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Baskijski lekarz, socjalista, naturysta, ale przede wszystkim propagator
„komunizmu wolnościowego”, który jako jeden z nielicznych członków CNT
nie posiadał robotniczych korzeni a mimo to cieszył sie ̨ wśród towarzyszy
nie ukrywanym autorytetem. Tak w wielkim skrócie wyglad̨a biografia Isa-
aca Puente, baskijskiego rewolucjonisty, który poległ w pierwszych dniach
rewolucji społecznej w 1936 roku.

Poniższa analiza opiera sie ̨ na najbardziej znanym oraz najszerzej roz-
powszechnionym artykule Puente zatytułowanym „Comunismo Libertario”
(„Komunizm Wolnościowy”), który został wydany po raz pierwszy w 1932
roku przez CNT.

Publikacjamiała charakter czysto propagandowy. Jej celem nie było szcze-
gółowe omówienie zasad „komunizmu wolnościowego”, jedynie narysowa-
nie jego najważniejszych zasad, wartości, celów oraz ożywienie idei „wol-
nych komun” w celu przekonania robotników i chłopów do rewolucji spo-
łecznej.

Pomimo tego stanowi ona bardzo cenne źródło informacji dotyczac̨ych
tradycji oraz źródeł ideowych hiszpańskich anarchistów, pozwalajac̨ nam
bliżej poznać pewna ̨specyficzność hiszpańskiego anarchizmu lat 30-tych XX
wieku, który dużej mierze stanowi synteze ̨myśli anarchistycznej M. Bakuni-
na, P. Kropotkina oraz anarchosyndykalizmu.

Ogólnie
Ten baskijski lekarz za główny cel uznawał budowe ̨„komunizmu wolnościo-
wego”, który określał jako „bezpaństwowewspółistnienie (społeczne) w celu
rozwiaz̨ania problemów ekonomicznych”, przyjmujac̨ za podstawowa ̨ zasa-
de ̨ kropotkinowskie credo: „każdy wg możliwości, każdemu wg potrzeb”.

Proponował wiec̨ budowe ̨ społeczeństwa bezpaństwowego, które odrzuci-
łoby własność prywatna ̨ i oparłoby sie ̨ na wolnych zwiaz̨kach zawodowych
oraz na wolnych komunach. Dokonał jednocześnie trafnego spostrzeżenia,
iż anarchizm w Hiszpanii jest bardzo mocno zakorzeniony w kulturze i opie-
ra sie ̨ na podstawach doskonale znanym Hiszpanom – na spontaniczności i
kolektywizmie, dziek̨i czemu jest on stale żywy.

Co najważniejsze, Puente stanał̨ w opozycji wobec nastrojów reformistycz-
nych prawicowego skrzydła CNT uważajac̨, iż robotnicy moga ̨ wyzwolić sie ̨
wyłac̨znie poprzez rewolucje.̨ W takim razie – rewolucja jawi sie ̨w jegomyśli
jako jedyna droga do wolności.
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Głównych wrogów wolności i równości widział zarówno w gospodarce ka-
pitalistycznej jak i państwie. Konieczność odrzucenia kapitalizmu argumen-
tował faktem, iż system ten opiera sie ̨na wyzysku człowieka przez człowieka
oraz zmusza go do niewoli (wzgled̨em kapitalisty) co poteg̨uje niesprawiedli-
wość oraz w konsekwencji prowadzi do dehumanizacji.

Ponadto nie uważał, w przeciwieństwie do wiek̨szości ówczesnychmu teo-
retyków, by można by wyróżnić okresy prosperity oraz okresy kryzysu go-
spodarki kapitalistycznej. Wychodził on bowiem z założenia, iż kapitalizm
znajduje sie ̨ w permanentnym kryzysie ponieważ jest to system, który nie
jest i nigdy nie bed̨zie w stanie zaspokoić potrzeb całej ludzkości, w wyniku
czego stale zwiek̨sza sie ̨liczba bezrobotnych, którzy byćmoże stanowić bed̨a ̨
zaplecze przyszłej rewolucji.

Twierdził, iż wszelka władza zakorzeniona jest we własności prywatnej,
która służy akumulacji kapitału. Taki proceder prowadzi do bogacenia sie ̨
garstki kosztem ogółu społeczeństwa – a wiec̨ powiek̨szaniem przepaści spo-
łecznej i pogłeb̨iania władzy bogatych nad biednymi.

Aby zlikwidować te ̨niewole ̨oraz biede,̨ Puente postulował zniesienie wła-
sności prywatnej, tak aby nikt nie posiadał wiec̨ej niż potrzebuje.

