden nic nie osiag̨a. Nawet
gdyby spróbowali razem, każdy ciag̨nie w swoja ̨ strone ̨ i neutralizuje wysiłki innych. Z
drugiej strony trzech albo czterech ludzi, łac̨zac̨ wysiłki i używajac̨ lewara lub innych
odpowiednich narzed̨zi, może dźwignać̨ go z łatwościa.̨ Jeśli postanowisz zrobić kołek,
kto wie czy skończysz go przez godzine,̨ podczas gdy dziesiec̨iu ludzi pracujac̨ych razem
może zrobić tysiac̨ kołkóww ciag̨u dnia. I z upływem czasu, gdy coraz wiec̨ej maszyn jest
wymyślanych, wspólnie może być wykonywane wiec̨ej pracy.

Skoro już przy tym jesteśmy, chciałbymwyjaśnić kilka czes̨to poruszanych kwestii. Ekono-
miści, którzy w imie ̨nauki plota ̨mnóstwo bzdur i kłamia ̨by udowodnić, że szlachta ma
prawo żyć lepiej niż inni ludzie, wszyscy oni sa ̨wykształceni, maja ̨pełne żoład̨ki. Czes̨to
mówia,̨ iż to nieprawda, że bieda jest spowodowana przez pracodawców, którzy zabie-
raja ̨wszystko dla siebie, ale że produkcja jest ograniczona. Oni kończa ̨mówiac̨, że nikt
nie jest odpowiedzialny za biede,̨ wiec̨ nie ma powodu aby sie ̨ przeciw niej buntować…
Ksież̨a czynia ̨ cie ̨ posłusznym i uległymmówiac̨, że wszystko dzieje sie ̨ z woli Boga. Eko-
nomiści mówia,̨ że jest to prawo natury. Ale ty nie wierz w ich słowa. Oczywiście jest
prawda,̨ że to co przemysł i rolnictwo produkuja ̨ dzisiaj, nie wystarcza by zaspokoić
wszystkich, by zapewnić im dobra ̨ żywność i wygodny odpoczynek. Ale dzieje sie ̨ tak z
powodu panujac̨ego systemu, gdzie pracodawcy nie sa ̨zainteresowani ogólna ̨korzyścia ̨
i produ kuja ̨ to co im odpowiada, nie uważajac̨ na potrzeby innych. W tym samym cza-
sie, gdy mówia,̨ że sa ̨ niedobory, zostawiaja ̨ nie uprawiane obszary ziemi i pozbawiaja ̨
wielu robotników pracy. Oni odpowiadaja,̨ że nawet jeśli cała ziemia bed̨zie uprawiana
i każdy bed̨zie pracował przy użyciu najlepszych metod, bieda nie zniknie, ponieważ
produktywność ziemi jest ograniczona. Ludzie bed̨a ̨mieć wiec̨ej dzieci, a produkcja ar-
tykułów żywnościowych pozostanie niezmieniona, popula cja bed̨zie rosła bez końca i
niedostatek także. Wówczas oni proponuja ̨ jako jedyne lekarstwo na zło społeczne to,
aby biedacy nie mieli dzieci lub tylko tyle, ile moga ̨ odpowiednio wychować.

Tak wiele możemy powiedzieć o problemach odległej przyszłości. Sa ̨tacy, którzy utrzymu-
ja,̨ majac̨ na to argumenty, że wzrost populacji osiag̨nie naturalna ̨ granice ̨ bez sztucz-
nych nakazów. Wydaje mi sie,̨ że z rozwojem ludzkości, wzrostem intelektualnych moż-
liwości, emancypacja ̨ kobiet i rozwojem ogólnego dostatku, rodzac̨e sie ̨ potrzeby stop-
niowo sie ̨ zmniejsza.̨ Ale sa ̨ to kwestie nic zwiaz̨ane z obecna ̨ działalnościa ̨ i nie odno-
szac̨e sie ̨ do obecnych przyczyn ubóstwa. Dzisiaj to nie jest kwestia populacji, ale or-
ganizacji społecznej. Metoda, polegajac̨a na nie posiada niu dzieci niczego nie załatwi.
Widzimy, że w krajach, gdzie jest dużo ziemi i rzadka populacja, jest taka sama bieda,
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jak w krajach o dużej populacji, czasem nawet wiek̨sza. Dzisiaj produkcja, mimo prze-
szkód wynikajac̨ych z własności prywatnej, rośnie szybciej niż populacja i pogłeb̨ianie
sie ̨ biedy jest spowodowane nadprodukcja ̨w stosunku do środków konsumpcyjnych lu-
dzi bied nych. Robotnicy sa ̨bezrobotni, ponieważmagazyny sa ̨pełne dóbr, które zostały
wyprodukowane, a nie moga ̨być sprzedane. Uprawa ziemi została zarzucona, ponieważ
jest zbyt dużo zboża. Ceny spadaja,̨ a właściciele nie znajduja ̨korzyści w tym, by wysiać
ziarno, podczas gdy chłopi sa ̨głodni i bez pracy.Wiec̨ pierwsza ̨potrzeba ̨jest zmiana spo-
łecznej struktury, uprawa całej ziemi, reorga nizacja produkcji i konsumpcji zgodnie z
interesem wszystkich żyjac̨ych, wprowadzenie innowacji w przemyśle, zajec̨ie ogrom-
nych cześ̨ci świata, które ciag̨le sa ̨niezamieszkane. Wówczas, gdy raporty demograficz-
ne wykaża,̨ że populacja jest zbyt duża i tylko wówczas, bed̨zie to argument dla ludzi
by ograniczyć prokreacje.̨ Ale to ograniczenie powinno być respektowane przez wszyst
kich, bez wyjat̨ków dla grupy ludzi, którzy żyjac̨ z pracy innych, chcieliby mieć prawo
do posia dania nieograniczonej ilości dzieci. Co wiec̨ej tak długo, jak sa ̨biedacy, granice
prokreacji nie zostana ̨narzucone, ponieważ cały czas maja ̨przed oczami najważniejsza ̨
przyczyne ̨ ubóstwa, pracodawcy zabieraja ̨ im lwia ̨ cześ̨ć. Biedacy sa ̨ najmniej pewni ju-
tra, najbardziej krótkowzroczni i beztroscy. Tylko wtedy, gdy wszyscy bed̨a ̨cierpieć tak
samo z powodu niedostatku, ograniczenia moga ̨ być zrealizowane, nie narzucone siła.̨

Ale wróćmy do sprawy podziału dóbr mied̨zy posiadaczy i robotników. Co dałbyś tym, któ-
rzy nie pracuja?̨ Kapitaliści, dopóki nimi pozostana,̨ bed̨a ̨zatrudniać ludzi, bo ich potrze-
buja.̨ System podziału istniał w pracach na roli w wielu cześ̨ciach Europy południowej i
ciag̨le istnieje w niektó rych cześ̨ciach Włoch, np. w Toskanii. Ale on stopniowo zanika,
ponieważ właściciele maja ̨wiec̨ej zysków dziek̨i robotnikom sezonowym. Dzisiaj dziek̨i
maszynom, naukowej uprawie roli i impor towi, właściciele nie potrzebuja ̨ zatrudniać
robotników, gdyż w przeciwnym razie, konkurencja doprowadzi ich do ubóstwa. Jeśli
pozostaniemy przy obecnym systemie, skończymy na tym, że własność nadal bed̨zie w
rek̨ach paru ludzi, a robotnicy znajda ̨ sie ̨w rynsztoku, dziek̨i użyciu maszyn i przyspie-
szaniu metod produkcji. Tym sposobem bed̨zie na świecie kilku właścicieli ziemskich,
kilku robotników do obsługi maszyn i policja służac̨a do ochrony właścicieli. Masy ludz-
kie wymra ̨ z głodu lub bed̨a ̨ żyć w stanie skrajnego ubóstwa. Możemy to już zobaczyć.
Drob ni posiadacze zanikaja,̨ wzrasta liczba bezrobotnych, a właściciele ze strachu lub
z litości dla robotników, umierajac̨ych z głodu, rozdaja ̨ darmowe zupy lub udzielaja ̨ in-
nych form pomocy charytatywnej. Jeśli ludzie nie chca ̨ pozostać w roli żebrzac̨ych o
talerz zupy od posiadaczy lub zarzad̨u miasta, pozostaje im jedno przejać̨ maszyny, zie-
mie ̨ i pracować na siebie1.

