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Jak pisała Emma Goldman, jednym z celów anarchizmu pozostaje wyzwo-
lenie człowieka z narzuconych mu intelektualnych kajdan, podnoszac̨ go z
klec̨zac̨ej pozycji, by stanał̨ wyprostowany w kierunku światła i dostrzegł
przerażajac̨y oraz degenerujac̨y charakter wszelkiej władzy, religii i własno-
ści prywatnej1. Pokonanie tych potworów służyć ma nie tylko budowie wol-
nego, równego i sprawiedliwego społeczeństwa, gwarantujac̨ego każdemu
dobrobyt, ale również uczynić ludzkie życie wartym przeżycia.

Urzeczywistnienie tego ideału zależne jest m.in. od sposobu w jaki społe-
czeństwo rozdzielać bed̨zie swe bogactwa – zarówno te materialne jak i nie-
materialne. Dlatego też uwadze anarchistów nie umkneł̨a kwestia dystrybu-
cji dóbr intelektualnych – kulturowych oraz naukowych (bed̨ac̨ych natural-
na ̨potrzeba ̨każdego człowieka), czyli wiedzy oraz informacji z różnych dys-
cyplin, co oczywiście bezpośrednio wiaż̨e sie ̨ z przedmiotem informacji na-
ukowej, rozumianej jako domena zajmujac̨a sie ̨ gromadzeniem, przetwarza-
niem oraz udostep̨nianiem danych, wiadomości, informacji z różnych dzie-
dzin wiedzy2.

Wydaje sie,̨ że najważniejsze stanowisko – bodaj najpowszechniej aprobo-
wane, które dodatkowowzmocnione zostało rozwojem Internetu – przedsta-
wił Piotr Kropotkin, czołowy teoretyk anarchistyczny oraz wybitny nauko-
wiec, które stanowi zarazem punkt wyjścia dla niniejszej pracy. Rosyjski teo-
retyk anarchizmu oraz jeden z najważniejszych przyrodników swych czasów
uznał, iż celem rewolucji społecznej, poza ustanowieniem anarchii w sferze
politycznej i komunizmu w sferze ekonomicznej, winno być podarowanie
wszystkim swobodnego dostep̨u do nauki i kultury3, zarówno w rozumieniu
wolnego dostep̨u do ich owoców (jak np. wyników eksperymentów czy ba-
dań) jak i wolności w praktykowaniu oraz eksperymentowaniu (np. poprzez
otwarte warsztaty).

W takim razie wolny dostep̨ do wiedzy, nauki i kultury ma umożliwić jed-
nostce zaspokojenie swych intelektualnych pasji, ciekawości świata oraz po-
trzeby wiedzy, umożliwiajac̨ jednocześnie rozwijanie swych talentów z ko-
rzyścia ̨ dla wszystkich. Równolegle poprzez możliwość swobodnego rozwo-
ju, wyboru drogi życiowej, realizowania swych pasji oraz zainteresowań czło-
wiek może realizować swa ̨wolność.

1 E. Goldman, Anarchism and Other Essays, Stilwell 2008, s. 25.
2 Definicja za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja_naukowa [dostep̨: 1.07.20136 ro-

ku]
3 P. Kropotkin, Zdobycie Chleba, Warszawa 1925, s. 81.
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Zarazem wiedza oraz baza technologiczna; swobodny rozwój wiedzy i
technologii; oraz w końcu wolny dostep̨ do wiedzy i technologii pozwolić ma
nie tylko na urzeczywistnienie wolności – stosujac̨ terminologie ̨ I. Berlina
– pozytywnych, czyli wolności „do”: szcześ̨cia, równości, sprawiedliwości,
dobrobytu, lecz ma również umożliwić triumf wolności negatywnej, czyli
wolności „od”: ekonomii (czyli od: braku bezpieczeństwa ekonomiczne-
go, biedy, znoju i tyranii pracy, wyzysku oraz degenerujac̨ych ludzka ̨
jednostke ̨ wymagań społeczeństwa kapitalistycznego) czy polityki (czyli
od: bycia kontrolowanym, nadzorowanym, ujarzmianym). Jednocześnie
uwolnienie ekonomii oraz wiedzy spod paradygmatów gospodarki towa-
rowej i podporzad̨kowanie nauki paradygmatowi wolności pozwoliłoby na
stopniowe zwiek̨szanie jej zakresu i czynienie ludzkiego życia lepszym np.
poprzez stopniowe wyzwalanie człowieka spod jarzma dnia codziennego
– chorób, dyskomfortu czy też przykrego obowiaz̨ku pracy, ograniczajac̨
ja ̨ do niezbed̨nego minimum przy jednoczesnym zaspokajaniu wszelkich
potrzeb wszystkich. Pozwolić to miało na radykalne skrócenie czasu pracy
i podarowanie wiec̨ej wolnego czasu każdemu. Równocześnie wolny dostep̨
do wiedzy zakwestionowałby możliwość wykorzystywanie jej jako środka
panowania, jako że obecnie przywilej posiadania wiedzy na wyłac̨zność
stanowić może źródło realnej władzy jednostki bad̨ź grupy. Wiaz̨ałoby sie ̨
to z możliwościa ̨ zniwelowania różnic w rozwoju pomied̨zy wspólnotami
ludzkimi (te ̨ przepaść najlepiej obecnie określaja ̨ różnice w dostep̨ie do
metod leczenia pomied̨zy różnymi państwami), podnoszac̨ poziom ich
wszystkich, bowiem każda grupa i jednostka mogłaby swobodnie adaptować
i rozwijać rozwiaz̨ania, wiedze ̨ i technologie ̨ innych grup, która byłaby
wolno dostep̨na, naturalnie samemu udostep̨niajac̨ własne rozwiaz̨ania, z
których inni mogliby korzystać podnoszac̨ swój poziom.

Powyższe założenie wydaje sie ̨wyjat̨kowo naiwne, lecz posiada ono histo-
ryczny charakter. Oznacza to, że w momencie formułowania tej koncepcji
przez Kropotkina na przełomie XIX i XX wieku swobodny dostep̨ do wiedzy
wydawał sie ̨ zwykła ̨mrzonka.̨ Współcześnie jednak pojawiaja ̨ sie ̨materialne
środki, dostarczone przez rozwój nauki, które te idee moga ̨urzeczywistnić –
tj. zmaterializować. Mowa tu głównie o Internecie, który potencjalnie może
podarować każdemu swobodny dostep̨ do każdej informacji, wiedzy, techno-
logii oraz aspektu kultury. Drugim czynnikiem, który sprawia, że powyższe
stanowisko wydaje sie ̨utopijne i nierealne stanowi dominacja gospodarki to-
warowej i zwiaz̨anych z nia ̨wartości, paradygmatów oraz dyskursów, które
podporzad̨kowuja ̨wszystko kategorii prywatnego zysku, czynia ̨ z własności
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Anarchiści nie tylko nie sa ̨wiec̨ luddystami, do których czes̨to ich porów-
nywano jeszcze w XIX wieku, ale – poprzez nadanie niemalże zbawiennego
znaczenia uwolnionej od wszelkich ograniczeń i swobodnie dostep̨nej wie-
dzy oraz technologii – stanowia ̨ wrec̨z ich zaprzeczenie. Z reszta ̨ zgodnie z
anarchistyczna ̨ perspektywa,̨ już sam dostep̨ do wiedzy ma znaczac̨y i pozy-
tywny wpływ na człowieka, albowiem poszerzajac̨ horyzonty intelektualne
człowieka daje mu wiek̨szy wybór pobudzajac̨ tym samym jego wolność.

W kontekście tego wszystkiego co zostało już powiedziane, swobodny do-
step̨ do wiedzy może stać sie ̨ źródłem wiek̨szej wolności w ładzie postkapita-
listycznym, zarówno w rozumieniu indywidualnym, jak i społecznym. Każ-
dej jednostce stworzy sposobność na przeciwstawienie sie ̨próbom jej odgór-
nego określania, podaruje wiek̨szy wybór oraz umożliwi rozwój swych pasji i
talentów. Społeczeństwu powoli z kolei na efektywniejsza ̨i lepiej dostosowa-
na ̨do potrzeb człowieka transformacje ̨otoczenia oraz na rozwój technologii
wyzwalajac̨ej ludzkość od koszmaru pracy i dnia codziennego.
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prywatnej (która przeto rodzi sie ̨ poprzez zagarniec̨ie – czyli kradzież – pra-
cy społecznej obecnych i minionych pokoleń na drodze wyzysku) świet̨ość,
także w odniesieniu do dóbr niematerialnych, takich jak kultura i wiedza
(poprzez pojec̨ie „własności intelektualnej” czy „patentu”). W konsekwencji
dostep̨ do bogactw niematerialnych jest ograniczany, a wrec̨z zmonopolizo-
wany przez określone grupy, co sprawia, żewiedza staje sie ̨jednym ze źródeł
panowania i nierówności. Tymczasem realizacja założeń Kropotkina wyma-
ga zerwania z ta ̨ logika,̨ odrzucenia gospodarki towarowej i zastap̨ienia jej
oraz jej logiki nowa ̨ – ukierunkowaniem ekonomii na potrzeby materialne i
niematerialne człowieka.