Oczywiście, poza kapitalizmem naturalnym wrogiem pozostawało pań-
stwo. Lecz Puente nie przesadzał z martyrologia ̨ anarchistyczna ̨ i zamiast
niej skupił sie ̨ na najbardziej widocznym dla przeciet̨nego człowieka
aspekcie ówczesnego mu państwa – utrzymywaniu oraz legitymizowaniu
kapitalistycznego porzad̨ku poprzez represje ze strony państwa, którymi
naznaczona jest historia ludzkości.

W dodatku twierdził, iż naturalna ̨konsekwencja ̨ ewolucji jest śmierć pań-
stwa, które zbliża sie ̨ już ku swemu kresowi. W zwiaz̨ku z tym głupota ̨byłoby
kurczowe utrzymywanie i bronienie tej instytucji.

Przy okazji postanowił odpowiedzieć na czes̨ty i bezzasadny zarzut kie-
rowany wobec anarchistów opierajac̨y sie ̨ na założeniu, iż to państwo oraz
przymus tworza ̨ społeczeństwo i tylko to chroni ludzkość przed pograż̨e-
niem sie ̨w chaosie.

Puente takie stawienie sprawy uznał za nic wiec̨ej niż kłamstwo, ponie-
waż wyraźnie powołujac̨ sie ̨ na prace Piotra Kropotkina uznał, iż społeczeń-
stwo powstaje niezależnie od państwa a czynnikami determinujac̨ymi jego
powstanie nie jest przymus lecz „instynkt społeczny”, poczucie solidaryzmu
oraz potrzeba wzajemnej pomocy. I to te czynniki stanowia ̨ o rozwoju spo-
łecznym a także ekonomicznym.
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Dokonać sie ̨ to miało poprzez uspołecznienie środków i narzed̨zi produk-
cji, samych produktów jak i powiaz̨ania ze soba ̨ energii wszystkich talentów
oraz pomysłowości robotników, by można było rozdzielać dobra zgodnie z
indywidualnymi potrzebami każdego. Istotny, wg Puenty, pozostaje fakt, iż
przyjec̨ie takiego modelu powoduje jego otwartość dla inicjatywy i działal-
ności każdego człowieka.

Puente podkreślał, iż „komunizmwolnościowy” opiera sie ̨na instytucjach
już istniejac̨ych – tj „wolnych komunach” i „wolnych zwiaz̨kach” – dziek̨i
czemu życie gospodarcze bed̨zie mogło być toczone „w świetle konkretnych
potrzeb poszczególnych miejscowości”.

Cecha ̨ nastep̨na ̨ „komunizmu wolnościowego” jest odrzucenie pieniad̨za
jako środka płatniczego. Stad̨ też produkty niemogłyby być nańwymieniane
tylko rozdzielane pomied̨zy wszystkich członków komuny/federacji komun
zgodnie z ich potrzebami.

Dosyć istotnym zagadnieniem wydaja ̨ sie ̨ być propozycje baskijskiego le-
karza dotyczac̨e czasu pracy oraz ogólnie pracy. Mianowicie proponuje on
by każdy kto jest w stanie podjał̨ prace ̨ zgodna ̨ ze swoimi umiejet̨nościami.
Dziek̨i temu udałoby sie ̨ znaczac̨o skrócić czas pracy, nawet do 4 godzin na
dobe.̨

Dodatkowo praca stanowić ma najważniejszy warunek dostep̨u do dóbr i
produktów wspólnoty. Każdy pracujac̨y (wyłac̨zajac̨ oczywiście osoby, które
nie sa ̨w stanie pracować: chorych, niepełnosprawnych, dzieci, osoby starsze
– ichwinna utrzymywaćwpełni wspólnota i winni posiadać oni równe prawa
co wszyscy) dziek̨i swojej pracy otrzymuje pełen dostep̨ do całości dóbr dzie-̨
ki czemu może zaspokajać swoje potrzeby. Ponadto nie pracujac̨ pozbawia
sie ̨ sam prawa do brania udziału w podejmowaniu decyzji przez wspólnote.̨
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Wychodził on bowiem z założenia, iż skoro ludzie porozumiewaja ̨ sie ̨ po-
przez osobiste i bezpośrednie kontakty, to podobnymechanizmmusi dobrze
funkcjonować pomied̨zy komunami oraz federacjami komun. Dlatego komu-
ny powinny tworzyć kongresy oraz federacji w ramach których podejmowa-
no by decyzje dotyczac̨e działalności gospodarczej.