1 Napisane to zostało w 1883 r., kiedy teoria Marksa o skupieniu dóbr w rek̨ach małej grupy ludzi nie
była jeszcze omawiana przez socjalistów. Pó źniejsze studia potwierdzone świeżymi faktami pokazały, że ist-
nieja ̨ inne tendencje, stanowiac̨e przeciwwage ̨ dla tej teorii, i że liczba posiadaczy czasami sie ̨ powiek̨sza, a
czasami zmniejsza. Warunki pracy robotników polepsz aja ̨ sie ̨ lub pogarszaja,̨ w zależności od tysiac̨a, zmie-
niajac̨ych sie ̨ i działajac̨ych w ró żny sposób, czynników. Jednakże te nowe twierdzenia, dalekie od unieważ-
niania potrzeby radykalnej transformacji ustroju społecznego pokazuja,̨ że byłoby bezsensownym czekać,
aż burżuazja wymrze w efekcie swoich działań, i że jeśli robotnicy chca ̨ sie ̨ wyzwolić i stworzyć nowe spo-
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BERT: A jeśli rzad̨ stworzy nowe prawo, zobowiaz̨ujac̨e właścicieli do tego by nie wyzyski-
wali robotników, nie zadawali im cierpienia?

GEORGE:Wracamy do punktu wyjścia. Rzad̨ tworza ̨właściciele i nie ma najmniejszej wat̨-
pliwo ści co do tego, że nie stworzy prawa przeciw sobie samym. Gdyby biedny miał
władze,̨ dlaczego miałby dzielić rzeczy na pół, zostawiajac̨ bogatym wystarczajac̨o dużo,
by mogli znów domino wać. W momencie, kiedy zdecydujemy sie ̨ zaatakować, musimy
odebrać własność bogatym, aby w ten sposób odebrać im możliwość narzucenia dawne-
go systemu.

BERT:Rozumiemwszystko.Musimy stworzyć dobra ̨republike.̨Wszystko po równo. Każdy,
kto pracuje ma co jeść, każdy kto nie pracuje, głoduje. Och, przykro mi, że jestem stary.
Szcześ̨liwi młodzi, którzy doczekaja ̨ tych czasów.

GEORGE: Spokojnie mój przyjacielu. Przez republike ̨ rozumiesz społeczna ̨rewolucje,̨ wiec̨
dla każdego kto wie o czym mówisz, wyda sie ̨ to w porzad̨ku. Ale wyrażasz sie ̨ źle, gdyż
republika nie oznacza faktycznie tego, comasz namyśli. Republika jest rzad̨em takim jak
obecny, tylko zamiast króla jest prezydent i ministrowie, którzy maja ̨ taka ̨sama ̨władze.̨
Zmienił sie ̨ król, rzad̨ nazywa sie ̨ republika,̨ ale wciaż̨ istnieje niesprawiedliwość, tortu-
ry i niewolnictwo. Jeśli chcesz we Włoszech takiej republiki, o jakiej mówiłeś, bed̨ziesz
musiał dołac̨zyć jeszcze dwie nastep̨ujac̨e zmiany zamiast dwóch izb bed̨zie jedna, a za-
miast prawa do głosowania tylko dla tych, którzymaja ̨pieniad̨ze, potrafia ̨czytać i pisać,
prawo do głosowania dla wszystkich. Nie potrzebujemy republikanów, ponieważ już te-
raz, jeśli kandydat chce być wybrany obiecuje niebo i ziemie,̨ a po wyborach zapomina
o tym.

Tak czy siak, to wszystko bzdury. Tak długo jak sa ̨ biedni i bogaci, bed̨a ̨ rzad̨zić zawsze
bogaci. Czy jest to republika czy monarchia, zyski czerpane z własności prywatnej be-̨
da ̨zawsze takie same. Własność jest skoncentrowana w kilku rek̨ach, maszyny zabieraja ̨
prace ̨robotnikom,wiec̨ ludziompozostaje umrzeć z głodu lub żyć z pomocy charytatyw-
nej. Możemy to zobaczyć nawet teraz. Były i sa ̨ republiki, a warunki życia ludzi wcale
sie ̨w nich nie polepszyły.

BERT: Niech mnie diabli! Wierzyłem, że republika oznacza wolność wszystkich ludzi.
GEORGE: Oto co mówia ̨ republikanie. Ich argumenty sa ̨ takie, że członkowie parlamentu,

którzy tworza ̨ prawa, sa ̨wybierani przez ludzi, a kiedy ludzie sa ̨ niezadowoleni, wybie-
raja ̨ nowych członków parlamentu i wszystko dobrze sie ̨ układa. Biedni stanowia ̨wiek̨-
szość, wiec̨ sa ̨ tymi, którzy rzad̨za.̨ W rzeczywistości biedacy, dlatego że sa ̨biedakami, a
także przez swoja ̨ ignorancje ̨ i nieufność, głosuja ̨ tak, jak tego chca ̨ ksież̨a, pracodawcy
i bed̨a ̨ to robić, dopóki nie uzyskaja ̨ ekonomicznej niezależności i zabezpieczenia swo-
ich interesów. Ty i ja, gdybyśmy mieli wyjat̨kowe szcześ̨cie zarabiać wiec̨ej i uczyć sie,̨
moglibyśmy zrozumieć co jest naszym interesem i mieliby śmy siłe,̨ by zemścić sie ̨ na
właścicielach, ale wielkie masy nigdy nie bed̨a ̨ do tego zdolne, przy obecnych realiach.
Nie, bunt przeciwko fałszowanymwyborom nie jest tym samym co rewolucja. W rzad̨zie

łeczeństwo, w którym wszyscy b ed̨a ̨wolni i szcześ̨liwi, musza ̨ odebrać własność wyzyskiwaczom na drodze
rewolucji. (uwaga autora 1913).
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sa ̨ miejsca, i zawsze bed̨a,̨ dla ksież̨y, którzy rozdaja ̨ piekło i raj, dla właścicieli, którzy
daja ̨ i zabieraja ̨ chleb i dla tych, którzy maja ̨ policje ̨ do zastraszania i sa ̨ skorumpowani.
Wiesz, dzisiaj wiek̨szość wyborców to biedni, a co oni robia ̨ gdy głosuja?̨ Czy wybieraja ̨
biednych, którzy znaja ̨ ich problemy i chca ̨ bronić ich interesów?

BERT: Co? Pytaja ̨ właścicieli, na kogo maja ̨ głosować i czynia ̨ jak im powiedza.̨ Jeśli tego
nie zrobia,̨ sa ̨ zwalniani.

GEORGE: Wiec̨ widzisz. Co jeszcze chcesz wiedzieć o uniwersalnym prawie głosowania?
Ludzie bed̨a ̨wysyłać właścicieli do parlamentu. A oni wiedza ̨ jak utrzymać ludzi w igno-
rancji i niewol nictwie, tak jak teraz. A gdy widza,̨ że republika nie odnosi sukcesu, za-
trzymuja ̨ wszystko i do prowadzaja ̨ do ruiny. Jest tylko jeden sposób wywł aszczyć po-
siadaczy i dać ludziom to, co do nich należy. Kiedy ludzie zobacza,̨ że wszystko należy
do nich, i że sa ̨ odpowiedzialni za swoje dobra, wówczas bed̨a ̨ wiedzieli jak cieszyć sie ̨
ziemia ̨ i jak sie ̨ o nia ̨ troszczyć.

BERT:Wierze ̨w to. Rzeczywiście teraz rozumiem, że to co nazywam republika ̨to, to samo,
co nazywacie anarchia.̨ Ale czy nie możecie nazwać tego republika?̨ Co to za różnica w
nazwie. Najważniejsze jest to, że bed̨zie co być powinno.

GEORGE: Masz racje.̨ Ale jest pewne niebezpieczeństwo. Jeśli ludzie nadal bed̨a ̨ wierzyć,
że republika jest dla nich dobra, nadejdzie dzień, że rozpoczna ̨ rewolucje,̨ a republika-
nie ostudza ̨ ich zapał, proklamujac̨ republike ̨ i mówiac̨, że moga ̨ iść do domu i wybierać
członków parlamentu, wszystko bed̨zie pod kontrola.̨ Ludzie łatwowierni, jak zawsze,
porzuca ̨ karabiny i dadza ̨ upust w zabawie. Wtedy właściciele zostana ̨ republikanami,
bed̨a ̨ serdeczni dla ludzi, zaszeleszcza ̨ pie nied̨zmi i zorganizuja ̨wielkie festyny. Płacac̨
robotnikom troche ̨ wiec̨ej, odzyskaja ̨ władze.̨ Burza stopniowo sie ̨ uspokoi, właściciele
utworza ̨ siły zdolne utrzymać ludzi w porzad̨ku. Ci, którzy przelewali krew bed̨a ̨ mie-
li gorzej niż przedtem. Zamiast tego, gdyż rzadko sie ̨ zdarza, by ludzie sie ̨ buntowali i
wychodzili z tego zwycies̨ko, musza ̨odrzucić bierność i przestać słuchać obietnic, a ode-
brać własność, zajać̨ domy, ziemie ̨ i fabryki. Ktokolwiekmówi o republice, powinien być
traktowany jak wróg, inaczej stanie sie ̨ tak jak w ’59 i w ’60.