Na korzyść kropotkinowskiej argumentacji świadczy m.in. fakt, że wiedza
nie posiada materialnego charakteru, co oznacza, że nie dotycza ̨ jej ograni-
czenia dóbr materialnych, które sa ̨ policzalne. Ona jest niepoliczalna i nie
posiada fizycznego charakter. Wobec tego może być nie tylko nieograniczo-
na, ale z łatwościa ̨ dostep̨na dla każdego, czy mówiac̨ prościej – nie istnieje
żadna racjonalna przesłanka do tego, aby nie istniał wolny dostep̨ do wiedzy.

Rzecz jasna, niemoge ̨sie ̨ograniczyć wyłac̨znie do przedstawienia tego pa-
radygmatu, konieczne jest również jego umiejscowienie w szerszej perspek-
tywie – zwłaszcza odnoszac̨ej sie ̨do zróżnicowanych stanowisk anarchistów
wzgled̨em postep̨u, nauki, technologii oraz wiedzy w przekroju trzech wie-
ków – XIX, XX i XXI.

Anarchiści a technologia na przestrzeni dziejów
Nimprzystap̨ie ̨do analizy anarchistycznego stanowiskawzgled̨em technolo-
gii oraz wiedzy, w tym zwłaszcza dokonywanego rozróżnienia na potencjał i
konsekwencje rozwoju naukowego i technologicznego w społeczeństwie ka-
pitalistycznym oraz społeczeństwie jutra, pragne ̨ poczynić niezwykle istot-
na ̨ uwage ̨ dotyczac̨a ̨ powodu dla którego tak dużo uwagi poświec̨am samej
technologii sensu stricte. Mianowicie technologia jest forma ̨ materializacji
wiedzy. Jej rozwój i zastosowanie zależy wiec̨ od metod i modeli dystrybu-
cji wiedzy. Ta posiada jednak charakter polityczny, przez co może stanowić
narzed̨zie panowania jak i emancypacji, podobnie jak sama technologia. Za-
razem jednak z racji, iż technologia stanowi forme ̨ materializacji wiedzy i
zależna jest od jej zastosowania oraz dystrybucji, jest ona polem zaintereso-
wania informacji naukowej.
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Przechodzac̨ domeritumniełatwo jest odpowiedzieć na pytanie dotyczac̨e
anarchistycznego stanowiska wzgled̨em technologii (co jednak nie zawsze
pokrywa sie ̨ z wiedza ̨ jako taka)̨ – nie istnieje jeden, uniwersalny, poglad̨
na te ̨ kwestie ̨ (acz kropotkinowska wizja najbardziej sie ̨ ku temu zbliżyła).
Zatem sytuacja ta odznacza sie ̨ istnieniem całego spektrum stanowisk oraz
postaw, które oscyluja ̨wokół dwóch biegunów – utopijnego zafascynowania
technologia ̨ (jako środkiem mogac̨ym doprowadzić do prawdziwego dobro-
stanu, triumfu humanizmu, wolności, równości oraz sprawiedliwości) a jej
całkowitym zakwestionowaniem.

Pierwszym biegunem, charakterystycznym poczat̨kowo dla Kropotkina
oraz anarchosyndykalistów zajmuje ̨ sie ̨ w niniejszej pracy. Drugi biegun
z kolei wyrażaja ̨ współcześnie tzw. anarchoprymitywiści, których poglad̨
stanowi nastep̨stwo zakwestionowania cywilizacji jako takiej, która w ich
wyobrażeni jest źródłem wszelkiej opresji, nierówności oraz niesprawiedli-
wości. Podkreślić jednak należy, iż przedstawiciele tego nurtu z racji swego
stanowiska, zakwestionowania daż̨enia do jak najlepszego życia człowieka
(„aby życie uczynić wartym przeżycia”), kwestionowania humanizmu,
postulowania wepchniec̨ia człowieka w stan zależności od sił natury oraz
czes̨to zwykłej mizantropii sa ̨marginalizowani przez pozostała ̨ cześ̨ć ruchu
anarchistycznego, która otwarcie podważa anarchistyczność tego nurtu.

Zanim zaczne ̨ zarysowywać istote ̨ pierwszego uniwersum czuje ̨ sie ̨ zmu-
szony do zaznaczenia, iż nawet najwiek̨si technologiczni optymiści dostrze-
gali szereg zagrożeń oraz niebezpieczeństw płynac̨ych ze strony technolo-
gii w dobie społeczeństwa kapitalistycznego, na co niewat̨pliwie wpływ po-
siadał proces industrializacji czy rozwój racjonalności technologicznej jako
jego z narzed̨zi panowania w dobie dominacji liberalizmu społecznie osa-
dzonego (tzw. „państwa dobrobytu”). Staneł̨o to u podstaw dokonywanego
przez wielu anarchistów, zwłaszcza anarchokomunistów i anarchosyndyka-
listów, rozróżnienia pomied̨zy nastep̨stwami rozwoju wiedzy i technologii
we współczesnym społeczeństwie kapitalistycznym a społeczeństwie post-
kapitalistycznym.

Przede wszystkim jednak, wedle anarchistów, rozwój wiedzy, technolo-
gii oraz kanałów komunikacyjnych nie nastep̨uje w próżni społecznej, lecz
kształtowane sa ̨ one przez dominujac̨e siły polityczne i ekonomiczne, które
określaja ̨ich kształt, formy, sposoby dystrybucji, użyteczność oraz zasieg̨, co
oczywiściemoże sprzyjać reprodukcji stosunkówwładzy. Dlatego zatem roz-
wój wiedzy i technologii zawsze pociag̨a za soba ̨określone zmiany społeczne,
ekonomiczne oraz polityczne. Mówiac̨ inaczej – rozwój technologiczny był
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Właśnie z tej przyczyny dla anarchistów swobodny dostep̨ do wiedzy oraz
informacji to nie tylko kwestia aksjologii (wolności, równości i sprawiedli-
wości), etyki oraz cel na przyszłość – rozszerzanie dostep̨u do dóbr niemate-
rialnych w istniejac̨ym porzad̨ku to także istotny oreż̨ w walce, niwelujac̨y
asymetrie ̨w dostep̨ie do wiedzy a tym samym asymetrie ̨w relacjach władzy,
zarazem przełamujac̨ bariery i walczac̨ z wykluczeniem grup, które sa ̨pomi-
jane w redystrybucji wiedzy, co staje sie ̨ przyczyna ̨ ich marginalizacji.

W istocie nawet w obreb̨ie obecnego ładu szeroki dostep̨ do wiedzy po-
strzegany jest jako asumpt dla podnoszenia świadomości, poziomu intelek-
tualnego oraz technicznego mas, przez co może stać sie ̨on bodźcem dla wal-
ki ekonomicznej. Nie z innego powodu globalne przedsieb̨iorstwa oraz rzad̨y
pragna ̨ ograniczyć dostep̨ do cześ̨ci rozwiaz̨ań technologicznych i informa-
cji, bowiem temogac̨ zostać dostosowane do potrzeb i pragnień ludzkich, wy-
mykajac̨ sie ̨ tym samym ich kontroli oraz logice, co mogłyby zagrozić ich ist-
nieniu. W tym kontekście wiedze ̨można porównać do beb̨nów z czasów nie-
wolnictwa w USA, które były zakazane i zwalczane przez władze, gdyż pełni-
ły role ̨ nośnika kulturowego, świadomościowego oraz służyły komunikowa-
niu sie,̨ mogac̨ zwieńczać powstanie. Wiedza posiada zatem rewolucyjny po-
tencjał, który pozwalana na zmiane ̨ świata wedle projektów i koncepcji wol-
nościowych, respektujac̨ych autonomie ̨ jednostek, grup i społeczeństw32.

Wszakże najbardziej fundamentalnym aspektem pozostaje kwestia tego
jakie cechy musi spełniać wolna biblioteka wedle anarchistów. Przede
wszystkim musi zagwarantować każdemu wolny i darmowy dostep̨ do
każdej ksiaż̨ki, informacji, wiedzy z każdej dziedziny, , ale także do każdego
przejawu kultury oraz sztuki – jak np. do dowolnego utworu muzycznego
bad̨ź filmu.

Już teraz powstaja ̨ projekty, które cześ̨ciowo wyrażaja ̨ tego ducha, wymy-
kajac̨ sie ̨ logice zamkniec̨ia i łamia ̨monopol informacyjny, jak np. academi-
ca.edu, chociaż – co wydaje sie ̨ oczywiste – w najwiek̨szym stopniu takowy
monopol łamać pragneł̨y i pragna ̨anarchistycznewolne szkoły. Można je po-
równać do heterotopii rozumianych jako przeciwsiła bad̨ź alternatywa wo-
bec oficjalnego status quo, które rzucaja ̨ mu wyzwanie, łamia ̨ monopol wie-
dzy i informacji, stajac̨ sie ̨ równolegle przestrzenia ̨ umożliwiajac̨a ̨ na swo-
bodna ̨wymiana ̨wiedzy.

