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Wśród szumu fal
płyniemy w dal
Obce nam łzy, obcy żal
Cudne jest życie pirata
Kpimy z przesad̨ów i świata
Pirackie tango, Wiktor Priedwald & Fanny Gordon

Termin „hydrarchia” stworzony przez Marcusa Redikera - wybitnego znawce ̨pirackich
społeczności - odnosi sie ̨ do teorii żyjac̨ego na przełomie XVI i XVII wieku angielskiego
arystokraty i filozofa - Francisa Bacona. Używał onmitologicznego pojec̨ia wielogłowej hy-
dry” w stosunku do wszelkiej maści buntowników, chłopskich rewolucjonistów czy każde-
go, kto kwestionował monarchie ̨ i panujac̨y system społeczny. Stworzył on teorie,̨ w której
najwiek̨szym zagrożeniem ludzkości sa ̨zbuntowanemasy - nie wpasowujac̨e sie ̨w społecz-
ny porzad̨ek istoty o wywrotowych i niebezpiecznych ideach. „Głowy hydry, o której pi-
sał Baconmaja ̨twarze religijnych radykałów, autochtonicznych Amerykanów, Afrykanów,
commonerów, żeglarzy i kobiet’ (Rediker). Żeglarze byli ówczesnym morskim proletaria-
tem i pośród nich kiełkowały niebezpieczne idee. Wyzwolone kobiety, czy te nie uznajac̨e
patriarchalnej władzy, były również wielkim zagrożeniem panujac̨ego porzad̨ku. Religij-
ni odszczepieńcy, kwestionujac̨y własność prywatna ̨ czy władze ̨ króla, rdzenni mieszkań-
cy Ameryk, którzy nie zasługiwali na miano człowieka, oni wszyscy tworzyli „wielogłowa ̨
hydre”̨, która była niebezpieczeństwem hierarchicznego i europocentrycznego porzad̨ku
świata. Parafrazujac̨ mit o Herkulesie, Bacon chciał „ściać̨ hydrzewszystkie głowy” i uspra-
wiedliwiał wszelkie sposoby eliminowania tych „zagrożeń”. Jego teoria została przyjet̨a ja-
ko filozoficzna forma usprawiedliwiajac̨a represjonowanie i niszczenie wszystkich konte-
stujac̨ych panujac̨y porzad̨ek. Jedna ̨z „główhydry” byli zbuntowani żeglarze. „Hydrarchia
żeglarzy”, jak nazwał ja ̨ Rediker, była tworem, który kształtujac̨ sie ̨ w postaci morskiego
„proletariatu” obalał w swej istocie porzad̨ek i prawa ówczesnych autorytarnych państw.
Proces kształtowania tej „hydrarchii”, jest trudny do prześledzenia i tworzył sie ̨ pośród
wielu buntów lub rewolt zarówno na lad̨zie jak i morzu, a najpełniej ujawnił sie ̨ pośród
pirackich załóg na przełomie XVII i XVIII wieku.

Wyobrażenie o piratach we współczesnej kulturze funkcjonuje na zasadach mitów i le-
gend. Romantyczny obraz buntowników. przeplatany jest z krwiożerczym archetypem
grabieżcy plad̨rujac̨ym imordujac̨ymniewinnychkupców imieszkańcówportowychmiast.
Badania nad funkcjonowaniem załóg i sojuszy pirackich dowodza,̨ że jest on daleki od obra-
zu rozpowszechnionego przez literature,̨ legendy czy kulture ̨ popularna,̨ przedstawiajac̨a ̨
piratów jako krwawych barbażyńców, czy kapitanów jako bezwzgled̨nych i autorytarnych
władców pirackich okret̨ów. Umownie przyjeł̨o sie,̨ że tzw: „Złota Era Piractwa” istniała
pomied̨zy 1650 a 1730 rokiem, kiedy to rabunkowe napady na statki handowe i porty za po-
średnictwem niezależnych organizacyjnie jednostek żeglugi morskiej były w swojej szczy-
towej formie. Do tego okresu zalicza sie ̨ funkcjonowanie załóg korsarskich, bukanierów,
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kaprów, jak i klasycznych piratów. Oczywiście te wymienione formy morskich rabunków
istniały o wiele wcześniej, tak naprawde ̨ od samych poczat̨ków żeglugi morskiej. W cza-
sach starożytnego Rzymu pierwowzory wypraw korsarskich były na porzad̨ku dziennym,
a tym procederem parały sie ̨ całe społeczności Balearów czy państw berberyjskich.

Korsarze, bad̨ź kaprzy różnia ̨ sie ̨ od klasycznie rozumianych piratów, choć korsarstwo
i kaperstwo sa ̨ bardzo sobie bliskie. Zorganizowane korsarstwo było bardzo popularne w
Europie już od XV w. i wiele załóg korsarskich służyło swoim mocodawcom od Bałtyku,
przez Morze Śródziemne aż po Karaiby. Korsarze podobnie jak kaprzy służyli władcom
jako prywatne, nie wchodzac̨e w skład marynarki wojennej jednostki, majac̨e przyzwole-
nie, patent lub licencje ̨ (Letters of marque, Letters of comission), na stosowanie taktyki
rabunkowej wobec wrogów mocodawcy. Szczególnie w czasach wojen pomied̨zy europej-
skimi mocarstwami byli oni wykorzystywani do destabilizacji handlu przeciwnika. Kaprzy
(z ang. Privateers) działali jako swego rodzaju najemnicy na usługach nie tylko monar-
chów, lecz równierz szlachty, prywatnych sponsorów, czy np. hanzatyckich miast-państw.
Korsarze jak i kaprzy posiadali pewna ̨ autonomie ̨ działania, lecz cześ̨ć zysków z grabieży
musieli oddawać swoim suwerenom. Niejednokrotnie okret̨y na których pływali należa-
ły do prywatnych sponsorów, przez co byli oni uzależnieni od zwierchnictwa i kontroli
pracodawcy. Odbijało sie ̨ to również na metodzie zarzad̨zania okret̨ami jak i na jego struk-
turze społecznej. co przypominało w dużej mierze militarny odpowiednik floty wojennej.
Pomimo „sformalizowanej” aktywności, korsarze o wiele słabiej współpracowali z mary-
narka ̨ wojenna ̨ niż kaprzy i cechowali sie ̨ duża ̨ doza ̨ swobody działania. Czes̨to granice
sie ̨ zacierały, kaprzy zostawali piratami. lub piraci korsarzami. Francis Drake. najsłynniej-
szy XVI wieczny angielski korsarz, zasłynał̨ jako drugi po Magellanie dowódca wyprawy,
który okraż̨ył kule ̨ ziemska.̨ Zaczynał jako kapitan prywatnej kaperskiej jednostki, póź-
niej otrzymał korsarska ̨ licenćje ̨ od brytyjskiej królowej za olbrzymie zasługi w walkach z
Hiszpanami. Na swoich wyprawach znany był ze stosowania piractwa, zawierania różno-
rakich sojuszy z kapitanami pływajac̨ymi pod inna ̨bandera,̨ czy na przykład z Cimmarons
- zbuntowana ̨ niewolnicza ̨ społecznościa ̨ Panamy przywieziona ̨ z Afryki przez Hiszpanów.
Doceniony za służbe ̨ i okraż̨enie globu został mianowany admirałem i otrzymał tytuł szla-
checki. W 1588 roku był jednym z głównych dowódców podczas rozgromienia hiszpańskiej
armady w wielkiej bitwie pod Gravelines, gdzie był pomysłodawca ̨ taktyki podpatrzonej u
piratów - taranowania hiszpańskich statków przez podpalone okret̨y. Pomimo zaszczytów
całe życie sped̨ził na morzu. Jeńcom podobno okazywał litość i gościnność, ale wobec wła-
snej załogi był srogi i bezwzged̨ny1.

Bukanierami (zwanymi również filibustierami)2 działajac̨ymi na przełomie XVII-XVIII
w. na obszarze morza karaibskiego nazywano zarówno korsarzy jak i piratów. Pojec̨ie „bu-

1 Pomnik Francisa Drake”a w niemieckim mieście Offenburg został zniszczony przez nazistowskich
bojówkarzy podczas w nocy z 8 na 9 listopada 1939 roku. Napis na pomniku głosił: „Sir Francisowi Drake’owi,
który rozpowszechnił ziemniaki w Europie. Miliony rolników całego świata błogosławia ̨ jego nieśmiertelna ̨
pamieć̨. To ulga dla biedaków, bezcenny dar Boży, łagodzac̨y okrutna ̨ned̨ze”̨.