BERT:Masz racje.̨ Zbyt czes̨to byliśmy ofiarami, ale teraz nadszedł czas by otworzyć oczy.
Jednak rzad̨ zawsze bed̨zie potrzebny. Jak moglibyśmy trwać bez kogoś, kto kieruje?

GEORGE: Dlaczego musimy podtrzymywać istniejac̨y porzad̨ek? Dlaczego nie możemy sa-
mi kierować swoimi sprawami? Ktokolwiek utrzymuje ład, zawsze robi to co chce i za-
wszy czy to przez ignorancje ̨czy nikczemność, oszukuje ludzi. Władza deprawuje nawet
najlepszych. Tak czy siak, musimy przestać być owcami. Przywództwo kilku ludzi uczy
innych posłuszeństwa i bierno ści. A nawet dobry rzad̨ może być skorumpowany i słaby
tak samo jak zły. Zamach stanu bed̨zie łatwiejszy niż cokolwiek zniszczenie postep̨u jaki
sie ̨ dokonał, odnowienie przywilejów i tyranii. Aby ludzie nauczyli sie ̨ wolności i kiero-
wania własnymi sprawami,musza ̨działać dla siebie, czuć sie ̨odpowiedzialnymi za swoje
działania. Bed̨a ̨robić wiele błed̨ów, ale zrozumieja ̨ je i bed̨a ̨pró bowali innych sposobów.
Aby dziecko nauczyło sie ̨ chodzić, nie może sie ̨ obyć bez kilku upadków i potłuczeń.

BERT:Tak, ale żeby dzieckomogło chodzić,musimieć pewna ̨siłe ̨w nogach, inaczej zawsze
pozostanie na rek̨ach matki.
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GEORGE: To prawda, ale rzad̨y nie sa ̨w najmniejszym stopniu podobne domatki. Nigdy nie
stymuluja ̨ rozwoju u ludzi. W rzeczywistości postep̨ społeczny jest zawsze dokonywany
przeciw ko rzad̨om. Rzad̨ tłumaczy potrzeby ludzi na jez̨yk prawa, zniewala ich swoim
zwierzchnictwem. Niektórzy ludzie sa ̨ bardziej postep̨owi niż inni, nie ma znaczenia
na jakim poziomie cywilizacji sie ̨ znajduja.̨ Nawet jeśli pozostaja ̨w stanie dzikim, moga ̨
lepiej dbać o swoje potrzeby niż jakiś rzad̨, który stworza.̨ Ty wierzysz w to, że rzad̨ jest
stworzony przez najbardziej inteligentnych i uzdolnionych ludzi. W rzeczywistości to
nie jest prawda.̨ Rzad̨ jest złożony z tych, co maja ̨ najwie ̨ cej pienied̨zy. A gdyby nawet
był złożony z najbardziej inteligentnych ludzi. Jeśli ludzie o lepszym charakterze bed̨a ̨
żyć z innymi ludźmi, bed̨a ̨ działać na ich korzyść, ale jeśli wejda ̨ do rzad̨u, nie bed̨a ̨ już
odczuwać ludzkich potrzeb i zaczna ̨ sie ̨ troszczyć o korzyści polityków, bardziej niż o
prawdziwe potrzeby społeczeństwa. Wobec braku kontroli czuja ̨ sie ̨ bezkarni. Czes̨to
oderwani od działalności, w której sa ̨kompetentni, aby dyktować prawa w dziedzinach,
o których nie maja ̨pojec̨ia. Nawet najlepsi z nich przestaja ̨wierzyć w lepsza ̨nature,̨ a o
dana ̨ grupe ̨ troszcza ̨ sie ̨ tak długo jak długo można ja ̨ eksploatować.

Bed̨zie lepiej jeśli sami zaczniemy sie ̨ troszczyć o swoje interesy, zaczynajac̨ od miejsc, w
któ rych pracujemy i żyjemy bo je znamy najlepiej, później stopniowo zajmować wszyst-
kie rodzaje przemysłu, grunty, nie tylko we Włoszech, ale na całym świecie. Wszyscy
ludzie bed̨a ̨ braćmi czerpiac̨ymi korzyści z miłości bliźniego i wzajemnej pomocy.

BERT: Tak, zaczynam uważać, że masz racje,̨ ale kryminaliści, złodzieje, wandale… Co sta-
nie sie ̨ z nimi?

GEORGE: Po pierwsze, gdy nie bed̨zie biedy i ignorancji, nie bed̨zie także tych wszystkich
prze step̨ców, ale nawet jeśli zgodzić sie,̨ że bed̨zie kilku takich, czy jest potrzeba istnie-
nia rzad̨u i policji? Czy nie bed̨ziemy zdolni, by pokazać tym, którzy nie szanuja ̨ innych
gdzie jest ich miejsce? Nie bed̨ziemy ich torturować, tak jak teraz sie ̨ to dzieje z winny-
mi i niewinnymi, ale sprawimy, by nie mogli uczynić żadnej szkody i by zawrócili ze złej
drogi.

BERT: Wiec̨ kiedy jest anarchia, wszyscy sa ̨ szcześ̨liwi i zadowoleni, nie ma biedy, niena-
wiści, prostytucji, wojen i niesprawiedliwości.

GEORGE: Nie wiem, jak daleko może zajść ludzkie szcześ̨cie. Ale jestem przekonany, że
wszyst kim powinno być tak dobrze jak tylko to jest możliwe, i że postep̨ nie bed̨zie taki
jak obecnie, z korzyścia ̨ dla kilku i ze szkoda ̨ dla wielu ludzi, ale dla dobra ogółu.

BERT: Chciałbym, żeby tak było. Ale kiedy to nastap̨i? Nie chciałbym umrzeć, nie przeżyw-
szy ani jednego dnia sprawiedliwości.

GEORGE: Kiedy to bed̨zie? Skad̨ moge ̨ wiedzieć? Im wiec̨ej ludziom otworzymy oczy, tym
szybciej to nastap̨i. Pierwszy krok już zastał uczyniony. Jeszcze jakiś czas temu, gdy kilku
ludzi głosiło socjalizm, byli oni traktowani jak szaleńcy lub łotry, dziś ta idea jest zna-
na wszystkim, biedakom, którzy cierpieli w ciszy lub buntowali sie ̨przyciśniec̨i głodem,
cierpieli zabijani lub zmuszani do zabijania przez właścicieli. Dzisiaj na całym świecie
istnieje agitacja. Bunt z idea ̨ pozbycia sie ̨ właścicieli, rzad̨ów, liczenie tylko na własne
siły, pomoże zrozumieć, że wszystkie dobra należa,̨ do ich wrogów. Niech propaganda
zmieni sie ̨ w działanie, teraz gdy nadszedł czas i niech przyciag̨nie bliżej tych, którzy
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rozumieja ̨ w czym rzecz. Rozpalmy ogień, który tli sie ̨ wśród mas, skorzystajmy z nie-
zadowolenia. Rozruchy i bunty wybuchna ̨ gwałtownie. Nie bójmy sie,̨ wkrótce nastap̨i
koniec burżuazji, rozpoczynajac̨ złoty wiek.

BERT:Wporzad̨ku, ale bed̨zie ostrożniej nie iść z tłumem. Łatwo jest powiedzieć zabierzcie
ziemie ̨właścicielom, ale przecież ciag̨le sa ̨karabinierzy, policja, żołnierze. Ich karabiny
i bagnety posłuża ̨ do obrony właścicieli.