32 J. Shantz, Spaces of Learning: The Anarchist Free Skool, [w:] Anarchist Pedagogies, Oakland
2012, s. 126.
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wych31, które w wielu krajach doprowadziły do wykluczenia kulturowego i
informacyjnego całych mas ludzkich. Coraz wiek̨szej rzeszy nie jest stać na
zakup (lub „wypożyczenie”, co jest coraz szersza ̨ praktyka)̨ dostep̨u do in-
formacji, kultury i wiedzy, co oczywiście przyspiesza proces wykluczenia,
marginalizacji, alienacji oraz atomizacji. Równocześnie utrudnia zdobywa-
nie wiedzy, poszerzania horyzontów czy realizacji swych pasji. Rzecz jasna
spowalnia to rozwój nauki i wiedzy, w istocie podporzad̨kowujac̨ je logice
kapitału, nie zaś dobru ogółu.

Reasumujac̨ te ̨ cześ̨ć można uznać, iż anarchistyczny impuls, przy-
najmniej na poziomie aksjologii, posiadał duże znaczenie dla rozwoju
Internetu. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż szybko został on zmarginalizowa-
ny i wypchniet̨y przez zamkniet̨e oraz ograniczajac̨e dostep̨ komercyjne
i korporacyjne rozwiaz̨ania. Wobec tego wedle wielu anarchistów domi-
nujac̨e obecnie rozwiaz̨ania – zamkniet̨e i komercyjne oprogramowanie,
ograniczanie bad̨ź zmuszenie do opłat w zamian za dostep̨ do treści (ppv,
vod), wszechobecne reklamy, postep̨ujac̨a komercjalizacja, infiltracja oraz
inwigilacja użytkowników przez państwa i korporacje odbierane jest jako
zakwestionowanie wartości które legły u podstaw rozwoju Internetu, które
zmierzały do stworzenia wolnego dostep̨u do informacji, kultury i wiedzy,
zamiast czego Internet podporzad̨kowany został logice zysku, cenzury oraz
wtopiony został w istniejac̨e relacje władzy, służac̨ reprodukcji istniejac̨ego
status quo. Wszakże anarchiści nieustannie stawiaja ̨ opór tym praktykom,
tworzac̨ własne rozwiaz̨ania i miejsca wolności, wykorzystujac̨ zarazem
nowe technologie do rozpowszechniania swego oporu.

Wolny dostep̨ do wiedzy jako narzed̨zie walki
emancypacyjnej
To co dotychczas zostało powiedziane o wykorzystaniu wiedzy i nauki w ist-
niejac̨ym porzad̨ku społeczno-ekonomicznym, to to, iż posiada ona politycz-
ny charakter znaczac̨o wpływajac̨ na istniejac̨e relacje władzy (wspierajac̨,
reprodukujac̨ i racjonalizujac̨ obecny ład), nierówności i wyzysk (np. zwiek̨-
szajac̨ akumulacje ̨ czy służac̨ zwiek̨szaniu wymiaru zagarnianej wartości do-
datkowej), tym samym mogac̨ stać sie ̨ źródłem i podstawa ̨ panowania. Rów-
nolegle posiada ona również potencjał emancypacyjny.

31 Patrz strony 13 i 14 niniejszej pracy.
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zawsze polityczny i osadzony w istniejac̨ych relacjach władzy. Każde nowe
rozwiaz̨anie bad̨źwynalazek jaki został upowszechniony, nie został rozpopu-
laryzowany przypadkowo – zawsze był wybierany, służył bowiem interesom
władzy lub/i kapitału. Ułatwiał akumulacje ̨ kapitału, zwiek̨szał efektywność
wyzysku, służył dyscyplinie pracy czy ogółem wzmacniał trwanie państwa.
Za przykład może posłużyć II Rewolucja Przemysłowa, której owoce umoż-
liwiły w ogóle – zdaniem Samira Amina – przetrwanie kapitalizmu, który
wówczas znajdował sie ̨ ogromnym kryzysie strukturalnym4. Podobnie było
z rozwojem nowych technologii, zwłaszcza komunikacyjnych, które wsparły
reżim oraz fetyszyzm „elastycznej ekonomii” oraz „mobilności kapitału”5.

Zatemwiedza i technologia wewspółczesnym świecie posiadaja ̨charakter
polityczny. Podporzad̨kowane sa ̨ państwu i kapitałowi – ich reprodukowa-
niu, umacnianiu i racjonalizowaniu. Anarchiści zazwyczaj mechanizm ten
ilustrowali przykładami ekonomii oraz edukacji.

I tak Rudolf Rocker, niemiecki filozof bed̨ac̨y jednym z najważniejszych
teoretyków anarchosyndykalizmu, jeszcze w pierwszej połowie XX wieku
wskazywał, iż pomimo dokonanego postep̨u naukowego oraz technologicz-
nego mogac̨ego doprowadzić do powszechnego szcześ̨cia i dobrobytu przez
ludzkość, te cele nie tylko nie zostały osiag̨niet̨e, lecz stało sie ̨ coś zupełnie
przeciwnego – człowiek pograż̨ył sie ̨w cierpieniu i ubóstwie. Stać sie ̨ to mia-
ło za sprawa ̨zniewolenia człowieka przezmaszyne,̨ która to (a nie na odwrót)
narzuciła człowiekowi podział oraz tyranie ̨pracy. Podporzad̨kowała jednost-
ke ̨ logice rywalizacji i akumulacji. Narzuciła własny rytm pracy, procedury i
ogłupiajac̨a ̨monotonie.̨ Sprawiła zarazem, że bezpieczeństwo ekonomiczne
stało sie ̨ jeszcze bardziej pozorne niż wcześniej, wpychajac̨ ekonomie ̨w stan
niepewności. Ostatecznie zmusiła człowieka do dostosowania sie ̨ do swych
wymagań, nie czyniac̨ ani życia, ani pracy łatwiejszymi. Równolegle zaini-
cjowana mechanizacja produkcji zrodziła mechanizacje ̨ w stosunkach spo-
łecznych oparta ̨na obojet̨ności oraz pustce. Mówiac̨ prościej – człowiek stał
sie ̨ niewolnikiem narzed̨zia, które sam stworzył, przemieniajac̨ swe życie w
piekło6.

Na tym jednak nie koniec. Państwo, kapitalizm oraz industrializacja wła-̨
czyły nauke ̨ i technologie ̨w system organizacji masowego panowania i mor-
dowania. Szybka industrializacja stworzyć miała bowiem odpowiednie wa-
runki do masowej indoktrynacji ludzkości, na podporzad̨kowanie mas po-

4 S. Amin, Zmurszały Kapitalizm, Warszawa 2004, s. 22.
5 G. Curran, 21st Century Dissent, Houndmills 2007, s. 77.
6 R. Rocker, Nationalism and Culture, Los Angeles 1938, s. 253 i 254.
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jec̨iu oraz ideałowi narodu. Umożliwić to miała szybko posuniet̨a urbaniza-
cja, stanowiac̨a owoc industrializacji, która ułatwiła oddziaływanie oficjal-
nej prasy, radia czy ogółem systemu oficjalnej wiedzy, informacji i kultury,
docierajac̨ do ludzkich umysłów, modelujac̨ pożad̨ane jednostki, wartości i
postawy. W dodatku kapitalistyczna dyscyplina pracy pozbawiła ludzkości
jej własnej indywidualności i kreatywności. Industrializacja oznaczała wiec̨
postep̨ujac̨a ̨ i nieustanna ̨degeneracje ̨ człowieka, sprowadzenie jednostki do
roli wiecznego galernika, okradanego nie tylko z jego pracy, ale także osobo-
wości7.

Trudno jest sie ̨wobec tego nie zgodzić z Emma ̨Goldman, która pisała:

Prawdziwym bogactwem sa ̨ rzeczy użyteczne i piek̨ne, rzeczy
które pomagaja ̨ stworzyć silne, piek̨ne ciała otoczone inspiracja ̨
do życia. Ale jeśli człowiek jest skazany na wiatr bawełny wo-
kół szpuli lub kopanie weg̨la, lub budowe ̨ dróg przez 30 lat ży-
cia, nie może być tu mowy o bogactwie. To co on [kapitalizm]
daje światu to jedynie szare i ohydne rzeczy, odzwierciadlaja-̨
ce szare i ohydne istnienia – zbyt słabe by żyć, zbyt tchórzliwe
aby umrzeć. Dziwnie to powiedzieć, [ale] sa ̨ ludzie, którzy wy-
chwalaja ̨ ten śmiercionośny sposób scentralizowanej produkcji
jako dumne osiag̨niec̨ie naszego wieku. Całkowicie nie potrafia ̨
zrozumieć, iż jeżeli trwać bed̨ziemy w poddaństwie od maszyny,
nasza niewola bed̨zie bardziej kompletna, aniżeli nasze poddań-
stwo wzgled̨em króla. (…) centralizacja nie oznacza wyłac̨znie
śmierci dla wolności, ale także dla zdrowia i piek̨na, nauki i sztu-
ki, wszystkie te rzeczy bed̨a ̨nie możliwe wmechanicznej atmos-
ferze na wzór zegara8.