2 „Filibustierzy” (bad̨ź flibustierzy) - wywodzac̨e sie ̨ prawdopodobnie od angielskiego freebooter lub
holenderskiego vrijbueter (wolny łowca łupów).
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kanier” pochodzi od indiańskiego sposobu przygotowywania mies̨a (zwanego przezmiesz-
kańców Karaibów bucan lub boucan), polegajac̨ego na wed̨zeniu dzikich świń w ognisku,
a dotyczyło głównie ubogich osadników zamieszkujac̨ych tereny Tortugi i ówczesnej Hi-
spanioli polujac̨ych na te zwierzet̨a by przeżyć. Od 1630 r. bukanierzy zaczel̨i napadać na
hiszpańskie statki, zazwyczaj używajac̨ małych łodzi, by pod osłona ̨nocy dokonywać abor-
dażu na hiszpańskie galeony. Po jakimś czasie dołac̨zali do nich wszelkiej maści wygnańcy
z Europy. Bukanierzy nazywali siebie „Braćmi Wybrzeża”, stworzyli oni pierwsza ̨ fale ̨ pi-
ratów różniac̨a ̨ sie ̨ od korsarskich czy kaperskich odpowiedników. Zamieszkiwali autono-
miczne obozowiska oparte na łowiectwie i zbieractwie, formułujac̨ wysoce demokratyczne
jak na tamte czasy zasady organizacji społecznej; „Te społeczności łac̨zyły doświadczenia
chłopskich rebeliantów, zdemobilizoanych żołnierzy, wywłaszczonych drobnych posiada-
czy, bezrobotnych robotników i innych, z wielu nacji i kultur, włac̨zajac̨ w to plemiona
Karaibów, Kuna i Moskito” (Rediker/Linebaugh). Niektórzy angielscy bukanierzy nosili
czerwone płaszcze, pod którymi służyli w NewModel Army3, gdzie pośród żołnierzy znane
były rewolucyjne i radykalne idee. Duża cześ̨ć bukanierów po jakimś czasie przyjeł̨a Let-
ters of Marque od korony angielskiej na wolna ̨ rek̨e w rabowaniu hiszpańskich statków i
portów. Bukanierem nazywano słynnego walijskiego korsarza Henry Morgana, który na
usługach Anglii walczył z Hiszpanami w latach 60 i 70 VII wieku. Zajał̨ Porto Bello, spla-̨
drował Maracaibo. Gibraltar i Paname,̨ pokonał hiszpańska ̨ Armade de Barlovento, a na
koniec dostał tytuł szlachecki. Bukanierami określano również zaciekłych wrogów Hiszpa-
nii: francuskich kapitanów Francois l’Olonnais i Daniela Montbars.

L’Olonnais przybył z Francji na Karaibyw połowie lat 50 XVII wieku i zmuszony został do
10 letniej służby u miejscowego szlachcica. Po tym okresie podróżował po karaibskich wy-
spach, byw końcu dołac̨zyć do piratówna San Domingo. Jego brutalne ataki na hiszpańskie
statki przeszły do historii. Rabował i plad̨rował okret̨y i miasta. Był rozbitkiem, uciekinie-
rem i budzac̨ym groze ̨ piratem dowodzac̨ym ponad 700 ludźmi podczas ekpedycji wgłab̨
Ameryki Środkowej. Znany ze swego okrucieństwa zginał̨ rozdarty na strzep̨y przez jedno
z plemion Kuna. Montbars natomiast pochodził z bogatej francuskiej rodziny, był dobrze
wykształcony i oczytany. Swoja ̨ słynna ̨ nienawiść do Hiszpanii nabył poprzez lektury opi-
sujac̨e okrucieństwa hiszpańskich konkwistadoróww „Nowym Świecie” wobec rdzennych
mieszkańców. Zaciag̨nał̨ sie ̨do marynarki. lecz jego okret̨ został zatopiony przez dwa hisz-
pańskie okret̨y wojenne niedaleko San Domingo. Daniel Montbars uratował sie ̨ i po jakimś
czasie dotarł do pirackiej bezpiecznej przystani na Tortudze, Po kilku bukanierskich wypa-
dach na hiszpańskie statki, został kapitanem i prowadził zaciekłe wyprawy na hiszpańskie
porty i okret̨y. Złupił Vera Cruz, Kartagene, Porto Caballo, San Pedro, Gibraltar i Ma raca-
ibo. Dostał przydomek „Eksterminator” i pomimo bezwzgled̨ności wobec Hiszpanów, nie
miał opinii „mordercy z zimna ̨krwia”̨ jaka ̨miał na przykład L’Olonnais. Pierwszym kroni-
karzem bukanierów był Alexander Exquemelin (znany również jako Esquemeling), który

3 NewModel Army - formacja wojskowa założona przez zwolenniów parlamentaryzmu podczas angiel-
skiej wojny domowej w 1645. W jej skład wchodzili weterani i profesjonalni żołnierze, czes̨to o radykalnych
i wolnościowych poglad̨ach.
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napisał Historie ̨Bukanierów Ameryki4, bardzo popularna ̨ i wydana ̨w kilku jez̨ykach ksiaż̨-
ke ̨ Swoja ̨ przygode ̨ z Karaibami rozpoczał̨ jako prześladowany francuski hugenota, który
w 1666 roku zaciag̨nał̨ sie ̨ na okret̨ płynac̨y do Tortugi. Tam pracował jako ubogi służac̨y
przez 3 lata. do momentu gdy zaciag̨nał̨ sie ̨ do załogi Henry’ego Morgana. gdzie pływał
przez pieć̨ lat. Po tym okresie wrócił do Europy i osiedlił sie ̨ w Amsterdamie. a po jakimś
czasie został słynnym chirurgiem. W tym okresie powstała jego Historia Bukanierów. Po
latach powrócił na Karaiby i ponownie wybrał awanturnicze życie zaciag̨ajac̨ sie ̨ na buka-
nierski statek jako okret̨owy chirurg, Brał udział w ataku na Kartagene ̨ w 1697 roku, co
uznaje sie ̨ jako ostatnia ̨wyprawe ̨bukanierów, oszukanych i zdradzonych przez francuska ̨
marynarke ̨wojenna.̨

Na podwalinach stworzonych przez korsarzy i bukanierów karaibskich powstał nowy
gatunek pirata. Pirata, który nie był sługa ̨ żadnej monarchii, władzy, czy zwierzchnika -
był jedna ̨ z głów „baconowskiej hydry”. Nie pływał on pod żadna ̨ bandera ̨ oprócz własnej
i który nie dzielił sie ̨ łupem z nikim oprócz kamratów z załogi. Zdecydowana wiek̨szość pi-
ratów to byli żeglarze służac̨y wcześniej we flocie handlowej, marynarce wojennej lub na
okret̨ach kaperskich. Byciemarynarzem na statkach handlowych to nizinymorskiego pro-
letariatu ówczesnych czasów. Warunki były straszliwe. Badacze tamtego okresu stawiaja ̨
teze,̨ że nawet warunki w wiez̨ieniach były lepsze: „bycie na statku to jak pobyt w wie-̨
zieniu, tylko z duża ̨ szansa ̨ na utoniec̨ie(…)”, człowiek w wiez̨ieniu ma wiec̨ej przestrzeni,
lepsza ̨ strawe ̨ i zazwyczaj lepsze towarzystwo” (Rediker). Statki handlowe były nastawio-
ne na maksymalny zysk, dlatego ich uzbrojenie i załoga były ograniczone aby zminima-
lizować koszty. Marynarz na statku handlowym miał zdecydowanie wiec̨ej obowiaz̨ków i
gorsze racje żywnościowe niż np. wmarynarce wojennej. Kapitanowie na statkach handlo-
wych używali brutalnej dyscypliny i traktowali statek jak swoje prywatne królestwo. Aby
dotrzymać terminówwyciskali zmarynarzymaksymalnywysiłek, co przy ubogich racjach
czes̨to kończyło sie ̨ chorobami lub śmiercia.̨ Wielu z marynarzy rekrutowanych było siła ̨ i
pod przymusem, co dość popularne było w angielskich portach, gdy pijany marynarz bu-
dził sie ̨na okrec̨ie wiele mil morskich od lad̨u. Marynarka wojenna oferowała niewiele lep-
sze warunki, wielu rekrutów przymusowo wcielano do floty podczas europejskich wojen.
Różnica ̨byławiek̨sza ilość załogi, co rozładowywałowpewnym stopniu nateż̨enie obowiaz̨-
ków, lecz przeludnienie, mizerne racje, zdecydowanie wiek̨sza dyscyplina i ryzyko śmierci
bad̨ź kalectwa w walce sprawiały, że marynarze czes̨to dezerterowali z okret̨ów marynar-
ki. Choroby takie jak szkorbut czy anemia dziesiat̨kowały zwykłych członków załogi. Ka-
ry cielesne za okazywanie niezadowolenia były na porzad̨ku dziennym. Statki kaperskie
miały lepsze warunki: jedzenie, wyźsze wynagrodzenie _i krótsze wachty. Niestety wiele
z nich było również pływajac̨ymi dyktaturami, gdzie kapitanowie jak na przykład słynny
kaper Woodes Rogers - później bezwzgled̨ny łowca piratów i gubernator Bahamów - byli
znani ze swojego okrucieństwa wobec załogi. Angielscy mistycy i buntownicy XVII wieku,