GEORGE: Wiemy o tym, mój drogi Bercie. Policja i wojsko sa ̨ po to, aby utrzymać ludzi w
strachu i zapewnić spokój właścicielom, ale jeśli onimaja ̨karabiny i działa, niema powo-
dów, abyśmy my walczyli gołymi rek̨oma. My także wiemy jak używać broni i umiemy
stawić im czoło. Istnieje proch, dynamit, materiały wybuchowe i tysiac̨e narzed̨zi, które
w rek̨ach rzad̨u służa ̨ utrzymaniu narodu w niewolnictwie, natomiast w rek̨ach narodu
posłuża ̨do zdobyciawolności. Barykady,miny i bomby sa ̨środkami, których użyjemy do
obrony przed wojskiem, ale my nie chcemy być zmuszeni do ich użycia. Dobrze jednak
wiemy, że rewolucji nie da sie ̨osiag̨nać̨ modlitwa.̨ Jeśli biedni sa ̨wiek̨szościa,̨ zrozumieja ̨
i spróbuja ̨ jakie korzyści daje socjalizm, nie bed̨zie na świecie siły wystarczajac̨o moc-
nej by zmusić ich do życia takiego jak teraz. Biedni sa ̨ tymi, którzy pracuja ̨ i produkuja ̨
wszystko, wiec̨ jeśli tylko znaczna cześ̨ć ich odmówi wykonywania pracy, nastap̨i taka
kles̨ka, że rewolucja bed̨zie jedynym możliwym rozwiaz̨aniem. Sad̨ze,̨ że żołnierze, któ-
rzy zwykle wywodza ̨sie ̨z biedoty i sa ̨zmuszeni zostać katami swoich braci, gdy zobacza ̨
i zrozumieja ̨co sie ̨dzieje, bed̨a ̨sie ̨z nimi solidaryzować, najpierw skrycie, później otwar-
cie. Przekonamy ich, że rewolucja nie jest tak trudna, jak by sie ̨ zdawało. Najważniejsze
to pamiet̨ać, że jest ona konieczno ścia ̨ i trzeba być ciag̨le gotowym do jej przeprowadze-
nia. śaden powód, prawdziwy czy wymy ślony, nie może przeszkodzić w jej wybuchu.

BERT:Tak, wierze,̨ żemasz racje.̨ Ale sa ̨ludzie, którzy twierdza,̨ że rewolucja jest bez sensu
i przyśpiesza naturalny bieg rzeczy.

GEORGE: Powinieneświedzieć, że od kiedy socjalizm zaczał̨ narastać, wśród burżuazji poja-
wiły sie ̨obawy i zrobi ona wszystko by zapobiec burzy, która nad nia ̨wisi. Teraz wszyscy
sa ̨ socjali stami, nawet imperatorzy i możesz sobie wyobrazić jaki rodzaj socjalizmu oni
propaguja.̨ Niestety, niektórzy zdrajcy wywodza ̨sie ̨ spomied̨zy naszych kamratów, zwa-
bieni pochlebstwami burżuazji i korzyściami, jakiemoga ̨osiag̨nać̨ porzucajac̨ rewolucje.̨
Oni poddaja ̨ sie,̨ mówiac̨ o legalnych wyborach, aliansach z partiami, z którymi jak mów
ia ̨ czuja ̨ pokrewieństwo i wkraczaja ̨ w szeregi burżuazji, a tych którzy chca ̨ rewolucji
traktuja ̨ jak szaleńców. Wielu z nich dalej mówi, że chce rewolucji, podczas gdy tak na-
prawde ̨ chca ̨ być wybranymi na członka parlamentu. Kiedy ktoś ci mówi, że rewolucja
nie jest konieczna, opowiada o głosowaniu na partie albo lokalnych radnych lub zgadza
sie ̨ z jakimkolwiek odłamem burżuazji, jeśli ten ktoś jest twoim przyjacielem, który pra-
cuje tak jak ty, spróbuj przekonać go, że sie ̨myli. Jeśli natomiast jest burżujem lub kimś
kto chce zostać burżujem, uważaj go za swego wroga. Cóż, to na dziś wystarczy. Możemy
poroz mawiać kiedyś wiec̨ej o tych sprawach. Do widzenia!

BERT: Do widzenia. Ciesze ̨sie,̨ że pomogłeś mi zrozumieć wiele rzeczy i nie wiem dlaczego
wcześniej o tym nie pomyślałem. Do widzenia!
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BERT: Czekaj. Wyschło mi w gardle, chodźmy napić sie ̨ czegoś, zapytam cie ̨ jeszcze o pa-
re ̨ rzeczy. Rozumiem wszystko o czym mi mówiłeś, ale mam pewne wat̨pliwości, które
chciałbym, żebyś mi wyjaśnił. Użyłeś kilku trudnych słów w czasie naszej rozmowy, któ-
re wprawiły mnie w zakłopo tanie. Na przykład usłyszałem, że jesteś komunista,̨ socja-
lista,̨ internacjonalista,̨ kolektywista,̨ anarchista ̨ i Bóg wie kim jeszcze. Czy możesz mi
powiedzieć, co dokładnie te słowa znacza ̨ i kim ty jesteś?

GEORGE: Och! Dobrze, że to pytasz, gdyż słowa te sa ̨ potrzebne, aby połac̨zyć i odróżnić,
dwie rzeczy, ale kiedy sa,̨ niezrozumiałe, moga ̨ spowodować ogromne zamieszanie. Po-
winieneś wie dzieć, że socjaliści to ci, którzy wierza,̨ że bieda jest główna ̨ przyczyna ̨
społecznego zła, co dotyczy nie tylko samego doświadczania biedy. Socjaliści wierza,̨ że
bieda spowodowana jest faktem, że ziemia, materiały i narzed̨zia pracy należa ̨ do kil-
ku ludzi, którzy decyduja ̨ o byciu lub śmierci klasy robotniczej i gneb̨ia ̨ proletariuszy,
którzy z kolei nie maja ̨ niczego. Socjaliści uważaja,̨ że dziek̨i zniesieniu własności pry-
watnej, która jest przyczyna ̨ ubóstwa, bieda zostanie zlikwidowa na. Własność może i
musi być zniesiona, ponieważ produkcja i dystrybucja powinny być dokony wane zgod-
nie z interesem ogółu, bez wzgled̨u na prawo dziedziczenia. Teraz, dziek̨i przywilejom,
właściciele szczyca ̨ sie ̨ tym, że ich spadkobiercy bed̨a ̨ jeszcze bogatsi, szcześ̨liwsi, sil-
niejsi nawet bardziej cnotliwi i pracowici niż inni. Wiec̨ socjalistami sa ̨ ci, którzy chca ̨
bogactwem społecznym służyć wszystkim ludziom, nie chca ̨ by dłużej byli właściciele i
proletariusze, bogaci i biedni, pracodawcy i robotnicy.

To wystarczyło, aby socjaliści byli prześladowani i nienawidzeni przez właścicieli, którzy
woleliby, aby było tysiac̨ morderców, niż jeden socjalista. Ale jak już ci powiedziałem,
kiedy właściciele zobacza,̨ że mimo ich prześladowań, socjalizm wciaż̨ istnieje i coraz
wiec̨ej ludzi otwiera oczy, wówczas wymyśla,̨ nowe kłamstwa, aby oszukać ich jeszcze
skuteczniej. Wielu z nich zacznie mówić, że także sa ̨socjalistami, że także chca ̨dobra lu-
dzi i likwidacji ubóstwa. Najpierw mówili, że problem biedy w ogóle nie istnieje. Dzisiaj,
gdy socjalizm ich przeraża, mówia,̨ że ktokolwiek interesuje sie ̨problemami socjalnymi
jest socjalista ̨ prawie tak jakby nazwać lekarzem każdego, kogo ciekawi medycyna, nie
po to by leczyć, ale by uśmiercać. Dzisiaj znajdziesz ludzi nazywajac̨ych sie ̨ socjalistami
po mied̨zy republikanami, rojalistami, duchow nymi i lichwiarzami, sed̨ziami, policjan-
tami, jednym słowem wszed̨zie. Ich socjalizm polega na tym, by zostać członkiem par-
lamentu, składaja ̨ obietnice, których nawet jeśliby chcieli, nie moga ̨ dotrzymać. Pomie-̨
dzy tymi fałszywymi socjalistami sa ̨oczywiście ludzie dobrej wiary, niektórzy naprawde ̨
chca ̨ czynić dobrze, ale cóż z tego. Jeśli ktoś, wierzac̨, że czyni dobrze, zaciska pet̨le ̨ na
twojej szyi, powinien wymknać̨ sie ̨ z jego łap i uniemożliwić mu dalsze działanie. Wiec̨
gdy ktoś ci mówi, że jest socjalista,̨ poproś go by odebrał własność tym, którzy ja ̨maja ̨
i rozdał biedakom. Jeśli powie tak obejmij go jak brata, jeśli powie nie masz przed soba ̨
wroga.

BERT: Wiec̨ jesteś socjalista.̨ Moge ̨ to zrozumieć, ale co znaczy w takim wypadku komu-
nizm i kolektywizm?