Drugi przykład to szkoła, która wedle Emmy Goldman jest tym samym dla
dziecka, co dla skazanego wiez̨ienie czy baraki dla żołnierza. Stanowi wiec̨
miejsce, w którym łamie sie ̨ ducha dziecka, jego charakter, umysł, po to aby
nastep̨nie wyprodukować, ulepić jednostke ̨wedle pożad̨anego wzorca. Zabi-
ja kreatywność, która ̨zastep̨uje szarzyzna ̨ i zwyczajnościa.̨ Uczy dyscypliny,
posłuszeństwa i hierarchii9. Celem oficjalnej pedagogiki ma być bowiem nie

7 Tamże.
8 E. Goldman, Anarchism…, s. 26.
9 E. Goldman, The Social Importance of the Modern School, [w:] Red Emma Speaks, New York

1998, s. 140 i 141.
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północy wpłyneł̨y znaczac̨o także na południe. Za jego sprawa ̨ doszło do
bezprecedensowej kompresji czasu i miejsca, co posiadało – jak zostało już
wspomniane – ogromny wpływ na globalny kapitalizm i system finansowy,
lecz także na aspekt społeczny i komunikacyjny, pozwalajac̨ na stworzenie
milionów wirtualnych społeczności na całym globie, które czes̨to łamały
tradycyjne oraz historyczne bariery.

Podobnie jak w przypadku technologii (co zostało przedstawione wcze-
śniej na przykładzie „maszyny”), tak również anarchiści dokonuja ̨ rozróż-
nienia pomied̨zy możliwościami i szansami jakie stwarza Internet dla społe-
czeństwa postkapitalistycznego, a tym w jakiej formie jest on obecnie użyt-
kowany, jakie niesie ze soba ̨nastep̨stwa i niebezpieczeństwa oraz komu jest
podporzad̨kowany. Przede wszystkim podkreślaja,̨ iż u podstaw jego rozwo-
ju leżało typowe dla anarchizmu wolnomyślicielstwo, troska o wolny i nie-
ograniczony dostep̨ do informacji oraz wiedzy. W nastep̨stwie tego rozwój
Internetu w jego poczat̨kowej fazie motywowany był wola ̨stworzenia wspól-
notywiedzy, nie zaś czynnikami ekonomicznymi. Dało to poczat̨ek specyficz-
nej kulturze, która jest pozbawiona hierarchii, zamiast której nastawiona
jest na współprace,̨ dzielenie sie ̨ oraz współzależność.

Jak już zostało rzeczone – Internet dla wielu anarchistów jest przejawem
„ekonomii daru”, jawiac̨ sie ̨jako komunizmwolnościowyw sferzewirtualnej,
realizujac̨ w aspekcie informacji, wiedzy, technologii i kultury kropotkinow-
skie credo – „od każdego wg możliwości, każdemu wg potrzeb”. W założeniu
Internet miał bowiem (i bed̨zie to czynił w społeczeństwie postkapitalistycz-
nym) podarować każdemuwolny i równy dostep̨ do swego bogactwa, bymóc
swobodnie korzystać, dzielić sie,̨ powielać kulture,̨ wiedze,̨ oprogramowanie
i informacje, a przy tym czerpać przyjemność i rozwijać swój intelekt.

Stanowi to podstawe ̨dla sprzeciwu wobec ograniczeń i barier jakie narzu-
caja ̨ treści korporacje i państwa, czy to poprzez działania prawne (walka z
„piractwem”, patenty i „własność intelektualna”), jak i również poprzez po-
step̨ujac̨a ̨ komercjalizacja,̨ która ogranicza swobode ̨ dostep̨u do wiedzy i in-
formacji (np. płatne treści), albowiem na te ̨ chwile ̨ Internet zaczyna zmie-
niać sie ̨w globalny system pay per view, w którym dostawcy (dziek̨i państwo-
wym sankcjom) ograniczaja ̨dostep̨ do wiedzy i informacji narzucajac̨ każde-
mu to co ten ma widzieć. Naturalnie, uderza to w wolność słowa, wolność
dostep̨u do wiedzy oraz informacji. W dużej mierze prowadzi to do zakwe-
stionowania kapitalistycznych fetyszy, jak np. „praw autorskich” i patento-
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Komunizm technologiczny a nowe technologie
Niewat̨pliwie najwiek̨sza ̨ przeszkoda ̨ (poza pewna ̨ perspektywa ̨ intelektual-
na)̨ dla urzeczywistnienia kropotkinowskiego ideału naukowego stanowił
aspekt logistyczno-techniczny. Innymi słowy umożliwienie każdemu wol-
nego dostep̨u do wszelkiej wiedzy posiadało swoje wymagania techniczne,
które wówczas – być może – nie mogły zostać efektywnie spełnione. Jak
można było bowiem sprawić, by każdy zyskał dostep̨ do całej, czy nawet
tylko do najważniejszej, wiedzy? Można jedynie domyślać sie ̨ tego jak
wielkie i niepraktyczne byłby wówczas biblioteki.

Sam Kropotkin szanse ̨ na zmaterializowanie swego ideału dostrzegał w
tworzeniu warsztatów i laboratoriów, które byłby dostep̨ne dla wszystkich
zainteresowanych mogac̨ych w nich eksperymentować i urzeczywistniać
swe pomysły. Pozwolić to miało na zainicjowanie swobodnej wymianymyśli,
pomysłów, doświadczeń oraz rezultatów. Trudno jednak sobie wyobrazić
masowe wykorzystanie tego rodzaju laboratoriów. Nawet jeżeli tak by sie ̨
stało, to i tak umożliwiałby one jedynie dostep̨ do wiedzy oraz jej rozwój w
zakresie nauk ścisłych. W istocie kropotkinowskie marzenie o wolnym do-
step̨ie do wiedzy pozwala zrealizować rozwój Internetu, którego pojawienie
sie ̨ i rozpowszechnienie stanowi bezprecedensowe wydarzenie w historii
świata, które drastycznie wpłyneł̨o na szybkość i dostep̨ność informacji
oraz komunikacji.

Ponownie dotarliśmy wiec̨ do kwestii stosunku ruchu anarchistycznego
wobec Internetu, którego charakter – jak na ironie ̨ – czes̨to bywa określa-
ny mianem „anarchistycznego”, acz naturalnie w pejoratywnym, stereoty-
powym i krzywdzac̨ym tonie30. Niemniej wczesny rozwój Internetu w dużej
mierze pozostaje w zgodzie z anarchistycznym punktem widzenia, jego ak-
sjologia ̨ i celami. Jawił sie ̨ on jako forma „gospodarki daru”, która jest w sta-
nie podarować każdemu wolny, darmowy i równy dostep̨ do informacji, wie-
dzy oraz kultury.

Znaczenie Internetu jest poteż̨ne i bezwzgled̨nie stanowi on kluczowy
wynalazek pośród wszystkich nowych technologii, całkowicie odmieniajac̨
ekonomie,̨ polityke ̨ oraz społeczeństwa w wiek̨szości cześ̨ci świata – jeżeli
nie bezpośrednio to pośrednio, bowiem uwzgled̨niajac̨ nawet fakt, iż
dotychczas w niewielkim stopniu zdołał sie ̨ on upowszechnić w krajach
południa – to jego dominacja i zmiany jakie zaszły w jej nastep̨stwie na

30 G. Curran, dz. cyt., s 76.
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zaspokojenie głodu wiedzy u dzieci, czy też rozwijanie jego talentów oraz
wrażliwości, lecz dostosowywanie ich do pustego i otep̨iałego społeczeństwa
kapitalistycznego. Jednocześnie szkolnictwo ma na celu utrzymywanie ist-
niejac̨ych relacji władzy, np. poprzez wytworzenie szacunku oraz lek̨u przed
autorytetami, wyprodukowanie przywiaz̨ania do własności prywatnej i jej
posiadania10.

Amerykańska anarchistka ilustrowała to przykładem nauki historii, która
jest skrajnie militarystyczna, przepełniona centralizmem, duchem władzy
– losy ludzkości opowiada sie ̨ tak jak przedstawienie kukiełek pociag̨anych
przez kogoś innego. Najmocniej uwidacznia to jednak historia swojego na-
rodu, gdzie każdemu wmawia sie ̨ że jest wyjat̨kowy, wybrany, ma być przy-
wódca ̨ i z wyższościa ̨patrzeć na innych. Rodzi to płytki patriotyzm, ślepy na
swoje własne ograniczenia, ale za to z posłusznymi jednostkami. Skutkiem
tego powstanie sytuacji, w której nikt nie zna swej wartości, co ułatwia ma-
nipulowanie opinia ̨ publiczna ̨ i produkowanie przyzwolenia11.