4 Pełna nazwa brzmi: Esquemeling, Alexander O., The Buccaneers of America. A true account of the
most remarkable assaults committed of late years upon the coasts of West lndies by the Buccaneers of Jama-
ica and Tortuga (both English and French).
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nie uznajac̨y autorytetów państwa i kościoła Ranterzy czy Levellerzy, francuscy zbunto-
wani chłopi, biedacy czy holenderscy heretycy - wielu z nich zmuszonych było by szukać
ucieczki przed głodem, wiez̨ieniem lub śmiercia ̨ na pokładach okret̨ów, by później wsta-̨
pić na droge ̨ piractwa, lub zostać Renegadoes w basenie moża śródziemnego walczac̨ dla
Korsarskich Republik Algieru i Sale.

Każdy piracki statek, był odreb̨nym bytem pod wzgled̨em organizacyjnym, ekonomicz-
nym, czy w pewnym sensie polityczno - społecznym. Wspólnym mianownikiem było do-
browolne wykluczenie z obowiaz̨ujac̨ego porzad̨ku świata narzuconego przez despotycz-
ne mocarstwa, ze społecznej hierarchii i czes̨to religijnego autorytaryzmu. Kolejnym ele-
mentem zespalajac̨ym wszystkich piratów była rabunkowametoda działania. Doświadcze-
ni losem i przykładem takich samych praktyk stosowanych przez władców pod płaszczem
szlachetności uznali przemoc za metode ̨ osiag̨ania celu. Napadano głównie na statki han-
dlowe, czasem na porty i miasta. Każda załoga różniła sie ̨ pod wzgled̨em brutalności, ale
bardzo czes̨to czes̨to pojmane załogi statkówhandlowych były oszczed̨zane, a kapitanowie
osad̨zani byli ze wzgled̨u na ich sposób traktowania załogi. Okrutnicy byli skazywani na
śmierć, a ci za których porec̨zyła załoga puszczani wolno.

Piracki okret̨ charakteryzowały trzy główne cechy (wg Redikera i Linebaugha). Po pierw-
sze statek piracki był demokracja ̨ w niedemokratycznej epoce. Kapitan wybierany przez
załoge ̨ ze wzgled̨u na cechy przywódcze, znajomość żeglugi i nawigacji, czy doświadcze-
nie bitewne, otrzymywał pełna ̨ decyzyjność nad statkiem podczas walk i pościgów, lecz
„pozwalali mu być kapitanem pod warunkiem, że moga ̨sprawować władze ̨kapitańska ̨nad
nim”. Głos załogi reprezentował wybrany przez nich kwatermistrz, który dbał o ich inte-
resy i pilnował by kapitan nie nadużywał swojej pozycji. Kluczowe decyzje jak np. zawiera-
nie sojuszy były podejmowane na drodze głosowania. Wiele załóg spisywało własne prawa
i kodeksy, a kapitanowie łamiac̨y te zasady byli usuwani bad̨ź traceni. Nad kapitanem i
kwatermistrzem stała Rada, czyli ogólne zgromadzenie wszystkich członków załogi. Po
drugie statek piracki był egalitarny w hierarchicznych czasach. Na pirackim statku każdy
był sobie równy pod wzgled̨em wolności i czes̨to podkreślanej (np. w wyglad̨zie i ubiorze)
indywidualności. Przejawiało sie ̨to również podczas podziału łupów, gdziew zależności od
ustaleń całej załogi statku, każdemu przysługiwał jeden udział, kapitan z kwatermistrzem
dostawali od półtora do dwóch udziałów, a rzemieślnicy i wyszkoleni żeglarze od jednego
i ćwierci do półtorej udziału, co było niespotykane jak na tamte czasy pośród innych stat-
ków pływajac̨ych pod banderami ówczesnychmocarstw. Racje żywnościowe były dzielone
równo, bez wzgled̨u na funkcje. Statek i ładunek traktowano jako dobro wspólne wszyst-
kich członków załogi, o którym wspólnie decydowano. Po trzecie statek piracki był wielo-
rasowy, wielonarodowy i wielokulturowy. Załogi były jedna ̨wielka ̨mieszanka ̨ narodowo-
ści i kultur. Nacje, które toczyły ze soba ̨ wojny pod dyktando swoich władców, na pirac-
kim statku jednoczyły sie ̨ w braterstwie. Bardzo popularnymi członkami załóg pirackich
statków byli czarnoskórzy - zarówno zbiegli bad̨ź wyzwoleni niewolnicy jak i mieszkańcy
Karaibów. Niekiedy stanowili oni połowe ̨ załogi (jak w przypadku załogi kapitana Olivera
La Bouche’a). Piraci czes̨to wyzwalali niewolnicze statki bad̨ź plantacje, choć i zdarzały
sie ̨ niechlubne przypadki sprzedaży niewolniczego „łupu”. Różnorakie rasy i nacje były
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akceptowane pośród pirackiej braci, a rasowe czy kulturowe uprzedzenia pozostawiano
pośród porzuconego świata władzy. Możnowładców bardzo niepokoił fakt wystep̨owania
zależności pomied̨zy aktywnościa ̨ piratów, a powstaniami niewolników na plantacjach.