GEORGE:Komuniści i kolektywiści sa ̨także socjalistami, alemaja ̨inne pomysły na temat te-
go, co powinno stać sie ̨ z własnościa,̨ kiedy zostanie oddana do wspólnoty. Kolektywiści
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mówia,̨ że każdy pracownik, lub lepiej, każde zjednoczenie pracownikówmusi posiadać
materiały i narze ̨dzia do pracy, i że każdy powinien posiadać produkty swojej pracy. Tak
długo jak oni żyja,̨ robia ̨ z owocami swojej pracy to co chca,̨ nie wolno im jednak zmu-
szać innych do pracy na nich. Kiedy umieraja,̨ wszystko wraca do wspólnoty. Ich dzieci
naturalnie też bed̨a ̨ posiadać narzed̨zia i materiały do pracy, ale prawo dziedziczenia
nie istnieje, gdyż byłoby pierwszym krokiem w strone ̨ nierówności społecznej. Troska ̨
bed̨zie otoczona nauka, dzieci, starcy i chorzy, drogi, zaopa trzenie w wode ̨ i światło,
wszystkie te rzeczy, które każdemu sa ̨ potrzebne do życia. Każde zjed noczenie bed̨zie
wynagradzać robotników za wykonana prace.̨ Z kolei komuniści ida ̨ dalej. Mó wia,̨ by
postep̨ szedł w dobrym kierunku, ludzie musza ̨ uważać sie ̨ za członków wielkiej rodzi-
ny, własność musi być w komunie. Aby praca była efektywna, musi być wykonywana
w dużych, robotniczych kolektywach czerpie sie ̨ wtedy najwie ̨ cej korzyści z różnych
rodzajów gleby i warunków atmosferycznych w taki sposób, by każde miejsce produ-
kowało to, do czego najlepiej sie ̨ nadaje i unika współzawodnictwa i nienawiści mied̨zy
różnymi narodami. Bed̨zie istniała doskonała solidarność i harmoniamied̨zy ludźmi. Za-
miast mieszać wszystko, próbujac̨ ustalić co zrobiłem ja, a co ty, niech praca wszystkich
bed̨zie oddawana do wspólnoty. Tym sposobem każdy da społeczeństwu wszystko co
może i dostanie wszystko czego potrzebuje.

BERT: Powoli. Po pierwsze, musiszmi wyjaśnić znaczenie słowa solidarność, bo powiedzia-
łeś, że musi być doskonała solidarność mied̨zy ludźmi, a ja prawde ̨ mówiac̨ nie bardzo
wiem co to znaczy?

GEORGE: Cóż, na przykład, w twojej rodzinie wszystkie pieniad̨ze, które zarabiasz ty, twoi
bracia i synowie sa ̨wkładane do wspólnej kasy. Kupujesz za nie jedzenie, które wszyscy
jedza,̨ jeśli zaś jest go za mało, wszyscy jedza ̨ troche ̨ mniej. Wówczas gdy ty masz wie-̨
cej szcześ̨cia i zarobisz wiec̨ej, wszyscy maja ̨ lepiej. Jeśli ktoś nie ma pracy, je przy stole
razem z pozostałymi, jeśli ktoś jest chory, także płacicie za jego leczenie, wiec̨ w twojej
rodzinie nie odbierasz nikomu chleba od ust, wprost przeciwnie starasz sie ̨ pomóc in-
nym, bo dobro jednego jest dobrem wszystkich. Tym sposobem nie istnieje w rodzinie
nienawiść i zazdrość. To właśnie nazywa sie ̨ solidarność. To jest coś, co powinno istnieć
mied̨zy wszystkimi ludźmi, tak jak miłość mied̨zy wszystkimi członkami rodziny.

BERT: Rozumiem. Ale wracajac̨ do pierwszego pytania powi edz mi kim jesteś, komunista ̨
czy kolektywista?̨

GEORGE: Jestem komunista,̨ ponieważ uważam, że nie warto robić czegoś połowicznie. Ko-
lek tywizm ciag̨le sieje ziarna rywalizacji i nienawiści. Gdyby wszyscy żyli z tego co wy-
produkowali, kolektywizm byłby ciag̨le czymś gorszym niż komunizm, bo zmierza do
izolacji człowieka, zmniejsza jego siłe ̨ i poczucie solidarności. Na przykład szewc niemo-
że zjeść swoich butów, garncarz gliny, rolnik nie może uprawiać ziemi, jeśli robotnicy
nie stworza ̨niezbed̨nych mu maszyn. Bed̨zie koniecznym zorganizowanie wymiany po-
mied̨zy różnymi rodzajami produkcji. Szewc żad̨ałby jak najwiec̨ej za swoje buty, rolnik
dawałbymu jak najmniej. Kolektywizmmógłby spowodować wiele problemów, oszustw,
które w końcu przywróciłyby wszystko do po przedniego stanu. Komunizm nie powodu-
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je żadnych problemów. Każdy pracuje, czerpiac̨ jedno cześnie korzyści z pracy innych.
Wystarczy, by wszyscy produkowali wystarczajac̨o dużo, aby byli zadowoleni.

BERT:Wiec̨ w komunizmie nie bed̨zie pienied̨zy?
GEORGE: Ani pienied̨zy, ani innych środków wymiany. Nic za wyjat̨kiem spisu dóbr po-

trzeb nych i produkowanych, aby utrzymać produkcje ̨na poziomie potrzeb. Jedyna trud-
ność może pojawić sie,̨ gdy bed̨zie wielu ludzi, którzy nie zechca ̨ pracować, ale zawsze
powtarzam, że praca, która jest dzisiaj mek̨a,̨ stanie sie ̨ przyjemnościa ̨ i obowiaz̨kiem,
którego spełniania odmówia ̨ tylko głupcy. Jeśli stworzymy nowe społeczeństwo, należy-
cie zorganizowane, a produkcja zwiek̨szy sie ̨ proporcjonalnie do potrzeb i nadal bed̨a ̨
tacy, którzy nie zechca ̨ pracować, a bed̨zie ich wystarcza jac̨o dużo, żeby stwarzać pro-
blemy, pozostanie nam wydalić ich ze wspólnoty, dajac̨ materiały i narzed̨zia, by mogli
pracować na siebie. Ale zobaczysz, że tak sie ̨nie stanie.Wszystko czego chcemy to oddać
ziemie ̨ do wspólnot, razem z materiałami, narzed̨ziami i całym bogactwem, które teraz
istnieje. Jest jasne, że komunizm bed̨zie ustanowiony, w niektórychmiejscach, w innych
stosować sie ̨ bed̨zie alternatywne rozwiaz̨ania. Jednak stopniowo wszyscy zaakceptuja ̨
ten system, gdyż jest najlepszy. Podstawowa ̨sprawa ̨jest to, aby nikt nie ustawiał innych,
ani nie odbierał im narzed̨zi i ziemi. Bed̨zie koniecznym uważać na to i powstrzymać,
gdyby sie ̨ zdarzyło, nawet przy użyciu armii. Wszystko inne potoczy sie ̨ samo.

BERT: Rozumiem. Teraz powiedz mi co to jest anarchia?
GEORGE: Anarchia oznacza brak rzad̨u. Czy nie mówiłem ci, że rzad̨y nie robia ̨ niczego,

poza ochrona ̨właścicieli, i że troszczac̨ sie ̨ o swoje sprawy najlepiej jest liczyć na siebie.
Zamiast wybierać członków parlamentu i lokalnych radnych, którzy tworza ̨prawa, aby
nas gneb̨ić, bed̨ziemy troszczyć sie ̨ sami o siebie i pilnować swoich spraw. Gdy zrealizu-
jemy nasze idee, nie bed̨zie potrzeby zrzucać na kogoś odpowiedzialności. Jeśli chodzi
o rzeczy, których nie jesteśmy w stanie pojać̨, powierzmy je tym, którzy zdolni sa ̨ je
zrozumieć, sami uczac̨ sie ̨ ich znaczenia W żadnym przypadku nic nie może być zro-
bione bez naszej decyzji. Nasi delegaci nie bed̨a ̨ osobami wybra nymi by nami rzad̨zić,
bed̨a ̨ najbardziej zdolnymi spośród nas do załatwienia każdego problemu, który może
sie ̨ pojawić. Oni nie bed̨a ̨ mieli władzy, a jedynie obowiaz̨ek wykonywania tego, czego
każdy zainteresowany od nich zażad̨a. Na przykład, ktoś otrzyma zadanie zorganizo-
wania szkół, zaplanowania budowy dróg, troski o wymiane ̨ produkcji, tak samo jak ty
możesz powierzyć szewcowi wykonanie pary butów. To właśnie jest anarchia. Gdybym
miał wytłumaczyć ci to jeszcze dokładniej, musiałbym robić to tak długo jak mówiłem
do tej pory. Porozmawiamy o tym kiedy indziej.