Innym problemem współczesnej pedagogiki ma być standaryzacja, prze-
jawiajac̨a sie ̨ tendencja ̨ do katalogowania i numerowania, a przy jednocze-
snym wbijaniu dziecinom do głów starych, dawno zapomnianych, prawd i
pomijanie jednocześnie, iż to odwieczna zmiana, która towarzyszy ludzko-
ści od tysiec̨y lat, stanowi prawdziwa ̨ istote ̨ życia. W konsekwencji system
edukacji tworzy produkty pozbawione charakterów oraz kreatywności, któ-
re nie sa ̨ w stanie być wolnym12, czy nawet wyjść poza narzucone im ramy,
idee i koncepcje.

To samo, a nawet bardziej, dotyczy uniwersytetów, które staja ̨ sie ̨ coraz
bardziej ograniczone, kontrolowane i podporzad̨kowywane dominujac̨ym
paradygmatom oraz dyskursom. Zanika wewnat̨rz uniwersytecka swoboda
badań i dyskusji. Celem przestaje być postep̨, rozwój nauki czy wiedzy.
Zamiast tego uczelnie staja ̨ sie ̨ pasami transmisyjnymi wiedzy fachowej i
zawodowej do biernych studentów. Mówiac̨ wprost, uczelnie, tak jak szkoły
niższe, maja ̨produkować pożad̨ane jednostki, wyróżniajac̨e sie ̨ pożad̨anymi
przez państwo i kapitał umiejet̨nościami, postawami, wartościami oraz
poglad̨ami, integrujac̨ je i dostosowujac̨ do istniejac̨ego ładu. W konsekwen-
cji szkoła wyższa staje sie ̨ wyższa ̨ szkoła ̨ zawodowa,̨ podporzad̨kowana ̨
wymaganiom kapitalistów i odpowiedzialna ̨ za alokacje ̨ siły roboczej, co
staje sie ̨ synonimem kształcenia.

10 E. Goldman, The Child and Its Enemy, [w:] Red Emma…, 133 i 134.
11 Tamże, s. 134.
12 Tamże, s. 133 i 134.
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Nie oznacza to, że całkowicie zanikły badania oraz eksperymenty, lecz
– zarówno w publicznych jak i prywatnych placówkach –zostały one, przy-
najmniej w dużej mierze, podporzad̨kowane paradygmatom rynkowym. Mó-
wiac̨ wprost – najwiek̨sze szanse na rozwijanie posiadaja ̨te koncepcje, pomy-
sły i badania, które przynieść moga ̨ ekonomiczne korzyści bad̨ź maja ̨ prak-
tyczne zastosowanie dla biznesu lub/i władz. Wiedza zostaja ̨ wiec̨ zreduko-
wana oraz podporzad̨kowana interesom państwa i kapitału. Jednocześnie
standaryzacja, dominujac̨y model pedagogiki i zakwestionowanie wolnego
rozwoju wiedzy prowadza ̨ do spowolnienia postep̨u i podporzad̨kowania go
innym celom aniżeli dobro ogółu.

Jednakże podważajac̨ym ten stan rzeczy anarchistomnie idziewyłac̨znie o
takie przedmiotowe traktowanie wiedzy oraz uniwersytetów. Idzie również
o to, iż zamkniec̨ie i podporzad̨kowanie wiedzy przedłuża stan nie-wolności,
tworzac̨ pewna ̨ wieź̨ zależności pomied̨zy władza ̨ a wiedza,̨ gdzie ta druga
została podporzad̨kowana tej pierwszej. W taki sposób zrodziła sie ̨ swoista
„anatomia władzy” czyli wykorzystanie wiedzy do racjonalizowania władzy
i wyzysku. Z reszta ̨wiaż̨a ̨ sie ̨one ściśle ze soba ̨– nie może istnieć władza bez
wiedzy, jak i również wiedzy nie tworzac̨ej określonych relacji władzy. Poka-
zuje nam to pewna ̨bliskość powiaz̨ań, jakie zachodza ̨pomied̨zy dyskursami
nauk o człowieku a rozwojem technik dyscyplinujac̨ych.

Doprowadziło to do wykształcenia sie ̨ poglad̨u wedle którego to wiedza
oraz technologia maja ̨ być podporzad̨kowane człowiekowi – jego emancy-
pacji, dobru, sprawiedliwości – nie zaś na odwrót. Dlatego też nie do pomy-
ślenia jest dla anarchistów sytuacja, aby w społeczeństwie postkapitalistycz-
nym ludzkość podporzad̨kowana została technologii, bowiem – jak pisał G.
Woodcock, znany kanadyjski anarchista, badacz anarchizmuoraz bliski przy-
jaciel G. Orwella – anarchizm oznacza nie tylko wolność od panowania czło-
wieka nad człowiekiem, lecz także od wolność od panowania abstrakcji13.

Nieodłac̨zna ̨cześ̨cia ̨anarchistycznej analizy zagadnienia wiedzy i techno-
logii jest również dostrzeżenie, iż kontrolowana przez elity polityczne oraz
ekonomiczne wiedza stanowi nie tylko istotna ̨ role ̨ w reprodukcji zastałe-
go status quo, co doskonale obrazuje system edukacji, lecz sama wiedza oraz
technologia, tak w potocznym jak i dosłownym znaczeniu, stanowi realne
źródło władzy, nierówności oraz ucisku. Oznacza to tyle, że ci którzy posia-
daja ̨ monopol w dostep̨ie do niej, stosuja ̨ ja ̨ przeciwko tym, którzy sa ̨ wy-

13 G. Woodcock, The Tyranny of the Clock, [w:] R. Graham (edited by), Anarchism. A Documen-
tary History of Libertarian Ideas, Vol II, Montreal/New York/London 2009, s. 417.
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dzy oraz sama nauka przestanie być przywilejem niewielu. Rosyjski arysto-
krata wychodził bowiem z założenia, że jeżeli nawet zagwarantuje sie ̨ każ-
demu formalnie wolny dostep̨ do wiedzy oraz nauki, to bed̨zie on wyłac̨znie
pozorny jeżeli jednostka nie bed̨zie nie bed̨zie stała na odpowiednim pozio-
mie intelektualnym oraz jeżeli (z powodu pracy czy ogółem nadmiaru obo-
wiaz̨ków) nie bed̨zie posiadała czasu na swój rozwój intelektualny oraz spo-
żytkowanie tego dostep̨u. Wówczas dostep̨ do wiedzy nadal pozostałby przy-
wilejem niewielu. Stad̨ też, aby dostep̨ do wiedzy przestał stanowić przywilej
niewielu, musi zostać zapewniony wolny i sprawiedliwy dostep̨ do edukacji
oraz czas wolny dla rozwoju intelektualnego. Nie z innej przyczyny Kropot-
kin (oraz ogółem anarchiści) uwydatniał, iż sensem rewolucji jest nie tylko
kwestia chleba oraz sprawiedliwości, lecz także dobre życie, którego cześ̨ć
składowa ̨ stanowi ograniczenie do minimum kieratu pracy i zagwarantowa-
nie każdemu jak najwiec̨ej wolnego czasu28. Tworzy to swego rodzaju sprze-̨
żenie wtórne, bowiem radykalne skrócenie czasu pracy zależne jest od wie-
dzy i jej rozwoju.

Wskazuje nam to na kolejny aspekt anarchistycznego postrzeganiawiedzy
i wolnego dostep̨u do niej. Wiedza ma nie być zależna od systemu szkolnic-
twa, w tym również od świata akademickiego. Ten naturalnie jest najważ-
niejszym i kluczowym elementem zdobywania wiedzy i rozwoju, lecz nie je-
dynym. Anarchistom idzie o zagwarantowanie wszystkim wolnego dostep̨u
do każdego rodzaju wiedzy, zdobyczy nauki, techniki oraz edukacji, która
służy człowiekowi, podnosi jego zdolności intelektualne i fizyczne, ułatwia
życie, produkcje ̨ – służy społeczeństwu, jego wolności, równości i dobrosta-
nowi. Duch nauki, który przenika akademie, musi także przenikać społecz-
ności. Ludzi maja ̨ stać sie ̨ kontrolerami i dystrybutorami wiedzy.

Resumujac̨. W zamierzeniu Kropotkina działanie te wyzwola ̨ nauke ̨ z łań-
cuchów charakterystycznych dla obecnej gospodarki towarowej, zwłaszcza
z zależności finansowej29. Wiedza poznawana i rozwijana bed̨zie z pasji a słu-
żyć bed̨zie ogółowi. Przestanie być środkiem bogacenia sie ̨ czyimś kosztem
oraz przede wszystkim narzed̨ziem państwa i kapitału, które wykorzystuja ̨
ja ̨ do umacniania swego trwania. Dodatkowo jak można wnioskować – re-
wolucja społeczna oraz swobodny dostep̨ do wiedzy napoja ̨ optymizmem i
dadza ̨wiare ̨w to, iż wiedza naukowa służy dobru powszechnemu.