Kobiety nie były akceptowane na statkach, stosunek do nich był nie tylko przejawem
powszechnie panujac̨ego w tamtych czasach seksizmu, lecz również wynikiem przesad̨ów
i żeglarskich zabobonów. Historia piractwa ukazuje jednakże kilka chlubnych odstep̨stw
od tej normy. Najbardziej znanymi kobietami w czasach Złotej Ery Piractwa były Mary Re-
ad i Anne Bonny. Amie, irlandzkiego pochodzenia, osierocona przez matke ̨w wieku 12 lat,
niedługo po tym opuściła Irlandie ̨ i rozpoczeł̨a awanturnicze życie na Karaibach. Została
pierwszym matem na pirackim statku Revenge słynnego Johna ”Calico Jack” Rackhama
oraz jego partnerka.̨ Znana była ze swoich umiejet̨ności w posługiwaniu sie ̨ bronia,̨ odwa-
gi i szacunku wśród załogi. Mary Read natomiast urodziła sie ̨w Anglii i od dziecka matka
przebierała ja ̨ za chłopca by nie utracić majat̨ku po zmarłym bracie Mary. W pewnymmo-
mecnie Mary pod przebraniem zaciag̨neł̨a sie ̨ do wojska i służyła we Flandrii a potem w
Holandii. Statek którym płyneł̨a do Indii Zachodnich został zaatakowany przez Revenge
Calico Jacka. Jej tożsamość wyszła na jaw i została przyjaciółka ̨Anne Bonny i pełnoprawna ̨
członkinia ̨ załogi. Szybko udowodniła swoja ̨ lojalność i zdobyła ogromny szacunek wśród
piratów, stajac̨ sie ̨wraz z Anne legendarnymi piratkami grasujac̨ymi na Karaibach. Kiedy
schwytano załoge ̨ Rackhama w 1720 roku powieszono wszystkich z wyjat̨kiem Anne Bon-
ny i Mary Read, które były w ciaż̨y. Read zmarła rok później w celi w wyniku powikłań po
porodzie, a Bonny prawdopodobnie uciekła lub została wykupiona i słuch o niej zaginał̨.
Nie były to jedyne kobiety zapisane na kartach historii piractwa. Irlandzka „Królowa Pira-
tów” Grace O’Malley, zwana „Mroczna ̨dama ̨z Doona”, dowodziła w 1560 roku 20 okret̨ami
łupiac̨ymi angielskie i hiszpańskie statki. Zdobyła sławe ̨ zdobywajac̨ zamek Doona, gdzie
zemściła sie ̨ na mordercach swojego kochanka i rozpoczeł̨a swa ̨ piracka ̨ kampanie ̨ trwa-
jac̨a ̨ aż do jej śmierci w 1603 roku. Cheng I Sao jest uznana za najpoteż̨niejsza ̨ „Królowa ̨
Piratów”, która dowodziła setkami statków i ponad 50 tysiac̨mi ludzi. Zmuszona za młodu
do prostytucji uciekła i zwiaz̨ała sie ̨z piratem Zheng Yi z którymwspólnie zjednoczyła roz-
proszonych i podzielonych piratów. Stworzyli oni konfederacje ̨ i wspólnie napadali na ce-
sarskie, portugalskie i brytyjskie statki u południowychwybrzeży Chin. Po śmierci jejmeż̨a
podczas tajfunu w 1807 roku, Cheng została przywódczynia ̨ floty. Jej wpływy rozrosły sie ̨
tak dalece, że stworzyła „Królestwo piratów” z ponad 70 tysiac̨ami zwolenników, tworzac̨
własne prawa, zasady i podatki niezależne od władzy cesarskiej. Śmiercia ̨ karano gwałty
na kobietach i wszelka ̨przemoc seksualna.̨ Za grabienie chłopów i kradzież wspólnegoma-
jat̨ku były surowe kary, podobnie jak za dezercje ̨ i pozostawienie towarzyszy w boju. Jej
armada, liczac̨a ponad 1200 statków zwana była „.Flota czerwonej flagi”. W 1808 roku roz-
gromiła wysłana ̨ przeciw niej cesarska ̨ flote ̨ i stanowiła poważne zagrożenie dla władzy
w Kantonie. Z czasem piraci zaczel̨i ustep̨ować koalicji cesarsko-brytyjsko-portugalskiej
majac̨ej przewage ̨ militarna ̨ i technologiczna.̨ Cheng I Sao zaproponowano w 1810 roku
amnestie,̨ zgodziła sie ̨ pod pewnymi warunkami: amnestia obejmie wszystkich piratów, a
cześ̨ć z okret̨ów i łupów zostanie przez nich zatrzymana. Cheng dożyła starości prowadzac̨
kasyno w Kantonie.
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Klasyczni piraci. zwłaszcza z okresu „Złotej Ery” odrzucali przynależność państwowa.̨
Nie oni mieli problemu z odrzuceniem prawa i porzad̨ku legitymizowanego przez ówcze-
sne państwa, ponieważ sami służac̨ na kupieckich czy wojskowych okret̨ach doświadcza-
li jego braku, nieuzasadnionego okrucieństwa, przemocy i niesprawiedliwości. Atakowali
nie ze wzgled̨u na bandere,̨ ponieważ sami bed̨ac̨ zbieranina ̨różnych ras i nacji traktowali
siebie jako wolne i niezależne jednostki, Wyrazem indywidualizmu i odrzucenia autory-
tarnych struktur państwowych było tworzenie własnych pirackich flag. Piracka bandera
powszechnie zwana była - Jony Roger - nazwa ta pierwszy raz pojawiła sie ̨ w ksiaż̨ce ka-
pitana Charlesa Johnsona A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious
Pirates - bed̨ac̨ej pierwsza ̨kronika ̨opowiadajac̨a ̨historie ̨życia najbardziej znanychpiratów
tamtego okresu. Ksiaż̨ke ̨wydano po raz pierwszy w Anglii w 1724 roku, czyli u zmierzchu
„Złotej Ery”5. Kapitan Charles Johnson jest najprawdopodobniej pseudonimem pisarza Da-
niela Defoe - autora Robinsona Crusoe - który zebrał historie, dokumenty, pamiet̨niki i listy
opisujac̨e aktywność piratów i ich życiorysy. „Jolly Roger”, zwany również „Sztandarem
Króla Śmierci”, był poczat̨kowo flaga ̨ o czarnym tle z białym szkieletem trzymajac̨ym w
rek̨u włócznie przebijac̨a ̨ krwawiac̨e serce w jednej i klepsydre ̨w drugiej. Wiele pirackich
załóg modyfikowało bandere ̨ pod własna,̨ indywidualna ̨ wersje ̨ utrzymujac̨ czarne tło (w
kilku przypadkach pojawiło sie ̨ czerwone), oraz trupia ̨ głowe ̨ z różnymi dodatkami: pisz-
czelami, kordelasami czy klepsydrami. Każda z nich była zarówno wyrazem indywidualno-
ści załogi, solidarnościa ̨z innymi załogamiwystep̨ujac̨ymi pod piracka ̨bandera,̨ symbolem
nieuchronnej śmierci i limitowanego czasu, a zarazem symbolem majac̨ym wzbudzić po-
strach wśród wrogów. Kiedy słynny pirat Bartholomew Roberts, zwany „Czarnym Bartem”
wpływał do portu TrepasseywNowej Funtandii w czerwcu 1720 roku zwywieszonym„Jolly
Rogerem”, załogi stacjonujac̨ych w porcie 22 okret̨ów porzuciły stanowiska i uciekły. Kie-
dy namaszcie powiewała flaga czarnego koloru żeglarze, czy mieszkańcy byli oszczed̨zani.
Kiedy „łup” stawiał opór i postanawiał walczyć, wywieszano czerwona ̨ bandere ̨ symboli-
zujac̨a ̨walke ̨ do śmierci.

Piratów jednoczyła nie tylko flaga. Załogi czes̨to zawierały sojusze i charakteryzowały
sie ̨ solidarnościa ̨ i braterstwem z innymi piratami. Zemsta za stracenie innych piratów
była popularnym zjawiskiem. Kiedy „Czarny Bart” dowiedział sie ̨ o egzekucji piratów na
wyspie Nevis, wpłynał̨ okret̨em w biały dzień pomied̨zy wyspy St. Kitts i Nevis niszczac̨
wszystkie napotkane okret̨y. Wysłał wiadomość do gubernatora że wróci i spali port San-
dy Point za powieszenie tam piratów. Planował on również zemste ̨za egzekucje ̨piratów w
Virginii w sojuszu z innym statkiem pirackim, lecz wiadomiści dotarły do lokalnych władz,
które postawiły forty w najwyższy stan gotowości, wyposażajac̨ je w 60 dział I wzywajac̨
na pomoc sas̨iednie kolonie. Sam Bartholomew Roberts podzielił los wielu piratów i zginał̨
dowodzac̨ okret̨em podczas bitwy z brytyjska ̨ flota,̨ wszystkich 52 ujet̨ych żywcem pira-
tów postawiono przed sad̨em w Cape Coast Castle w dzisiejszej Gwinei i powieszono na
zewnat̨rz zamku. Był to najwiek̨szy zakończony egzekucja ̨ proces piratów w XVIII wieku.
Znany z pomsty za straconych i wiez̨ionych piratów był również inny sławny pirat - Char-

5 W jez̨yku pol-skimwydana jako Historia najsłynniejszych piratów, ich zbrodnicze wyczyny i rabunki.
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les Vane, którymścił sie ̨na władzach Bermudów za śmierć i uwiez̨ienie towarzyszy. Takich
przykładów pirackiej solidarności było wiele i wynikała ona z utożsamiania sie ̨ze wspólna ̨
idea ̨ i odrzuceniem praw ówczesnego porzad̨ku.