BERT: Dobrze, ale wyjaśnij mi jeszcze coś. O co naprawde ̨ ci chodzi? Zaciekawiłeś mnie.
Wyjaśnij mi, do diabła, jak ja ignorant mógłbym zrozumieć wszystkie te rzeczy, które
nazywamy polityka ̨ i co robia ̨wszyscy ministrowie i członkowie parlamentu?

GEORGE: Czy to co robia ̨ ministrowie i członkowie parlamentu jest tak dobre, że musisz
sie ̨martwić, że nie rozumiesz tego. Oni tworza ̨ prawa by gneb̨ić ludzi, ułatwiać wyzysk
właścicielom. To wszystko. Do zrozumienia tego nie trzeba żadnej nauki. Jest prawda,̨ że
robia ̨także inne rzeczy, które sa ̨dobre i konieczne, alewiek̨szość ich działań skierowana
jest na zapewnienie korzyści pewnej klasie ludzi lub zatrzymanie postep̨u przy pomocy
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bezużytecznych i represyj nych dekretów. Na przykład, ci panowie mieszaja ̨ sie ̨w spra-
wy kolei, chociaż nikt ich nie potrze buje, aby budować i jeździć koleja.̨ Inżynierowie,
mechanicy i inni specjaliści sa ̨potrzebni na prawde ̨ i bed̨a ̨potrzebni zawsze, nawet gdy
ministrowie, członkowie parlamentu znikna ̨ na zawsze. W ten sam sposób funkcjonuje
poczta, telegraf, nawigacja, szkoły publiczne i szpitale. Wszystko to jest wykonywane
przez robotników i specjalistów, takich jak pracownicy poczty, marynarze, nauczyciele,
lekarze, a rzad̨ jedynie przeszkadza i korzysta z owoców ich pracy. Polityka wymyślo-
na i prowadzona przez posiadaczy wydaje nam sie ̨ trudna ̨ sztuka,̨ ponieważ politycy
nie robia ̨ nic z prawdziwymi problemami ludności, interesujac̨ sie ̨ tylko pienied̨zmi i
władza.̨ Czego możesz oczekiwać od członka parlamentu, który nie zna nawet potrzeb
biedaków? Jak możesz oczekiwać od ludzi, którzy trwonia ̨ czas na nauke ̨ łaciny i greki
lub bezużyteczne zabawy, by zrozumieli potrzeby różnych grup społecznych. Wszystko
bed̨zie wyglad̨ać inaczej, gdy każdy bed̨zie sie ̨ troszczył o sprawy, w których jest kompe-
tentny. śeby dokonała sie ̨ rewolu cja, trzeba zaczać̨ od podstaw i doprowadzić wszystko
do końca. Ludzie podziela ̨ sie ̨na komuny i w każdej komunie bed̨a ̨ różne profesje, które
zorganizuja ̨ sie ̨ w zwiaz̨ki zawodowe. Kto wiec̨ej wie od ciebie o interesach twojej ko-
muny i twojego zawodu? Ważna ̨ kwestia ̨ jest, aby różne komuny lub zawody osiag̨neł̨y
porozumienie i aby delegaci pogodzili różne potrzeby i żad̨ania. Narady zawsze bed̨a ̨
kontrolowane i zatwierdzane przez tych, którzy wybrali delegatów. Tym sposobem nie
bed̨zie niebezpieczeństwa, że zapomni sie ̨ o rzeczywistych potrzebach ludzi.

BERT: Ale jeśli w jakiejś wsi lub komunie poglad̨y ludzi bed̨a ̨ sie ̨ różnić? Co wtedy? Ci,
którzy bed̨a ̨mieli przewage ̨ liczebna ̨narzuca ̨ swoja ̨wole ̨ reszcie, czyż nie?

GEORGE: Nie. Tam gdzie liczy sie ̨prawda i sprawiedliwość, nie może być mowy o narzuca-
niu komuś czyjejś woli i czes̨to jedna osobamoże stanać̨ przeciwko setkom lub tysiac̨om.
W praktyce każdy bed̨zie robił to co może, wszyscy bed̨a ̨ zmierzać do osiag̨niec̨ia jedno-
myślności, a kiedy okaże sie ̨ to niemożliwe, zorganizuje sie ̨ głosowanie i zrobi to, czego
chce wiek̨szość lub powierzy sprawe ̨ arbitrom respektujac̨ym nienaruszalność zasady
równości i sprawiedliwości, na której oparte jest społeczeństwo. Zauważ jednak, że pro-
blemy, co do których nie bed̨ziemy sie ̨ mogli porozumieć bez pomocy arbitrów, bed̨a ̨
mało istotne. Nie bed̨zie dłużej podziału interesów, wiec̨ każda osoba wybierze własna ̨
przestrzeń i zrzeszenie. Pozostanie jeszcze sprawa decydowania o rzeczach, które na-
leża ̨ raczej do pola nauki niż do zagadnień codziennych, lecz im bardziej pójdzie sie ̨
naprzód, tym bardziej głosowanie bed̨zie stawało sie ̨ czymś bezużytecznym i przesta-
rzałym. Faktycznie wydaje sie ̨ to dość absurdalne, ale dziek̨i doświadczeniu zostanie
znaleziony najlepszy sposób rozwiaz̨ywania problemów, taki który zaspokoi potrzeby
wszystkich. Wówczas potrzebna bed̨zie tylko rozsad̨na argumentacja, a nie tłumienie
przeciwnych opinii za pomoca ̨ przewagi liczebnej. Na przykład, czy nie rozśmiesza nas
dzisiaj to, że chłopi maja ̨ głosować kiedy jest naj lepsza pora siania zboża. Tak samo
stanie sie ̨ z innymi rzeczami.

BERT: Ale jeśli mimo to pojawi sie ̨ ktoś, kto sprzeciwi sie ̨ decyzjom podjet̨ym dla dobra
ogółu?
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GEORGE: Wówczas bed̨zie konieczne użycie siły, choć nie powinno sie ̨ zdać coś takiego
jak to, że wiek̨szość uciska mniejszość. I tak jak mniejszość ma prawo do rewolucji, tak
wiek̨szość ma prawo do obrony lub jeśli to słowo bardziej ci odpowiada, do represji. Nie
zapominaj jednak, że wszed̨zie ludzie maja ̨ prawo do materiałów i narzed̨zi, jeśli sa ̨ nie-
zadowoleni, moga ̨sie ̨odłac̨zyć. Co praw da nie jest to satysfakcjonujac̨e rozwiaz̨anie, po-
nieważ ludzie o odmiennych poglad̨ach politycz nychmoga ̨pozbawić naswielu korzyści,
których osiag̨niec̨ie wymaga wysiłku całego ogółu, a nie poszczególnych odizolowanych
grup. Ale czego ty chcesz? Ludzie o odmiennych zapatrywaniach nie moga ̨ oczekiwać,
że ogół ulegnie żad̨aniom kilku jednostek. Uwierzmi tam, gdzie niema solidarności, bra-
terstwa i miłości, gdzie nie ma wzajemnej pomocy i tolerancji pozostaje jedynie tyrania
lubwojna domowa. Bad̨ź jednak pewny, że zawsze szkodza ̨one ludziom i gdy tylko każdy
bed̨zie panem swego losu, natychmiast pojawi sie ̨ solidarność, urzeczywistnia ̨ sie ̨ nasze
idee, a wraz z nimi pokój i powszechna wolność. Zauważ także, że postep̨ zmieniajac̨y do
zjedno czenia ludzi, zmierza także do uczynienia ich odpowiedzialnymi i zdolnymi do
troszczenia sie ̨ o siebie. Na przykład, aby podróżować szybko, trzeba korzystać z kolei.
To wymaga wysiłku dużej liczby ludzi zbudować i obsługiwać koleje, wiec̨ k ażda osoba
jest zobowiaz̨ana także w anarchii, aby dostosować sie ̨ do sieci rozkładu jazdy, zasad
pomyślanych dla wiek̨szości. Jeśli jednak jutro zostanie wymyślona lokomotywa, która
może być prowadzona przez jednego człowieka, na drogach, które sa ̨ dostep̨ne i bez-
pieczne dla wszystkich, wówczas nie trzeba bed̨zie zważać na potrzeby innych i każdy
bed̨zie mógł podróżować gdzie chce i kiedy chce2.

Tak samo sprawy sie ̨maja ̨ z tysiac̨em innych rzeczy, które robi sie ̨ teraz, i które robić sie ̨
bed̨zie w przyszłości. Można powiedzieć, że postep̨ przebiega wraz z rozwojem pewnych
stosunkówmied̨zyludzkich, któremożna określić jako solidarnośćmoralna ̨i materialna ̨
niezależność.