28 Tamże, s. 82.
29 Tamże, s. 88.
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ukierunkuje go na potrzeby ludzkości oraz wyrówna różnice w rozwoju po-
mied̨zy społeczeństwami, poprawiajac̨ ludzkie życie.

Trudno jest sie ̨ nie oprzeć wrażeniu, iż powyższy poglad̨ posiada swe
źródło we wschodnim nurcie darwinizmu, którego Kropotkin był czołowym
przedstawicielem. Przedstawiciele tego nurtu, na podstawie obserwacji oraz
badań, przekonywali, iż to nie rywalizacja i walka, lecz pomoc wzajemna sta-
nowi podstawowy czynnik przetrwania i rozwoju gatunku. W konsekwencji
to cechy wpływajac̨e dodatnio na pomoc wzajemna ̨ sa ̨ faworyzowane w
procesie doboru naturalnego. Ponadto imperatyw biologiczny odgrywa
jeszcze jedna ̨ istotna ̨ role ̨ – sprawia, że ludzie sa ̨ istotami społecznymi.
Społeczeństwo stanowi wiec̨ nasze naturalne środowisko – umożliwia nam
nie tylko przetrwanie, ale także rozwój. Pozwala osiag̨nać̨ szcześ̨cie oraz
realizować wolność. Dlatego zatem altruizm, pomoc wzajemna, empatia,
solidarność oraz współpraca stanowia ̨ naturalne cechy ludzkiego życia.
Przełożyło sie ̨ to na przekonanie Kropotkina o zgodności interesów jed-
nostek z interesami ogółu, wobec czego nauka rozwijana przez badaczy
kierujac̨ych sie ̨ swymi pasjami i zainteresowaniami powinna sprzyjać dobru
ogółu.

Wracajac̨ do meritum – uwolnienie wiedzy, jak i zerwanie z towarowym
charakter gospodarki, uwolni potencjał wiedzy i technologii, które stana ̨ sie ̨
podstawa ̨ oraz gwarancja ̨ wolności, stopniowo ja ̨ rozszerzajac̨ poprzez po-
prawe ̨jakości życia (np. poprzez poprawe ̨higieny, którawyzwoli nas od stra-
chu przed szeregiem chorób) oraz uwalnianie człowieka od trudów dnia co-
dziennego, co zdaniem wiek̨szości anarchistów najdobitniej dowodzi, przy-
taczany wcześniej, przykład rozwoju technologii produkcji w ładzie komuni-
stycznymmogac̨y poprawić bezpieczeństwopracy, czyniac̨ z niej lżejsza,̨ bar-
dziej przyjemna ̨ i wydajniejsza ̨przy takim samym nakładzie sił, co mogłoby
przełożyć sie ̨ na radykalne skrócenie czasu pracy. Spodziewane osiag̨niec̨ia
to nie tylko kwestia samej technologii, automatyzacji i mechanizacji pracy.
To także kwestia wiedzy odnośnie konkretnych rozwiaz̨ań organizacyjnych,
która pozwoliłaby na zracjonalizowanie i zreorganizowanie produkcji, tak
aby przy obecnym stanie wiedzy i technologii jak najefektywniej zorgani-
zować ekonomie,̨ tj. by uzyskać maksymalna ̨ efektywność pozwalajac̨a ̨ na
zaspokojenie wszystkich potrzeb materialnych ludzkości przy jak najmniej-
szym wkładzie, czyli przy jak najkrótszym wymiarze czasu pracy, co zapew-
niłoby jak najwiec̨ej czasu wolnego każdej jednostce.

Czas wolny w kropotkinowskiej wizji nauki oraz jej wyzwolenia stanowił
istotny element, albowiem dziek̨i podarowaniu go każdemu dostep̨ do wie-
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kluczeni z jej dystrybucji, co pozwala im na skuteczniejsze panowanie oraz
bardziej efektywna ̨ eksploatacje ̨ całych grup społecznych bad̨ź państw.

Warto w tym miejscu na chwile ̨ przystanać̨ i spróbować odpowiedzieć na
pytanie czy te podporzad̨kowane reprodukowaniu istniejac̨ych stosunków
władzy, zależności i wyzysku technologia orazwiedzamoga ̨stanowić zalaż̨ek
wyzwolenia?

W dużej mierze stanowisko wielu anarchistóww tej materii jest analogicz-
ne wzgled̨em fucualtowskiego ujmowania dyskursów – nie tylko służa ̨ one
reprodukowaniu relacji władzy, nie tylko sa ̨ nośnikiem podporzad̨kowania,
alemoga ̨być także źródłemwyzwolenia. Doskonale oddaje to anarchosyndy-
kalityczne postrzeganie coraz to nowychmaszyn, technologii produkcji oraz
pojawiajac̨ych sie ̨ „naukowych metod” zarzad̨zania siła ̨ robocza,̨ jak np. tay-
loryzm czy też fordyzm, które z jednej strony, zwiek̨szały dyscypline,̨ nadzór
oraz efektywność pracy przekładajac̨ sie ̨ na zwiek̨szenie wymiaru wyzysku
najmity. Z drugiej jednak strony, z racji przyjet̨ych rozwiaz̨ań (zwłaszcza ści-
słego podziału pracy), stosowanie tych rozwiaz̨ań zwiek̨szało podatność za-
kładów pracy na wszelkiego rodzaju zakłócenia. W nastep̨stwie do przerwa-
nia produkcji w całej fabryce czes̨to wystarczało, aby pracy zaprzestał wy-
łac̨znie jeden kluczowy dział/sektor. Ta sama zasada dotyczyła upowszech-
nienia sie ̨ pracy na akord, która uzależnia płace od stopnia wykonania nor-
my pracy (lub – wzgled̨nie – od samej ilości wykonanej pracy). Popularyzacja
tego systemu miała przede wszystkim uderzyć w bojowa ̨ cześ̨ć klasy robot-
niczej stosujac̨a ̨ różnego rodzaju działania bezpośrednie wymierzone w ka-
pitaliste ̨ i kapitalistyczny wyzysk, w tym zwłaszcza sabotaż, którego rodzaj
określany jest w jez̨yku angielskimmianem „go cannie” („zmierzaj powoli”)
zaśwe francuskim„gréve perleé” (comożnaprzetłumaczyć jako „wolne tem-
po pracy”). Ten rodzaj sabotażumiał na celu ograniczenie wymiaru wartości
dodatkowej zagarnianej przez pracodawce ̨poprzez celowe zmniejszanie wy-
dajności pracy przez robotników, np. wmyśl zasady: „jaka płaca, taka praca”
bad̨ź „za zła ̨ płace,̨ zła praca”, co stanowić miało pewna ̨ forme ̨ rekompensa-
ty oraz narzed̨zie w walce klasowej. Jednakże upowszechnienie sie ̨ pracy na
akord, wbrew oczekiwaniom pracodawców, nie ograniczyło możliwości sto-
sowania tego rodzaju sabotażu, awrec̨z przeciwnie. Zamiast jednak stosować
sabotaż ilościowy, anarchosyndykaliści zaczel̨i propagować stosowanie sabo-
tażu jakościowego. A.M. Giovannitti ilustrował to przykładem pracy w swe-
atshopach, w których szyto spodnie. Jeżeli po wprowadzeniu pracy na akord
i określonych norm, kapitaliści obniżyli płacy robocze przy zachowaniu tej
samej normy pracy, to proponował, aby najmici zastosowali sabotaż polega-
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jac̨y na uszyciu 70 par spodni w normalnym stanie oraz kolejnych 30 (jako,
iż nadal wymagano by od robotników uszycia 100 par) z celowymi defektami.
Przestrzegał jednak, aby takiego postep̨owania nie traktować w kategoriach
zemsty, lecz jedynie w formie zadośćuczynienia14.

Współcześnie ta sama zasada dotyczy nowych technologii, w szczególno-
ści komunikacyjnych, które przecież stanowia ̨ fundament dla nowych kano-
nów globalnego kapitalizmu, takich jak: „elastyczność”, „mobilność kapita-
łu” oraz racjonalność i szybkość podejmowania decyzji, co posiada szczegól-
ne znaczenie na tzw. rynku finansowym. Tym samym umożliwiły one po-
jawienie sie ̨ globalnej sieci informacyjnej i informacyjnego modelu rozwo-
ju, które natychmiast wykorzystały korporacje oraz instytucje finansowe do
zwiek̨szenia swego zasieg̨u oraz zysków.