Zdaniem Puente taki model sprawiał, iż jednostka samodzielnie włac̨zała-
by sie ̨ w życie ekonomiczne komuny a komuny w życie ekonomiczne regio-
nu/kraju. Odrzucał możliwość istnienia centralnej, autorytarnej „Rady Cen-
tralnej” w roli „architekta”, uznajac̨ te ̨idee za zbed̨na.̨ Najważniejszymbodź-
cemdla kooperacji jest zdaniem tego baskijskiego socjalisty świadomość każ-
dego członka komuny, iż jego potrzeby zostana ̨ spełnione.

Oczywiście dostrzegał konieczność koordynacji wysiłku na poziomie
krajowym – dlatego przewidywał możliwość istnienia „krajowych federacji
przemysłowych”, które by zarzad̨zały taborem, drogami, autostradami,
łac̨znościa.̨ Lecz ich misja ̨ przede wszystkim miało by być rozszerzanie
dostep̨u do tych dóbr ośrodkom, które były w pewien sposób upośledzone i
to wyłac̨znie za porozumieniem z poscz. komunami/federacjami.

Co prawda nie opisał sposobu wyłaniania takich federacji na tym pozio-
mie, można sie ̨ domyślać, iż wyłaniane one miały by być one przez lokalne
federacje.

Nieco inaczej komuna wyglad̨ać miała wmieście. Puente uznał za nie real-
ne (zewzgled̨u na duże skupisko ludności) stworzenie komunyobejmujac̨ego
całe miasto. Zamiast tego proponował tworzenie komun, które odpowiada-
łyby poszczególnym dzielnicom a nastep̨nie tworzyłyby pomied̨zy soba ̨fede-
racje.

Oczywistym celem byłoby zarzad̨zanie produkcja ̨oraz dystrybucja ̨dóbr w
celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców własnej miejscowości oraz innych.

Podczas rewolucji zwiaz̨ki zawodowepowinny przejać̨ całość środków i na-
rzed̨zi produkcji – fabryki, warsztaty, ziemie,̨ surowce, budynki użyteczno-
ści publicznej do których każdy winien mieć zagwarantowany wolny dostep̨.
Nastep̨nie zwiaz̨ki producentów miałyby zorganizować dystrybucje.̨

Sfera społeczno – gospodarcza
Podstawowym celem komunizmu wolnościowego pozostaje stworzenie ta-
kichwarunków społecznych, które doprowadziłyby do odrzuceniawłasności
prywatnej na rzecz własności wspólnej.
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W takim razie społeczeństwo powstaje samo i najważniejsze jest stworze-
nie takich warunków, które by nie utrudniały tego procesu.

Przejał̨ anarchosyndykalistyczna ̨ niecheć̨ wobec polityki oraz politykier-
stwa. Pisał, iż „komunizm wolnościowy nie jest na tyle naiwny by wierzyć
w polityke ̨ i pośrednictwo polityków”. Zamiast nich opowiada sie ̨ za działal-
nościa ̨bezpośrednia ̨przez która ̨Puente rozumie bezpośrednie realizowanie
pomysłu przez komune ̨ a nie pośredników w postaci polityków.

Czym jest komunizm wolnościowy?
Sama nazwa „komunizmuwolnościowego”mawskazywać na dwa pierwiast-
ki drzemiac̨e w tej idei:

1. Na kolektwyność – której celem jest doprowadzenie do harmonii spo-
łecznej i ekonomicznej poprzezwspółprace.̨ Puente uważał komune ̨za
najlepszy i naturalny sposób organizowania sie ̨ społeczeństwa w celu
wzajemnej pomocy i zaspakajaniu wszystkich potrzeb społeczeństwa
(zarówno w sensie ogółu, jak i indywidualnych potrzeb)

2. Na indywidualizm, który zapewnić ma autonomie ̨oraz wolność jedno-
stce

I tylko „komunizm wolnościowy” jest w stanie zaspokoić dwie podstawo-
we potrzeby człowieka:

1. „potrzebe ̨ chleba” – jej realizacja oznacza spełnienie potrzeb ekono-
micznych/materialnych (odzież, żywność, mieszkanie, edukacja, do-
step̨ do służby zdrowia, etc.)