Dobrym przykładem ucieleśnienia wymienionych powyżej przymiotów charakteryzuja-̨
cych pirackie żywoty, była załoga kapitana Samuela Beilamy, zwanego „Czarnym Samem”.
Urodzony w Anglii w 1689 roku szybko poznał smak morza służac̨ w marynarce wojennej
i biorac̨ udział w morskich bitwach, Służba w marynarce odcisneł̨a na nim swoje piet̨no i
wzbudziła dożywotnia ̨ niecheć̨ do imperialnych mocarstw posyłajac̨ych na rzeź biedaków
dla zaspokojenia swojej rzad̨zy władzy i bogactwa. Bellamy ruszył w okolice Florydy, gdzie
szukał przygód jako poszukiwacz skarbów. Wkrótce Bellamy wraz z innymi poszukiwacza-
mi skarbów wstap̨ił na droge ̨ piractwa. Kapitanem na statku Marianne został Benjamin
Hornigold, a pierwszym oficerem Edward Teach zwany „Czarnobrodym”. Po jakimś czasie
wiek̨szość załogi zdecydowała o odwołaniu Hornigolda z kapitańskiej funkcji za odmowe ̨
ataków na angielskie statki i opuścił on okret̨ wraz ze swoimi poplecznikami. Kapitanem
wybrano „Czarnego Sama”.Wraz z załoga ̨stworzył wysoce demokratyczny piracki kodeks,
gdzie oprócz wolnościowych zasad funkcjonowania statku, postanowiono okazywać sza-
cunek i litość oszczed̨zajac̨ żeglarzy atakowanych okret̨ów, nie dzielić załogi ze wzgled̨u
na rase ̨ i narodowość, gdzie każdy miał prawo głosu i równe udziały. Bellamy był bardzo
dobrym taktykiem. Jego załoga pływała zazwyczaj na dwóch okret̨ach, jeden był cież̨ki,
mocno uzbrojony, drugi szybki i zwinny. Czes̨to napady na statki kończyły sie ̨bez rozlewu
krwii jak na przykład w przypadku okret̨u Whydah, który piraci ścigali przez 3 dni. Kiedy
zbliżyli sie ̨ na odległość strzału. kapitan Whydah opuścił bandere ̨ i poddał okret̨. Piraci
oszczed̨zili i wypuścili wszystkich członków załogi zabierajac̨ Whydah lecz oddajac̨ jeden
ze swoich mniejszych okret̨ów. „Czarny Sam” zawsze proponował żeglarzom dołac̨zenie
do swojej załogi zwanej „Ludźmi Bobin Hooda” przez to, że cześ̨ć swoich łupów rozdawali
biedakom. Kiedy jeden z kapitanów po przejec̨iu okret̨u przez piratów odmówił przyłac̨ze-
nia sie ̨ do nich usłyszał z ust Bellamy’ego takie słowa:

„(…) Wszelako pal diabli i aści, boś spietrany matoł jak wszyscy szanujac̨y pra-
wa ukute przez bogaczy dla swego własnego bezpieczeństwa. Tym podszytym
tchórzempet̨akombrakmes̨twa, abyw inny sposób bronić tego, co draństwem
swym nabyli. Was wszystkich pal sześć! Pal sześć bande ̨ zbzikowanych łajda-
ków, tudzież i aści, sługusa zgrai półgłupków o zajec̨zym sercu. Te szuje ̨ szka-
luja ̨nas, kiedymied̨zy nimi i nami ta tylko różnica, że oni grabia ̨biedaków pod
osłona ̨ prawa, a my rabujemy bogaczy za tarcza ̨ naszej własnej odwagi. Czyż
nie lepiej aści zostać jednym z nas, niźli dla chleba czołgać sie ̨ za tyłkiem tych
niegodziwców? (…)”.

Bellamy potep̨iał również niewolnictwo. Uważał, że żaden człowiek nie może być wła-
snościa ̨ innego człowieka. Ponad połowe ̨ jego załogi stanowili zbiegli niewolnicy i rdzenni
mieszkańcy Karaibów i Ameryki. Samuel Bellamy zatonał̨ podczas sztormu wraz ze 145
członkami załogi.
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Piraci prowadzac̨ życie wyjet̨ych z pod prawa potrzebowali miejsc, które gwarantowały
im schronienie, możliwość upłynnienia łupów, czy po prostu rozrywke.̨ Nie było to łatwe,
ze wzgled̨u na to, że byli oni bezwzgled̨nie ścigani, a ci, którzy udzielali im schronienia
bad̨ź z nimi handlowali, ponosili poważne konsekwencje w przypadku pojmania. Pomimo
wielu zagrożeńpowstawały bezpieczne przystanie, gdzie przekupni guberntorzy oferowali
schronienie i pomoc piratom. Piratom nie wystarczało korzystanie z tych środków i two-
rzyli własne enklawy, opierajac̨e sie ̨na konstruowanych przez nich kodeksach i zasadach,
bed̨ac̨e autonomicznymi oazami krótkotrwale dajac̨ymi poczucie wolności. Współcześnie
enklawy te nazywa sie ̨ „pirackimi utopiami”, które były zbuntowanymi eksperymentami
społecznymi i politycznymi, stajac̨ymi w nierówne szranki z wszechpoteż̨nym przeciwni-
kiem. Odszczepieńcy, wyrzutkowie wszelkich społecznych klas i ras wspólnie tworzyli no-
wa ̨ rzeczywistość w postaci intencjonalnie zaprojektowanych wspólnot. Peter Lamborn
Wilson (Hakim Bey) w swojej ksiaż̨ce Pirackie utopie, rozpisuje sie ̨ o korsarskich Repu-
blikach Algieru i Sale, gdzie wielu europejskich Renegadoes wraz z Maurami i Berberami
tworzyło korsarskie autonomie z poteż̨nymi flotami. Na Karaibach istniała tymczasowa bu-
kanierska enklawa w Port Royale, pirackie siedlisko na Tortudze, czy słynny piracki port
- Nassau na wyspie New Providance. Nassau zwany był piracka ̨ stolica ̨ Karaibów, kontro-
lowany przez konfederacje ̨ piratów, oparty na demokratycznym „Pirackim Kodeksie”. Od
1696 roku pirat Henry Every przekupujac̨ gubernatora portu Nicholasa Trotta uczynił z
miasta baze ̨ wypadowa ̨ dla swojej załogi. Piraci przejeli pełna ̨ kontrole ̨ nad Nassau około
1706 roku, aż do przejec̨ia portu przez brytyjskiego „łowce ̨ piratów” Woodesa Rogersa w
1718 r. Przez 12 lat istnienia „Pirackiej Republiki”, wszystkie załogi zawarły sojusz i funk-
cjonowały pod nazwa ̨ „Flying Gang”. Powstała konfederacja o wysoce demokratycznych
zasadach kontrolujac̨ych zarówno działalność samego Nassau jak i życie na pirackich stat-
kach. Ogłoszono niepodległość od wszystkich kolonialnych poteg̨. Podczas głosowania wy-
bieranomagistrata - reprezentanta zarzad̨zajac̨ego Nassau z ramienia piratów. Najsłynnie-
szym z nich byi „Czarnobrody”. Wiele znanych pirackich załóg dołac̨zyło do „republiki”,
wśród nich były okret̨y Samuela Bellamy, Stade Bonneta, Charlesa Vane, Jacka Rackhama,
Benjamina Hornigolda czy Henry Jenningsa.