Jednak te same technologie, które służa ̨ reprodukowaniu istniejac̨ego
status quo, ułatwiaja ̨ i umożliwiaja ̨ kwestionowanie ładu kapitalistycznego
środowiskom opozycyjnym wobec niego, poprzez udostep̨nienie prze-
strzeni oraz narzed̨zi umożliwiajac̨ych szerzenie treści kwestionujac̨ych
ten porzad̨ek, rodzac̨ zarazem nowe formy oporu i protestu. Trudno jest
bowiem zakwestionować znaczenie Internetu dla współczesnego ruchu
anarchistycznego oraz alterglobalistycznego (AGM) i to nie tylko od strony
czysto informacyjno-propagandowej (jako narzed̨zia komunikacyjnego
pozwalajac̨ego koordynować działania czy też narzed̨zia pozwalajac̨e-
go propagować własne stanowisko i poglad̨y), lecz również od strony
strukturalno-organizacyjnej, posiadajac̨ niezwykle silny wpływ na przyjec̨ie
przez ruch alaterglobalistyczny struktury sieciowej (nazywany przez N.
Klein modelem „Szprych i Osi”) oraz umocnienie podobnych tendencji w
łonie ruchu anarchistycznego.

Niewat̨pliwie struktura sieciowa stała sie ̨ dominujac̨ym modelem i struk-
tura ̨ ruchu alterglobalistycznego oraz anarchistycznego, charakteryzujac̨
sie ̨ duża ̨ elastycznościa,̨ adaptacyjnościa,̨ horyzontalnościa,̨ decentralizacja ̨
oraz jednocześnie kompleksowa ̨ koordynacja.̨ W nastep̨stwie powstały
pluralistyczne, oparte na partycypacji oraz pozbawione przywództwa or-
ganizacje, co doskonale komponuje sie ̨ z wizja ̨ anarchistycznej organizacji
idealnej. Nie oznacza to, iż automatycznie zastap̨ione oraz wyparte zostały
wszystkie stare formy interakcji i modele organizacji.

Klucz do zrozumienia anarchistycznego stosunku wzgled̨em technologii
stanowi rozróżnianie dokonywane przez nich pomied̨zy konsekwencjami

14 A. M. Giovannitti, Introduction, [w:] É. Pouget, Sabotage , Chicago 1918 [reprint] s. 25.
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może być ograniczana22. Ponadtowszystko stanowi konsekwencje ̨pracy spo-
łecznej, obecnych oraz minionych pokoleń, co naturalnie dotyczy również
pracy naukowej:

Tysiac̨e pisarzy, poetów, uczonych pracowało nad budowa ̨ gma-
chu wiedzy, nad prostowaniem błed̨ów, tworzeniem tej atmosfe-
ry myśli naukowej, bez której żaden z cudów naszego wieku nie
mógłby sie ̨ ujawnić. Ale czyż te zastep̨y poetów, filozofów, uczo-
nych, wynalazców nie korzystały z prac wieków ubiegłych?23

Wobec tego każde odkrycie, każda nowa technologia oraz każda forma po-
step̨u stanowi owoc pracy społecznej, zarówno jej umysłowej jak i fizycznej
strony. Co istotniejsze – nie możliwe byłoby dokonanie jakiegokolwiek wy-
nalazku bez pomocy i darów społeczeństwa, które utrzymywało naukowców
oraz wdrażało ich pomysły w życie24. W konsekwencji istnienie własności w
sferze intelektualnej („własność intelektualna”) – na zasadzie analogii wzgle-̨
dem prywatnej własności środków produkcji – prowadzi do zawłaszczania
pracy społecznej przez jednostki25.

Jednakże system patentowy stanowi nie tylko rażac̨a ̨ niesprawiedliwość,
lecz konieczność utrzymywania wyników badań i wiedzy w tajemnicy spo-
walnia oraz utrudnia postep̨. Równocześnie system ten pozwala na bogace-
nie sie ̨ jednostek, które nic nie stworzyły, nic nie wymyśliły, lecz wykupiły
dany patent od zdesperowanego badacza26.

Co istotniejsze – wolny dostep̨ dowiedzymoże samw sobiemoże stanowić
bezpośrednie wsparcie dla wolności. Jak zauważał bowiemKropotkin, otwar-
ta bramawiedzy iwolność publikowaniawynikówumożliwi każdemuktoma
„coś pożytecznego do powiedzenia, gdy zechce ujawnić idee,̨ wybiegajac̨a ̨po-
za utarte poglad̨y wieku”27, samodzielne opublikowanie swojej pracy.

Uwolnienie wiedzy, czy mówiac̨ jeszcze inaczej – usuniec̨ie wszystkich ba-
rier, które uniemożliwiaja ̨dziele sie ̨nia ̨pomied̨zy społecznościami i jednost-
kami sprawi, że wszyscy bed̨a ̨ mogli korzystać z innowacji tworzonych w
konkretnych społecznościach. Każdy bed̨zie mógł je stosować, rozwijać, a
nastep̨nie udostep̨niać co przysłuży sie ̨ogólnie postep̨owi, przyspieszajac̨ go,

22 Tamże, s. 90.
23 Tamże, s. 5.
24 Tamże, s. 6.
25 Tamże, s. 7.
26 Tamże, s. 90.
27 Tamże, s. 87.
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ekonomiczne (powoduje, że celem ekonomii jest zysk, czy mówiac̨ inaczej –
stanowi przyczyne ̨ wykształcenia sie ̨ towarowego charakteru gospodarki) i
społeczne (z racji, iż jest źródłem niesprawiedliwości; narzed̨ziem wyzysku,
jako iż uprzywilejowana – tj. posiadaja ̨ na własność środki produkcji – jed-
nostka przywłaszcza sobie (okradajac̨ de facto) prace ̨ społeczna;̨ ponadto w
coraz bardziej złożonym systemie produkcji niemożliwe jest określenie in-
dywidualnego wkładu każdego w końcowy produkt).

Podstawowa ̨ zasada ̨ redystrybucji dóbr winno stanowić credo: „od każde-
go wg możliwości, każdemu wg potrzeb”, co zdaniem Kropotkina stanowi-
ło warunek kluczowy dla anarchii, albowiem ta zasada umożliwia osiag̨nie-̨
cie powszechnego szcześ̨cia, zabezpiecza równość, a poprzez zabezpieczenie
równości zabezpiecza wolność i sprawiedliwość. Kropotkin przekonywał bo-
wiem, iż wolność wymaga pełnej równości i sprawiedliwości – te zaś moga ̨
zostać urzeczywistnionewyłac̨znie poprzez wolny dostep̨ dowszelkich dóbr,
co dałoby możliwość każdemu zaspokojenia w pełnym (a wiec̨ w równym)
stopniu swychwszystkich indywidualnych potrzebmaterialnych, które z na-
tury pomied̨zy jednostkami sie ̨ różnia,̨ co skutkowałoby osiag̨niec̨iem peł-
nej równości w zaspokajaniu swoich potrzeb oraz równości ekonomicznej.
Zarazem zaspokojenie wszystkich potrzeb jednostek, osiag̨niec̨ie równości
ekonomicznej oraz sprawiedliwości nie tylko zabezpieczyłoby wolność, ale
także zdołałoby przezwycież̨yć charakterystyczne dla kapitalizmu zjawisko
alienacji pracy.

Stad̨ też celem komunizmu anarchistycznego jest budowa społeczeństwa,
„które uznaje zupełna ̨wolność i równość jednostek, nie zna żadnej władzy i
nie ucieka sie ̨do przemocy w celu zmuszenia do pracy”21. Podaż̨ajac̨ tym tro-
pem można także uznać, iż komunizm jest nie tylko konieczny ze wzgled̨ów
moralnych i ekonomicznych, lecz także stanowi on dopełnienie oraz zabez-
pieczenie dla anarchii. W dodatku obrazuje to dwie rzeczy: (1) postawienie
przez rosyjskiego myśliciela potrzeb jednostki na pierwszym miejscu, nie-
zależnie od jej zasług oraz (2) ukazuje społeczeństwo jako pewna ̨ całość, w
którymwszystko i wszyscy sa ̨wzajemne powiaz̨ani oraz współzależni. To też
anarchia i komunizm jawia ̨ sie ̨ jako dwie strony tej samej monety i nie może
być mowy o anarchii bez komunizmu i komunizmu bez anarchii.

Nie zaskakuje zatem, żeKropotkin sprzeciwiał sie ̨wszelkimpatentom, któ-
re sa ̨ krzywdzac̨e oraz irracjonalne chociażby z tej racji, iż myśl ludzka nie

21 P. Kropotkin, dz. cyt., s. 298 i 299.
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mechanizacji, wdrażania nowych rozwiaz̨ań oraz technologii w dobie go-
spodarki towarowej i komunistycznej/socjalistycznej, w czym najdalej – tj.
w strone ̨ fascynacji technologia ̨ i maszyny – podaż̨yli anarchosyndykaliści.
Zasadniczo triumf komunizmu lub innego modelu ekonomicznego opartego
na uspołecznionych środkach produkcji, bezpośredniej kontroli produkcji
przez producentów oraz ukierunkowaniu ekonomii na zaspokajanie po-
trzeb materialnych społeczeństw, czy mówiac̨ prościej – zerwanie z logika ̨
gospodarki towarowej, sprawiłoby, iż maszyna stanowiłaby narzed̨zie
pozwalajac̨e człowiekowi „stopniowo uwalniać sie ̨ od niewoli pracy”15.
Mechanizacja oraz nowe rozwiaz̨ania techniczne spowodowałyby bowiem
wzrost wydajności przy takim samym nakładzie sił. Nowy paradygmat i
postep̨ technologiczny umożliwiłby na radykalne skrócenie czasu pracy do
sześciu, czterech a może nawet i dwóch godzin dziennie, czyniac̨ z pracy
przyjemna ̨ oraz bezpieczna,̨ przez co ta stać by sie ̨ mogła nawet źródłem
szcześ̨cia. Podarowałoby to każdej jednostce znacznie wiec̨ej czasu wolnego,
który mógłby spożytkować na inne działania – odpoczynek, rozwój swych
talentów oraz umiejet̨ności, obcowanie z kultura ̨ i przyroda,̨ etc.. Innymi
słowy, jak zadeklarował Rocker podczas IV Kongresu IWA w Madrycie
w 1931 roku: postep̨ technologiczny może prowadzić do humanizacji
ekonomii, zaś rewolucja społeczna zmieni charakter pracy: przeistoczy
„płatne niewolnictwo” w formułe ̨ współgrajac̨a ̨ z harmonijna ̨ organizacja ̨
społeczna1̨6.