BERT: Bardzo dobrze, wiec̨ jesteście socjalistami. Jesteście także komunistami i anarchi-
stami. Dlaczego wiec̨ nazywacie sie ̨ internacjonalistami?

GEORGE: Socjaliści zostali nazwani internacjonalistami, ponieważ pierwsza ̨wielka ̨demon-
stracja ̨ nowoczesnego socjalizmu było Mied̨zynarodowe Stowarzyszenie Robotników,
skrótowo nazwane Mied̨zynarodówka.̨ Powstało ono w 1864 roku, dziek̨i pomocy robot-
nikówwszystkich narodów, aby walczyć o ekonomiczna ̨emancypacje.̨ Z poczat̨kumiało
ono bardzo nieokreślony program. Później podzieliło sie ̨ ono na różne frakcje, a najbar-
dziej postep̨owe sformułowały i wygłosiły zasady socjalizmu anarchistycznego, który
próbowałem ci wyjaśnić. Obecnie to stowarzyszenie jest cześ̨ciowo wymarłe, ponieważ

2 Ta przepowiednia okazała sie ̨ być prawdziwa. Od czasu gdy ten pamflet został napisany, samochód
stał sie ̨ szybkim środkiem transportu i nie istnieje przy jego użytkowaniu potrzeba złożonej organizacji, ani
rygorystycznych przepisów koniecznych przy funkcjonowaniu kolei. Nawigacja powietrzna jest dobrze przy-
gotowana, zostawiajac̨ wielka ̨swobode ̨jednostkom i likwiduje niedogodności wynikajac̨e z ukształtowaniem
terenu w ró żnych regionach. W ten sposób wynalezienie nap ed̨u elektrycznego dało możliwość przenosze-
nia energii do każdego miejsca i w każdej ilości, co likwiduje potrzebe ̨ istnienia dużych warsztatów o nap
ed̨zie parowym.W ten sam sposób komunikacja radiowa zast ap̨iła skomplikowana ̨obsługe ̨telegrafu. Postep̨
w chemii, nowe techniki uprawy roli umożliwiły lepsze wykorzystanie ziemi, itd.
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było prześladowane i szykanowane, a także ze wzgled̨u na we wnet̨rzne podziały i zróż-
nicowane poglad̨y. Wtedy właśnie narodził sie ̨wielki ruch robotniczy, narodziły sie ̨ roz-
maite partie socjalistyczne w wielu krajach, a także mied̨zynarodowa socjali styczno-
anarchistyczna rewolucyjna partia, która ob ecnie organizuje sie,̨ aby spowodować upa-
dek burżuazyjnego świata. Celem tej partii jest propagowanie, za pomoca ̨ wszystkich
możliwych środ ków, zasad anarchistycznego socjalizmu, bez liczenia na dobrowolne
ustep̨stwa burżuazji i rzad̨u, na stopniowe i pokojowe reformy. Celem partii jest znisz-
czenie obecnego systemu i włac̨zenie wszystkich dóbr do wspólnoty. Każdy kto akceptu-
je ten program i chce walczyć o jego przepro wadzenie, należy do partii. Nie ma w niej
przywódców, została założona spontanicznie i dobro wolnie przez tych, których łac̨za ̨
wspólne cele w walce. Każda osoba dysponuje pełna ̨ wolnościa ̨ w nawiaz̨ywaniu osobi-
stych wiez̨i z tym, kto mu najbardziej odpowiada, w realizacji spraw dla niego ważnych,
w propagowaniu swoich idei i może to robić tak długo, dopóki nie wystep̨uje przeciwko
głównej linii i taktyce partii, gdyż wówczas przestanie być uważany za jej członka.

BERT: Wiec̨ wszyscy, którzy akceptuja ̨ zasady socjalistycznoanarchistycznorewolucyjne
sa ̨ członkami partii?

GEORGE: Nie, bo można całkowicie zgadzać sie ̨ z naszym programem, ale z tego czy in-
nego powodu, wybiera sie ̨ droge ̨ samotna ̨ lub z kilkoma przyjaciółmi, bez zawierania
bliższych wiez̨ów z masa,̨ która także akceptuje ten program. To również może być do-
bra metoda do osiag̨niec̨ia celu, ale nie może być zaakceptowana jako metoda ogólna,
ponieważ izolacja powoduje osła bienie, tworzy antypatie i rywalizacje,̨ podczas gdy po-
trzebne jest braterstwo i zgoda. Tak czy inaczej, zawsze uważamy za przyjaciół tych,
którzy walcza ̨o te same idee co my. Sa ̨ także ludzie przekonani o słuszności idei, ale po-
zostajac̨y w domu, nie włac̨zajac̨y sie ̨w propagowanie rzeczy, w którewierza.̨ Niemożna
powiedzieć, że ideowo nie sa ̨ socjalistami lub anarchistami, przecież myśla ̨ tak jak my!
Maja ̨ jednak za mało przekonania lub sa ̨zbyt obojet̨ni, gdyż jak można pozo stawać bez-
czynnym, gdy wierzy sie ̨ w jakaś̨ idee.̨ Ci, którzy ignoruja ̨ prawde,̨ nie sa ̨ winni, ale ci,
którzy ja ̨ znaja ̨ i postep̨uja ̨ tak, jakby byli jej nieświadomi.

BERT: Masz racje.̨ Kiedy przemyślałem to wszystko o czym mi powiedziałeś, jestem pra-
wie pewien, że chce ̨wstap̨ić do partii i propagować te świet̨e prawdy, a jeśli właściciele
nazwa ̨mnie łajdakiem i kryminalista,̨ powiem, żeby przyszli pracować i cierpieć jak ja,
a wtedy otrzymaja ̨ prawo do oskarżeń.
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O Malateście
Errico Malatesta zajmuje szczególne miejsce wśród teoretyków i propagatorów anarchi-
zmu, z powodu wyjat̨kowej jasności i prostoty jego pism, a także praktycznego ujec̨ia zało-
żeń wolnościowych idei. Dla Malatesty anarchizm nie był filozofia ̨ przyszłej utopii, która
wydarzy sie ̨ cudem pewnego dnia, bez wcześniejszych dyskusji i przygo towania. Wrec̨z
przeciwnie, przez całe życie interesował sie ̨ praktyczna ̨ strona ̨ zagad nienia. Jego anar-
chizm był czymś konkretnym, potrzebnym do walki i zwycies̨twa, nie w jakiejś odległej
przyszłości, ale tu i teraz.

Urodził sie ̨ w Capui, niedaleko od Neapolu, w 1853 roku. W młodości, w czasie, gdy stu-
diowałmedycyne ̨na Uniwersytecie Neapolitańskim, znalazł sie ̨podwpływem republikani-
zmuMazziniego. Później w 1871 r., cześ̨ciowo podwpływem entuzjazmu dla Komuny Pary-
skiej i przyjaźni z Carmelo Palladino, wstap̨ił do neapolitańskiej sekcji Mied̨zynarodówki.
W nastep̨nym roku zaznajomił sie ̨ z Bakuninem i wraz z nim wział̨ udział w kongresie Mie-̨
dzynarodówkiw Saint Imer.W latach 1872 1876r., pracujac̨ blisko Bakunina, Cafiero i Costy
pomagał w rozpowszechnianiu idei Mie ̨dzynarodówki weWłoszech, za co został osadzony
w wiez̨ieniu na 6 miesiec̨y, w 1873 roku i później na rok (mied̨zy 1874 i 1875).

W kwietniu 1877 Malatesta, Cafiero, Rosjanin Stepniak i trzydziestu innych towa rzyszy
rozpoczeł̨o powstanie w prowincji Benevento. Uzbrojona grupa z czarno czerwona ̨ flaga ̨
ponad głowami pomaszerowała w góry i wkrótce bez walki zajeł̨a wioske ̨ Letino, gdzie zo-
stała przywitana z dużym entuzjazmem. Broń i wywłaszczone dobra zostały rozdzielone
mied̨zy ludzi, pieniad̨ze z podatków zwrócono, a oficjalne dokumenty zostały zniszczone.
Nastep̨nego dnia wioska Gallo została zajet̨a w po dobnym stylu. Niestety, w czasie, gdy
opuszczali wieś, zostali zaskoczeni i otoczeni przez rzad̨owe odziały wojskowe wszystkich
areszto wano, a nastep̨nie umieszczono w wiez̨ieniu na rok, bez wyroku sad̨u. Po opusz-
czeniu wiez̨ienia, Malatesta wrócił do Neapolu, ale ciag̨ły nadzór policyjny skłonił go do
opuszczeniaWłoch. Udał sie ̨do Egiptu, z którego po pewnym czasie został wydalony przez
włoskiego konsula. Sys tematycznie odmawiano mu prawa wjazdu do Syrii, Turcji i Włoch.
W końcu, francu skim statkiem dotarł doMarsylii, skad̨ udał sie ̨do Genewy, gdzie pomagał
Kropotki nowi w stworzeniu “La Revolte”. Wydalony z Szwajcarii, krótko pracował w Ru-
mu nii, skad̨ poprzez Francje ̨ i Belgie ̨ udał sie ̨ do Londynu, gdzie przybył pod koniec 1880
roku. W Londynie pracował jako sprzedawca lodów i mechanik. Do tego drugiego zawodu
wracał kilkakrotnie w późniejszym życiu. Właśnie w Londynie w 1881 roku, wział̨ udział w
kongresie Mied̨zynarodówki, który dał życie Mied̨zynarodówce Anar chistycznej.