Piracka ̨ utopia ̨ najbardziej rozbudzajac̨a ̨ romantyczne i wolnościowe idee tamtych cza-
sów była założona u wybrzeży Madagaskaru kolonia Libertaria (zwana również Libertra-
tia)̨. Madagaskar był wtedy dziewiczym lad̨em o unikalnej faunie i florze, lecz europejskie
mocarstwa - głównie Francja od XVII wieku - zaczeł̨y traktować lokalne plemiona jako
źródło niewolniczej siły roboczej i ogromnego zysku. Również korsarze i piraci zaczel̨i za-
kładać swoje bazy, czes̨to porywajac̨ ludzi na handel. Historia wolnej kolonii Libertaria
zaczyna sie ̨ od postaci kapitana Misson (imie ̨ najprawdopodobniej James, chociaż podob-
nie jak nazwisko może być przybrane) i jego załogi. Misson urodził sie ̨ pod koniec XVII w.
we Francji, w bogatej prowansalskiej rodzine. Uczył sie ̨ logiki, matematyki i nauk huma-
nistycznych na akademi w Angers. W wieku 16 lat zaczał̨ szkolenie na muszkietera, lecz
wybrał marynarke ̨ i zdobył stopień oficerski. Przygode ̨ z morzem rozpoczał̨ zaciag̨ajac̨ sie ̨
na okret̨ Victorie - uzbrojona ̨w 30 dział fregate,̨ której kapitanem był jego krewny Fourbin.
Był to najprawdopodobniej okret̨ wojenny lub kaperski, który wypłynał̨ z Marsylii i udał
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sie ̨ do Neapolu. Po zejściu na lad̨ Misson udał sie ̨ na krótka ̨wizyte ̨ do Rzymu. Zniesmaczo-
ny był przepychem i korupcja ̨ papieskiej stolicy, od pewnego czasu również powat̨piewał
w istote ̨ swojej wiary. Tymi przemyśleniami podzielił sie ̨ z młodym duchownym z zakonu
dominikanów - Signiore Caracciolim który sam był zwolennikiem radykalnych, uderzaja-̨
cych we władze ̨ i korupcje ̨ Kościoła poglad̨ów. Pod wpływem Missona mnich zaciag̨nał̨ sie ̨
na Victorie. Okret̨ dwa dni po wypłyniec̨iu został zaatakowany przez dwa korsarskie oket̨y
z Sale. W trakcie bitwy Victorie zatopiła jeden z korsarskich okret̨ów i dokonała aborda-
żu drugiego, podczas którego Caraccioli został postrzelony w udo. Victorie powróciła do
Marsylii, gdzie musiała dokonać napraw. Wmied̨zy czasie Misson z Caracciolim zaciag̨nel̨i
sie ̨ na krótka ̨ misje ̨ na kaperskim statku Triumph polujac̨ym na angielskie statki kupiec-
kie. Po udanej misji wrócili na Victorie i wypłynel̨i na Martynike.̨ Podczas długiego rejsu
cała załoga prowadziła dyskusje na tematy zwiaz̨ane z wyzyskiem, którego doświadczali,
z wolnościa ̨ i religijna ̨ obłuda ̨ czy sensem wojennych zmagań wielkich mocarstw. Podczas
rejsu trafili na angielski 40 działowy man-o’-war Winchelsea, którego pierwsza salwa za-
biła kapitana Fourbina i wiek̨szość oficerów. Bitwa trwała 3 godziny i szcześ̨liwym trafem
na Winchelsea nastap̨ił wybuch w składzie amunicji co doprowadziło do zatoniec̨ia statku.
Misson został wybrany przez załoge ̨na kapitana. Zgodził sie ̨pod jednymwarunkiem - zało-
ga nie bed̨zie wiec̨ej służyć żadnemuwładcy i jako wolni ludzie sami bed̨a ̨o sobie stanowić,
a on sam bed̨zie stać na straży wolności i nie nadużyje ̨swojej pozycji. Każdy kto nie chce ̨ta-
kiej ścieżki może zostać bezpiecznie odstawiony do portu. Nikt nie chciał opuścić nowego
kapitana. Na statku została powołana Rada. Caraccioli został wybrany porucznikiem, wy-
brano kwatermistrza. dwóch oficerów, dowódce ̨ artylerii i bosmana - Matthieu le Tondu.
Na zebraniu ustalono podstawowe cele i zasady panujac̨e na statku. Postanowiono wybrać
bandere.̨ Le Tondu zaproponował czarna ̨ flage,̨ lecz Caraccioli argumentował za białym
kolorem z napisem Liberte, jako symbolem obrońców zwykłych ludzi, co zostało przyje-̨
te przez wiek̨szość. Na pokładzie było 200 sprawnych członków załogi i 35 rannych bad̨ź
chorych. Postanowiono ruszyć w kierunku wybrzeży Hiszpanii, po drodze przechwytujac̨
angielskiego kupieckiego sloopa, którego ładunek zabrano, a załoge ̨ z kapitanem Thoma-
sem Butlerem wypuszczono wraz z okret̨em. Po drodze przejet̨o holenderski statek, który
sprzedano w hiszpańskim porcie, a jego załoge ̨ wypuszczono. Victorie pływała po Kara-
ibach szukajac̨ przygód, aż poddano pod głosowanie dwie możliwości - kurs na Nowa ̨ An-
glie ̨ i szukanie bezpiecznego portu by dokonać napraw, lub kurs na afrykańskie wybrzeże.
Załoga zagłosowała za druga ̨ opcja.̨ U wybrzeży Afryki Victorie natrafiła na holenderski
statek niewolniczy Nieuwstadt. Po dwu i pół godzinnej bitwie zajet̨o Nieuwstadt. Na jego
pokładzie było 17 afrykańskich niewolników, których uwolniono, ubrano i nakarmiono.
Misson przemówił do załogi o tym, że „(…) nikt nie ma prawa w taki sposób wiez̨ić drugie-
go człowieka i handlować nim jak przedmiotem”. Wyzwolonych niewolników przyłac̨zono
do załogi, uczono jez̨yka i pracy na statku. U wybrzeży Angoli przejet̨o kolejny holender-
ski okret̨ kupiecki. Łac̨znie 90 pojmanych Holendrów z 2 statkówwsadzono na Nieuwstadt,
zaopatrzono w wode ̨ i żywność oraz puszczono wolno. Jedenastu z nich przyłac̨zyło sie ̨
do piratów. Nieopodal Zatoki Stołowej Victorie została zaatakowana przez angielski okret̨
wojenny, lecz i tym razem szcześ̨cie uśmiechneł̨o sie ̨ do piratów. Anglicy poddali okret̨ a
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wiek̨szość załogi zdecydowała sie ̨ przyłac̨zyć do kapitana Misson. Statek przemianowano
na Bijoux, a jego kapitanem został Caraccioli. Obydwa okret̨y popłyneł̨y na wyspe ̨ Johan-
ne ̨na północ od Madagaskaru, znana ̨ z przyjaźnie nastawionych mieszkańców i bogatej w
owoce ̨ i wode ̨ pitna.̨ Piraci zatrzymali sie ̨ na jakiś czas na wyspie by dokonać napraw, uzu-
pełnić zapasy i wyleczyć rannych. Zaprzyjaźnili sie ̨ z lokalnym plemieniem pomagajac̨ im
odeprzeć atak najeźdzców. Wkrótce również Misson, Caraccioli i niektórzy z piratów po-
ślubili lokalne kobiety. W tym czasie podczas patrolu Victorie trafiła na portugalski okret̨
z którym stoczyła krawa ̨ bitwe ̨ zakończona ̨ skukcesem okupionym poważnymi stratami.
Zgineł̨o 30 piratów, 27 zostało rannych wliczajac̨ Caraccioliego, któremu amputowano no-
ge.̨ Łupem padło ćwierć miliona funtów złotego piasku. Podczas gdy ranni kurowali sie ̨na
Johannie,Misson ruszył na zwiadwzdłuż północnychwybrzeżyMadagaskaru. Natrafił tam
na ciag̨nac̨a ̨sie ̨50 kilometrów zatoke.̨ Kiedy załoga zaeszła na lad̨ znalazła duże zasoby wo-
dy pitnej, żyzna ̨ ziemie ̨ i doskonałe miejsce do zbudowania osady. Kiedy Misson powrócił
na Johanne ̨przedstawił swój plan wszystkim piratom, co spotkało sie ̨ z pozytywnym przy-
jec̨iem. Królowa wyspy obiecała pomoc i wysłała 30 ludzi na 4 miesiac̨e do pomocy przy
budowie kolonii. Rozpoczet̨o prace nad budowa.̨ Zbudowano drewniana ̨ osade,̨ port i dwa
forty wyposażone w 40 dział bed̨ac̨ych łupem z portugalskiego okret̨u, które miały bronić
zatoke ̨ przed atakiem z morza. Kolonie ̨ nazwano Libertatia, gdyż miała być ona miejscem
wolności i równości każdego, kto chciał w niej mieszkać i pracować.