W systemie kapitalistycznym, czyli w systemiewktórymczłowiek jest uza-
leżniony od produkcji (jak to określił R. Rocker podczas IV Kongresu IWA17)
postep̨ techniczny niesie ze soba ̨ odwrotne skutki. Wzrost wydajności pra-
cy indywidualnego robotnika, przy takim samym nakładzie sił, powoduje, iż
kapitalista zagarnia znacznie wiek̨sza ̨ wartość dodatkowa ̨ pracy zatrudnio-
nego pracownika najemnego, co – zdaniem anarchosyndykalistów – prowa-
dzićma do zwolnienia cześ̨ci pracowników, których kapitalista uzna za zbed̨-
nych. Ponadto industrializacja orazmechanizacja w dobie kapitalizmu ściśle
powiaz̨ana miała być z rozrostem hierarchii, dyscypliny pracy, powstaniem
ścisłych norm pracy, które niszczyć miały wszelkie wiez̨i społeczne oraz jed-
nostke ̨ poprzez zabijanie jej kreatywności czy wrażliwości.

15 W. Thorpe, Anarchosyndicalism in Inter-War France: The Vision of Pierre Besnard, do-
step̨ne pod adresem: http://libcom.org/library/anarchosyndicalism-inter-war-france-vision-
pierre-besnard-%E2%80%93-wayne-thorpe [dostep̨: 1.08.2011 roku].

16 V. Damier, Anarcho-syndicalism in the 20th Century, Alberta 2009, s. 105.
17 Tamże.
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Co prawda wiek̨szość anarchistów nie podziela tak daleko posuniet̨ej fa-
scynacji maszynami oraz technologia ̨ jaka ̨ przejawiaja ̨ anarchosyndykaliści,
lecz zgadza sie ̨ z ogólna ̨ konstatacja ̨ tego stanowiska – w dobie ładu postka-
pitalistycznego, kiedy ekonomia nastawiona zostanie na zaspokojenie wszel-
kich potrzeb materialnych i niematerialnych, zaś postep̨ podporzad̨kowany
bed̨zie idei wolności, rozwój wiedzy i technologii bed̨zie rozszerzał zakres
wolności, czynił społeczeństwo bardziej sprawiedliwym, zaś życie człowieka
lepszym.

Zauważyć można nawet, iż wielu anarchistów sad̨ziło, że w dobie gospo-
darki kapitalistycznej marnotrawiona jest sama wiedza oraz rozwój techno-
logii. Przykładowowedle Carlo Cafiero, włoskiego prekursora anarchokomu-
nizmu i tłumacza Kapitału na jez̨yk włoski, zdobycze technologii oraz maszy-
ny nie sa ̨wykorzystywanew pełni w dobie ekonomii kapitalistycznej z powo-
du ignorancji oraz patologicznego ped̨u za zyskiem przez kapitaliste.̨ W kon-
sekwencji wiele maszyn ma być niewykorzystywana, bowiem nie przynosza ̨
one natychmiastowych zysków. W systemie komunistycznym taka sytuacja
nie bed̨zie możliwa – wszystko co może skrócić czas pracy, poprawić warun-
ki i bezpieczeństwo oraz zwiek̨szyć wydajność bed̨zie wykorzystywane na
masowa ̨ skale.̨ To samo tyczy sie ̨ ogółem nauki, która bed̨ac̨ podporzad̨ko-
wana interesom kapitalistów nie jest w pełni rozwijana, gdyż wiele dziedzin
nie przynosi natychmiastowych, a czasem w ogóle, zysków18.

Paradygmat Kropotkina – komunizm
ekonomiczny i komunizm technologiczny
Dotychczas przedstawione zostały jedynie ogólne ramy stanowiska Kropot-
kina oraz wiek̨szej cześ̨ci ruchu anarchistycznego dotyczac̨ego swobodnego
dostep̨u do wiedzy. Zgodnie z nim wspólnota swymi siłami winna zapewnić
każdemu wolny dostep̨ do wiedzy, informacji oraz wiadomości z wszelkich
możliwych dziedzin. I tak jak zostało już rzeczone – posiadałoby to ogromne
konsekwencje dla jednostek oraz społeczeństwa, pozwalajac̨ na rozszerzenie
wolności, poprawe ̨ ludzkiego życia, wyzwolenia spod kieratu pracy, rozwija-
nie swych talentów przez jednostki czy ogółem szybszy oraz nastawiony na
dobro ogółu rozwój naukowy i szeroko rozumiany postep̨.

18 C. Cafiero, Anarchy and Communism, [w:] R. Graham (edited by), Anarchism. A Documentary
History of Libertarian Ideas, Vol I, Montreal/New York/London 2005, s. 112.
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Kropotkin rozpoczał̨ swój namysł od stwierdzenia, iż wolny dostep̨ do wie-
dzy stanowi warunek niezbed̨ny dla zbiorowej pracy naukowej, która jest
konieczna dla szybszego postep̨u, co argumentował w nastep̨ujac̨y sposób:

Jeżeli na przykład, przedmiotem zainteresowania jest geologia,
to wszyscy bed̨a ̨ spółdziałać w badaniu pokładów ziemi, każdy
dorzuci swa ̨ prace ̨ do wspólnych poszukiwań. Dziesieć̨ tysiec̨y
badaczy, zamiast stu, zdziała wiec̨ej w ciag̨u roku, niż dziś do-
konuje sie ̨ w ciag̨u lat dwudziestu. A gdy chodzić bed̨zie o spra-
wozdanie z prac zbiorowych znajdzie sie ̨ dziesieć̨ tysiec̨y ludzi
biegłych w rozmaitych rzemiosłach do sporzad̨zania map i ry-
sunków, do złożenia tekstu i odbicia19.

Niewat̨pliwie zaleta ̨ zbiorowej pracy naukowej, która zależna jest od wol-
nego dostep̨u do wiedzy, jest szybkość i dokładność badań, czy mówiac̨ pro-
ściej – przyspieszenie postep̨u i rozwoju wiedzy. Zdaniem rosyjskiego biolo-
ga najbardziej dobitnym dowodem potwierdzajac̨ym te ̨ teze ̨ było tworzenie
Wielkiego Słownika Jez̨ykaAngielskiego, który powstał znacznie szybciej ani-
żeli analogiczny słownik jez̨yka francuskiego z racji pracy zbiorowej wielu
ochotników20.

Wyłania nam sie ̨ w ten sposób zjawisko synergii, o której co prawda Kro-
potkin bezpośrednio nie wspominał, lecz domniemywać możemy, iż uwa-
żał ten fenomen za naturalne nastep̨stwo uwolnienia wiedzy oraz szerokiej
współpracy – i to w dwojakim sensie. Z jednej strony, jak wskazuja ̨powyższe
opisy, współpraca naukowa jednostek sprawiłaby, iż ich wspólny końcowy
efekt byłby wiek̨szy niż suma ich samodzielnych osiag̨nieć̨ oddzielnie. Z dru-
giej, jak można domniemywać, uwolnienie wiedzy oraz współpraca pozwo-
liłaby skuteczniej stawiać czoło rodzac̨ym sie ̨ problemom i wyzwaniom, co
dodatnio stymulowałoby wymiane ̨wiedzy oraz współprace.̨

Kropotkin ściśle łac̨zył swoje stanowisko wzgled̨em wiedzy i nauki z ko-
munizmem ekonomicznym, którego celem jest stworzenie oraz nakierowa-
nie gospodarki na zaspokojenie potrzeb każdej jednostki oddzielnie i całego
społeczeństwa w ogóle. Wymaga to zniesienia pracy najemnej oraz prywat-
nej własności środków produkcji poprzez ich uspołecznienie, za czym prze-
mawiały racje polityczne (własność stanowi narzed̨zie i forme ̨ panowania,
źródło nierówności, kształtujac̨ cała ̨ strukture ̨ zależności oraz poddaństwa),

19 P. Kropotkin, dz. cyt., s. 87.
20 Tamże.
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