Opuszczajac̨ Londyn, w 1882 r. udał sie ̨ do ponownie Egiptu, gdzie walczył po stronie
Egipcjan przeciw brytyjskim kolonizatorom. W nastep̨nym roku wrócił pota jemnie do
Włoch. Osiedliwszy sie ̨we Florencji założył tygodnik “La Questione Socia le”, pierwsza ̨ ga-
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zete ̨ we Włoszech propagujac̨a ̨ anarchizm. Właśnie w “La Questione Sociale” pojawił sie,̨
w 1884 r., najbardziej popularny i najcześ̨ciej czytany pamflet Malatesty “Fra Contadini”.
W tym samym roku Malatesta został aresztowany i skaza ny na trzy lata wiez̨ienia. Czeka-
jac̨ na ogłoszenie wyroku, udał sie ̨ do Neapolu, gdzie pomagał ofiarom epidemii cholery
(podobnie jak wielu innych anarchistów i socjalistów).

Zmuszony do opuszczenia Włoch, żeby uniknać̨ wiez̨ienia Malatesta udał sie ̨ do Amery-
ki Południowej. W latach 1885 1889 mieszkał w Buenos Aires (za wyjat̨kiem kilku podróży
do Montevideo), gdzie podjał̨ sie ̨ na nowo wydawania “La Questione Sociale” i pomagał
przy zakładaniu Zwiaz̨ku Piekarzy pierwszego bojowego zwiaz̨ku robotników w Argen-
tynie. Wracajac̨ do Europy w 1889 r. zatrzymał sie ̨ w Nicei, gdzie wydawał nowa ̨ gazete ̨
“L’Associazone”, po czym udał sie ̨ do Londynu. Prze bywał tam przez nastep̨ne osiem lat,
podejmujac̨ czes̨te, potajemne wyprawy do Francji, Szwajcarii i Włoch oraz dwie podróże
doHiszpanii, gdzie wraz z Tarrida delMarmolwygłaszał odczyty.W Londynie napisał kilka
ważnych broszur, zawartych w “In tempo di elezione” i “L’Anarchia”.

W 1897 r., dziek̨i amnestii uzyskanej od włoskiego rzad̨u, Malatesta legalnie wrócił do
Włoch. Osiadłszy w Anconie rozpoczał̨ wydawanie nowej gazety “L’Agitazione”. Jednakże
w nastep̨nym roku został aresztowany i skazany na 6 miesiec̨y wiez̨ienia i 5 lat zesłania do
kolonii karnej. Najpierw przebywał na wyspie Ustica, a nastep̨nie został przeniesiony na
Lampeduste,̨ skad̨ podjał̨ dramatyczna ̨próbe ̨ucieczki i po przezMalte,̨ w 1899 r., wrócił do
Londynu. W tym samym roku sped̨ził też kilka miesiec̨y w USA, gdzie ponownie podjał̨ sie ̨
wydawania “La Questione Sociale” w Paterson, New Jersey. W czasie, gdy przemawiał na
spotkaniu wWest Hoboten, został postrzelony w noge ̨przez anarchiste,̨ który nie zgadzał
sie ̨ z jego podejściem do organizacji. Z USA, poprzez Kube,̨ wrócił do Anglii.

W Londynie ponownie podjał̨ prace ̨jakomechanik, kierujac̨ małymwarsztatemw Isling-
ton. Pomied̨zy rokiem 1900 a 1913 założył pare ̨ gazet, zawsze drukowanych po włosku, z
których najważniejsze to “Cause ed effetti”(1900), “L’Internazionale” (1900), “La revoluzio-
ne sociale”(1902). W 1907 r. wział̨ udział w kongresie Mied̨zynarodówki Anarchistycznej
w Amsterdamie, gdzie stanowczo sprzeciwił sie ̨ stanowisku Monatte w sprawie syndyka-
lizmu rewolucyjnego. W 1912 r. Malatesta został skazany na 3 miesiac̨e wiez̨ienia i depor-
tacje ̨ za “zbrodnicze paszkwile”. Jedynie masowy, publicz ny sprzeciw uchronił go przed
wykonaniem drugiego wyroku.

W 1913 r. Malatesta ponownie wrócił do Włoch, gdzie w Anconie wydawał “Vo lonta”.
Wybuch wojny, w sierpniu 1914 r., zmusił go do powrotu do Londynu. Jeszcze weWłoszech
Malatesta spotkał przyszłego, faszystowskiego dyktatoraMussoliniego, wówczaswydawce ̨
socjalistycznej gazety “Avanti”. Lata wojny przyniosły dużo zamieszania w ruchu anarchi-
stycznym. Kropotkin i Grave otwarcie popierali sprzy mierzonych. Malatesta stanowczo
sprzeciwiał sie,̨ jego zdaniem, bezsensownej wojnie. Był jednym z sygnatariuszyManifestu
Mied̨zynarodówki Anarchistycznej, wypowia dajac̨ego sie ̨ przeciwko wojnie. Na postawe ̨
Kropotkina zareagował w takich artyku łach jak “Anarchiści prorzad̨owi” i “Czy anarchiści
zapomnieli swoich zasad?”.

W 1919 r. Malatesta po raz ostatni powrócił do Włoch, gdzie jego pojawienie sie ̨ przywi-
tano z wielkim entuzjazmem. Od razu rzucił sie ̨w wir walki. Po przeniesieniu sie ̨doMedio-
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lanu pomagał w wydawaniu, nowo założonego dziennika “Umanita Nova”, który wkrótce
uzyskał nakład 50 tys. egzemplarzy. W lipcu 1920 wział̨ udział w drugim kongresie Unio-
ne Anarchica Italiana i entuzjastycznie zaakceptował two rzony przez niego program. W
nastep̨nym miesiac̨u poparł okupacje ̨ fabryk w Tury nie i Mediolanie. Pod koniec wojny,
wraz z osiemdziesiec̨ioma innymi anarchistami, został aresztowany i osadzony w wiez̨ie-
niu, prawie na rok, bez wyroku sad̨u.

Po zwolnieniu przeniósł sie ̨ do Rzymu, gdzie kontynuował wydawanie “Umanita Nova”,
aż zmusił go do zaprzestania tego marsz faszystów na Rzym (w czasie, które go portret
Malatesty został spalony przez faszystów na Plaza Cavour).

Po zamkniec̨iu “Umanita Nova”Malatesta otworzyłmały warsztat wykonujac̨y naprawy
mechaniczne i instalacje elektryczne, ale został zmuszony do jego zamknie ̨cia, gdy policja
zaczeł̨a molestować klientów. W 1924 r. zaczał̨ wydawać dwumie siec̨znik “Pensiero e Vo-
lonta”, który zawierał niektóre z jego najlepszych prac, dopóki gazeta nie została w 1926 r.
zamkniet̨a razem z innymi antyfaszystowskimi publika cjami. Pod koniec 1926 r.Malatesta
został umieszczony w areszcie domowym, a wła ściwie uwiez̨iony we własnymmieszkaniu.
Mimo to ciag̨le kierował rozprowadza niem anarchistycznej prasy, głównie “Le Reveil” z
Genewy i “L’Adumata dei refratta ri” z Nowego Jorku. Na poczat̨ku roku 1932 zachorował
i zmarł na dolegliwości od dechowe w lipcu 1932 r., w wieku 79 lat.

David Poole
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Errico Malatesta
Pomied̨zy chłopami
Rozmowa o Anarchii

1884

W kontekście obecnych zmian w życiu społeczno-politycznym, dewaluacji idei czy
nowych doświadczeń, tekst i koncepcje w nim zawarte moga ̨wydać sie ̨ bzdurna,̨

lewicowa ̨utopia.̨ Z pewnościa ̨ jest to jednak dokument i źródło mówiac̨e wiele o ideałach
anarchistów z przełomu wieków.
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