W trakcie budowania kolonii rozsyłano zwiadowców w głab̨ lad̨u by nawiaz̨ywać poko-
jowe kontakty z miejscowymi plemionami i wymieniać z nimi towary, Misson wyruszył
na kolejna ̨ wyprawe,̨ tym razem wzdłuż wybrzeża Zanzibaru. Tam natknał̨ sie ̨ na kolejny
portugalski okret̨, lecz tym razemprzewyższajac̨y Victorie siła ̨ogniowa ̨i liczebnościa ̨zało-
gi. Victorie zaczeł̨a odwrót i postanowiła zgubić pościg. Pościg dogonił piratów i ropoczeł̨a
sie ̨czterogodzinna bitwa zakończona abordażem. Po zaciekłej walce portugalczycy podda-
li okret̨. Wieź̨niów zamkniet̨o pod pokładem zdobycznego statku, wystawiono minimalna ̨
załoge ̨i wyruszonow kierunkuMadagaskaru. Kiedy wyspa jawiła sie ̨na horyzoncie na dro-
dze pojawił sie ̨ slup, który wywiesił czarna ̨ bandere ̨ z rek̨a ̨ trzymajac̨a ̨ bułat. Był to okret̨
Thomasa Tew - słynnego pirata i byłego kapra. lew był doświadczonym żeglarzem, posiada-
jac̨ym opinie ̨wyważonego i sprawiedliwego kapitana. Działał pod koniec XVII wieku jako
kaper atakujac̨ francuskie okret̨y na Bermudach i u wybrzeży Gambii. Po kilku kaperskich
wyprawach zakończonych sukcesem, nastap̨iło jego rozczarowaniewyzyskiem i pogarda ̨w
stosunku do żeglarzy jaka ̨ cechowali sie ̨ gubernatorzy i mocodawcy. Tew postanowił dzia-
łać na własna ̨ rek̨a i wraz z załoga ̨ rozpoczał̨ piracki żywot. Misson i Tew doszli do poro-
zumienia, co zaowocowało przyłac̨zeniem sie ̨ załogi Thomasa Tew do projektu stworzenia
wolnościowej kolonii. Połac̨zone siły dotarły bezpiecznie do Libertarii. Kolonia zaczeł̨a sie ̨
rozbudowywać i uprawiać ziemie,̨ stajac̨ sie ̨ samowystarczalna ̨pod wzgled̨emwyżywienia.
Ziemia jak i wszystkie plony i zasoby należały do całej społeczności i były sprawiedliwie
rozdzielane. Na 200 pojmanych portugalskich żeglarzy i żolnierzy, 70 z nich przyłac̨zyło sie ̨
do kolonii. Pozostałych z nich postanowiono tymczasowo zatrzymać. Nie chciano ich wie-̨
zić, lecz istniały obawy o to, że wypuszczeni zdradza ̨ pozycje ̨ osady. Postanowiono pójść
na układ i dogadać sie ̨ z portugalczykami. W zamian za żywność i surowce pomoga ̨ zbu-

12



dować nowy dok dla statków niecały kilometr od Libertarii. Bed̨a ̨ mogli tam zamieszkać
bez możliwości wkraczania do kolonii. W zatoce stacjonował Bijoux, chroniac̨ Libertarie ̨
przed ewntualnym atakiem. Po ukończeniu doków Misson zaproponował wypuszczenie
wieź̨niów i oddanie im jednego ze statków pozbawionego dział i zaopatrzenie ich w taka ̨
ilość prowiantu by wystarczyła im na podróż do wybrzeży Zanzibaru. Przeciwko tej propo-
zycji byli Caraccioli i kapitan Tew. Misson argumentował, że była to jedyna rozsad̨na decy-
zja, a alternatywa ̨ był mord na tych co nie chciel̨i przyłac̨zyć sie ̨ do piratów. Mieszkańcy
osady po licznych dyskusjach poparli propozycje ̨ wypuszczenia portugalczyków pod wa-
runkiem złożenia przysieg̨i od każdego z nich o nie ujawnianiu lokacji Libertarii.

Mineł̨y cztery miesiac̨e od umowy zawartej z królowa ̨ Johanny o wypożyczeniu robotni-
ków do pomocy przy budowie koloni, Bijoux wyruszył aby zgdonie z umowa ̨ odtranspor-
tować robotników. W tym czasie ̨kolonie ̨odwiedziła grupa 50 członków jednego z plemion
zgłeb̨i lad̨u. Przybyli oni handlować z piratami oferujac̨ bydło i niewolników. Po naradzie
koloniści dobili targu i odkupili zarówno bydło jak i niewolników. Demonstracyjnie uwol-
niono ich z wiez̨ów, przyodziano i nakarmiono. Miało to na celu zakomunikowanie że
mieszkańcy Libertarii sa ̨ zdecydowanymi wrogami niewolnictwa i handlu ludźmi. Bijoux
powrócił. przywożać̨ żeglarzy z załogi Missona, którzy zostali wcześniej na wyspie i zało-
żyli rodziny. Przypłynel̨i oni z żonami i dziećmi wzbogacajac̨ i rozwijajac̨ kolonie.̨ Kapitan
Tew zgłosił sie ̨ na rekonesans, zaopatrzył Bijoux i wyruszył w kierunku Przylad̨ka Dobrej
Nadzieii. Po drodze ̨złupił holenderski statek rabujac skrzynie z angielskimi złotymimone-
tami, które trafiły jako łup należac̨y do Libertarii. Nastep̨nie natrafili na angielski statek
niewolniczy, który poddał sie ̨ praktycznie bez walki. Pod pokładem znajdowało sie ̨ 240
niewolników, w tym wiele kobiet i dzieci. Jeden z marynarzy z Bijoux, były niewolnik, roz-
poznał kilkoro pobratym, ców. Postanowiono powrócić z wyzwolonymi niewolnikami na
Libertarie.̨ Kolonia sie ̨ rozrastała. W nowych dokach rozpoczet̨o prace ̨nad budowa ̨dwóch
nowych slupów: Childhood i Liberty. Wyzwoleńcy i nowi członkowie kolonii byli uczeni
jez̨yków, szkoleni do żeglugi, pracy na roli, czy umiejet̨ności walki. Nowe statki miały na
celu misje zwiadowcze, służac̨e zbadaniu wybrzeży Madagaskaru i tworzeniu map. Wy-
prawa zajeł̨a im 4 miesiac̨e i zaowocowała zdobyciem wielu pożytecznych informacji oraz
stworzeniem szczegółowej kartografiiMadagaskaru.Misson i Tewwypłynel̨i razemnadwa
okret̨y szukacjac̨ przygód i łupów. Najprawdopodobniej trafili na poteż̨ny okret̨ należac̨y
do imperium Mughala. Statek posiadał 110 dział i 1500 ludzi na pokładzie. Do tego był
bardzo wolny a załoga niedoświadczona w walce. Dwa szybkie pirackie statki łatwo ma-
newrowały dookoła poteż̨nego okret̨u. Dokonano abordażu z dwóch stron. Okazało sie,̨ że
uzbrojonej załogi broniac̨ej statku jest bardzo mało. Wiek̨szość pasażerów stanowili piel-
grzymi zmierzajac̨y do Mekki i niewolnicy. Postanowiono zatrzymać statek. Pasażerów i
załoge ̨ wysadzono pomied̨zy Ain i Aden. Załoga przegłosowała Missona i postanowiła za-
brać około 100 kobiet do Libertarii jako żony dla niezameż̨nych żeglarzy. Było to wola ̨
żeglarzy, lecz bardzo wielka ̨ porażka w oczach Missona i Tew. Statek ledwo dopłynał̨ do
Libertarii. Działa zasiliły dwa forty, a sam statek stanowił świetny budulec i źródło mate-
riałów do budowy i naprawy stałków. Walory obronne kolonii wkrótce zostały poddane
sprawdzeniu, kiedy pieć̨ okret̨ów pod portugalska ̨ bandera ̨ wpłyneł̨o do zatoki. Ostrzał z
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fortów, dział portowych i kanonady z Victorie i Bijoux zmusiły atakujac̨e statki do ucieczki.
Dwa z nich zatoneł̨y w zatoce. Piraci ruszyli w pościg. Trzeci z atakujac̨ych okret̨ów został
rozgromiony przez pirackie okret̨y, dwa pozostałe uciekły. Spośród ocalałych portugal-
czyków, dwóch było wcześniej uwolnionych przez kolonistów z Libertarii. O ich losie miał
zadecydować proces. Kapitan Tew optował za powieszeniem krzywoprzysiez̨ców. Sprze-
ciwiał mu sie ̨ Caraccioli, lecz wiek̨szość załóg i mieszkańców koloni była za kara ̨ śmierci.
Powieszono ich na zewnat̨rz dwóch fortów broniac̨ych zatoki. Pomied̨zy Missonenn i Tho-
masem Tew narastał konflikt na bazie wizji na jakiej ma sie ̨ opierać kolonia. Tew stawiał
bardziej na siłowe rozwiaz̨ania i formalizowanie stanowisk. Misson optował za jak najbar-
dziej wolnościowym charakterem kolonii. Aby rozładować napiec̨ie Caraccioli ogłosił po-
wszechne zgromadzenie wszystkich mieszkańców Libertarii. Zebranie i dyskusje trwały
10 dni w specjalnie zbudowanym drewnianym domu zgromadzeń. Podczas tego zebrania
ustalono nowe prawa i sformalizowano funkcje reprezentantów. Najwiek̨sza ̨ porażka ̨ we-
dług Missona było rozparcelowanie ziemi, która do tej pory była własnościa ̨ wszystkich
kolonistów, oraz zatrudnianie pracowników najemnych do pracy na roli.

Pomimo tego, że wybrano go Lordem Konserwatorem kolonii, kapitana Tew admirałem
floty a Caraccioliego Sekretarzem Stanu, wizja kapitana Misson wbrew jego woli zaczeł̨a
ustep̨ować pod wpływem rzad̨ań mieszkańców i centralistycznych zaped̨ów. Warto zwró-
cić na uwage ̨ na opracowanie pewnej formy konstytucji przez członków Libertarii. kupy
zdobyte na morzu dzielone były pomied̨zy członków kolonii, bad̨ź jak w przypadku za-
sobów czy materiałów przetrzymywane były w magazynach należac̨ych do całej społecz-
ności. Nawet pomimo „centralistycznych” zmian wolnościwy i równowściowy charakter
Libertarii był ewenementem w stosunku do funkcjonowania ówczesnych państw czy kolo-
nii.

Thomas Tew postanowił wyruszyć na Victorie w kierunku południowych wybrzeży. Ma-
dagaskaru by odnaleźć mała ̨kolonie ̨założona ̨przez jego byłego kwatermistrza i kilkudzie-
siec̨iu żeglarzy. Kolonia ta opierała sie ̨ na uprawie roli i wolnościowym charakterze spo-
łecznym. Tewodnalazł dawnych towarzyszy i zaproponował im zamieszkanie na Libertarii.
Kiedy gościł u nich na lad̨zie wraz z załoga,̨ namorzu rozszalał sie ̨sztorm i zatopił zakotwi-
czona ̨Victorie wraz z kilkoma przebywajac̨ymi na niej żeglarzami. Koloniści nie posiadali
okret̨uwiec̨ załoga kapitanaTewutkneł̨a czekajac̨ na ratunek z Libertarii. Przeprawadroga ̨
lad̨owa ̨była praktycznie niemożliwa. Po 3 miesiac̨ach w zasieg̨u wzroku pojawił sie ̨Bijoux,
lecz nie zauważył on rozpalonych ognisk. Miesiac̨ później przypłyneł̨y sloopy Childhood i
Liberty. Kiedy na lad̨ zszedł kapitan Misson i przedstawił piratom ostatnie wydarzenia na
Libertarii, radość znikneł̨a.W środku nocy kolonia została zaatakowana bez żadnego powo-
du od strony lad̨u przez dwie duże grupy rdzennych mieszkańców. Wielu żeglarzy było na
morzu. Załogi na Victorie i na Bijoux były w rejsach. Caraccioli zorganizował ludzi do obro-
ny,Misson próbował ewakuować mieszkańców na okret̨y. Caracccioli zginał̨ z wiek̨szościa ̨
walczac̨ych marynarzy. Atakujac̨y weszli do osady palac̨ i mordujac̨ mieszkańców. Urato-
wało sie ̨46 osób na czele z Missonem. Tew wraz z MIissonern postanowili odszukać Bijoux.
Piraci tydzień czekali na niego w zatoce w nadziei, że połac̨za ̨ sie ̨ z kamratami. Potem po-
stanowino płynac̨ w kierunku Gwinei, gdzie okolice miał patrolować zagubiony okret̨. Bez
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skutku. Misson postanowił wrócić do Europy i odpoczać̨ od żeglugi, Tew nie miał zamiaru
rezygnować z życia pirata. Załogi podzieliły sie ̨ na dwa okret̨y, w tym wiek̨szość poszła
za Tew. Zanim statki zdaż̨yły popłynać̨ w swoje strony na morzu rozszalał sie ̨ straszliwy
sztorm. Okret̨ Missona poszedł na dno wraz z kapitanem. Uszkodzony okret̨ Thomasa Tew
wyruszył na wyspe ̨ St. Mary, która była pirackim punktem handlowym założonym przez
pirata Adama Baldridge. Była to wysoce ufortyfikowana placówka wraz z portem, maga-
zynami i osada.̨ Baldridge handlował, towarami, łupami, naprawiał uszkodzone statki i
zaopatrywał piratów. Podobne pirackie punkty na mapie Madagaskaru pojawiały sie kil-
kukrotnie. Istniała piracka kolonia Ranter Bay założona przez angielskiego pirata Jamesa
Plantain, czy prawdopodobna piracka osada kapitana Henry’ego Every, który osiadł wraz
z załoga ̨ i zrabowanym bogactwem. Piraci grasujac̨y na Madagaskarze przedstawiali różne
archetypy: od brutalnych i bezwzgled̨nych morderców, łowców niewolników, po wysoce
wolnościowe i równościowe społeczności pragnac̨e żyć z dala od „cywilizowanego” świata.

Wszystkie szczegółowe informacja na temat kapitana Misson i kolonii Libertaria pocho-
dza ̨ z ksiaż̨ki wspomnianego wcześniej kapitana Charlesa Johnsona. Miał on wejść w po-
siadanie dzienników kapitana Misson, które otrzymał od jednego z ocalałych marynarzy z
Libertarii. Niektórzy współcześni historycy poddaja ̨ w wat̨pliwość faktyczne istnienie tej
pirackiej utopii. Jednym z zarzutów jest nadmierne wyidealizowanie zarówno pod wzgle-̨
dem postaci i życiorysu Missona, jak i szlachetnego, wolnościowego piractwa, które miało
być alternatywa ̨dla bezideowego rabowania i mordowania. Z drugiej strony jak podkreśla
wielu badaczy tematu, istnieje wiele przypadków, gdzie na pirackich statkach czy korsar-
skich republikach panowały o wiele bardziej wolnościowe i etyczne zasady niż w rzad̨zo-
nych przez władców państwach imperiach. Johnsonw swojej ksiaż̨ce zamieścił wiele życio-
rysów słynnych piratów tego okresu, starajac̨ sie ̨ najwierniej oddać szczegóły i fakty ich
działalności i nikt nie kwestionuje ich autentyczności. Dziwnymbyło by zamieszczenie jed-
nego życiorysu który bylby wyssana ̨ z palca fikcja,̨ choć możliwe że właśnie ten fragment
był wyrazem poglad̨ów i utopijnych wizji autora. Kapitan Thomas Tew istniał i jego eg-
zystencja pozostawiła wiele śladów i naśladowców. Zginał̨ od uderzenia armatnia ̨ kula ̨ na
Morzu Czerwonym. Faktyczne istnienie Llbertarii nalezy zostawić historykom i badaczom,
lecz jej aspekt społeczny i moralny był na pewno odzwierciedleniem wolnościowych idei
kiełkujac̨ych w różnych formach pośród „hydrarchi” morskich rabusi. Libertaria prawdzi-
wa czy nie, pozostawiła swój ślad w literaturze i sztuce funkcjonujac̨ej do dziś. Pomimo jej
tymczasowości i ulotności pozostała rewolucyjnym jak na swój okres wyrazem buntu i da-̨
żenia do wolności jednostki. Utopia jest zawsze wyrazemmarzeń i wyidealizowanych pra-
gnień, projekcja,̨ która urzeczywistniajac̨ sie ̨ zawsze nabiera skazy. Utopie narzucane siła ̨
bardzo czes̨to staja ̨ sie ̨ tyrania.̨ Jedynie te tworzone swobodnie, z głeb̨i ludzkich pragnień
i chec̨i maja ̨ szanse ̨ zaistnieć, nawet jako tymczasowa, bad̨ź ulotna forma egzystencji.

Nic nie wskórała piracka brać, nie pomógł także sztorm,
W żelazne łapy Batony Bay złożyłem głowę swa,̨
Wypełniał się skazańca los
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w słonecznym piekle tym,
W kajdanach dzień, w kajdanach noc i
bicz nad karkiem mym.
Myślałem:
„Przyjdzie zdechnać̨ tu.
Tomej wed̨rówki kres”
Lecz jednak przyszedł tamten dzień,
żelazo pek̨a też,
Uciekłem w busz, tam
Jack Donahue przygarnał̨ mnie jak brat,
I dziek̨i niemu wiem już dziś,
jak słodki zemsty smak.
Z chłopcami z buszu pójdę w noc
rachunki równać krzywd,
W dalekiej Anglii zadrży ktoś,
pomścimy druhów swych,
I wstanie nad zatoka ̨
te ̨wolności pierwszy dzień.
Tak zmienię treść legendy
o przeklet̨ej Botany Boy.

Ballada o Botany Bay
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