2. „potrzebe ̨ wolności” – uważa ja ̨ za najbardziej żywa ̨ i oznaczajac̨a ̨
kontrole ̨ nad własnymi działaniami, która ̨ dać może wyłac̨znie
„komunizm wolnościowy”

Nie oznacza to, iż uważał „komunizm wolnościowy” za system od poczat̨-
ku idealny, działajac̨y bez zastrzeżeń. Twierdził, iż dopiero z czasem, wraz z
rosnac̨ym doświadczeniem, system bed̨zie usprawniany dziek̨i czemu bed̨zie
działać lepiej.
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Organizacja „wolnych komun” oraz „wolnych
zwiaz̨ków”
Każda komuna czy zwiaz̨ek zawodowy, zdaniem Puente, opierać sie ̨powinny
na dwóch podstawowych filarach:

1. Federacyjności – obowiaz̨ek tworzenia federacji podyktowana jest
konieczności współpracy, koordynacji oraz komunikacji pomied̨zy
komunami w sferze ekonomii. Ponadto komuny oraz federacje
komun powinny przejać̨ a nastep̨nie uspołecznić wszelka ̨ własność,
środki oraz narzed̨zia produkcji i stać sie ̨ podstawowym organem
zarzad̨zajac̨ym nimi

2. Demokratyczności

Sama organizacja opierać sie ̨ miała na maksymalizacji cech wspólnoto-
wych. Dziek̨i czemu idea ta jest w stanie zapewnić prawdziwa ̨ demokracje ̨
„tworzona ̨ przez ludzi dla ludzi”, co bezpośrednio wiaż̨e sie ̨ z federalizmem,
który z jednej strony ma za zadanie wymusić współprace,̨ koordynacje ̨a tak-
że solidarność pomied̨zy komunami oraz zwiaz̨kami, acz z drugiej stronyma
on chronić autonomie ̨ każdej jednostki organizacyjnej.

Niepodważalna ̨ zaleta ̨ tego systemu stanowić ma jego model budowy – od
dołu do góry. Przez co decyzje zawsze podejmowane maja ̨ być w interesie
każdej wspólnoty.

Wolne komuny
„Wolna ̨ komune”̨ Puente opisywał jako „zespół pracowników z bardzo ma-
łego miasta, osady lub wsi cieszac̨ych sie ̨ suwerennymi uprawnieniami w
odniesieniu do wszystkich lokalnych problemów”. Jednak inaczej komuna
wyglad̨ać bed̨zie w mieście a inaczej na wsi.

Na wsi wystarczy, zdaniem baskijskiego anarchisty, odnowić idee „wolnej
komuny” mocno zakorzenionej w kulturze oraz dziedzictwie historycznym
hiszpańskiej prowincji. Sercem takiej komuny stałaby sie ̨ „rada” – czyli ze-
branie wszystkich mieszkańców (danej wsi) podejmujac̨ych (wspólnie i de-
mokratycznie) decyzje dotyczac̨e wszystkich spraw lokalnych w tym doty-
czac̨ych produkcji i dystrybucji dóbr.
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Pod jurysdykcja ̨ komun wszystko winne stać sie ̨ wspólna ̨ własnościa:̨ „ła-̨
ki, wzgórza, środki produkcji, bydło”. Nadwyżki produkcji powinny być ma-
gazynowane przez komune ̨ tak aby każdy miał do nich dostep̨. Zwracał Pu-
ente jednak uwage,̨ iż do tego magazynu dostep̨ winne mieć również inne
komuny (za zgoda ̨oczywiście komuny w której leży magazyn) i móc z niego
swobodnie korzystać, albowiem nikt nie może mieć prawa do posiadania na
własność wiec̨ej niż mu potrzeba do życia.

Dlatego rodzi sie ̨pewne pytanie; czy Puente rzeczywiście opowiadał sie ̨za
całkowitym zniesieniem własności prywatnej?

I tak i nie.
Uważał, iż obok własności wspólnej istnieć może własność prywatna – te ̨

jednak charakteryzował jako dobra niezbed̨ne każdemu człowiekowi – ubra-
nia, meble, mieszkanie, drobne przedmioty, pamiat̨ki.

Sama komuna funkcjonować miała na 3 fundamentalnych zasadach:

1. Obowiaz̨ku podjec̨ia pracy przez każdego (kto jest w stanie) w takiej
dziedzinie w jakiej posiada najlepsze umiejet̨ności

2. Przyjec̨iu zasady równego wpływu każdego członka komuny na podej-
mowane decyzje

3. Przyjec̨ie zasady, iż każdy posiada prawo do spożywania i czerpania
dóbr komuny zgodnie z własnymi potrzebami oraz korzystania z in-
stytucji publicznych (edukacji, służby zdrowia, itd.) znajdujac̨ych sie ̨
w całym kraju

Gospodarka (w skali kraju) zarzad̨zana miałaby być poprzez koordynacje ̨
wysiłku ekonomicznego wszystkich komun. W takim razie powinny sie ̨ one
łac̨zyć w federacje z innymi komunami oraz federacjami przemysłowymi.

Uważał, że dziek̨i temu bed̨a ̨ one w stanie wymieniać sie ̨ produktami wy-
twarzanymi przez siebie w celu realizowania wspólnotowych i indywidual-
nych potrzeb wszystkich członków danej federacji.

Sama koordynacja nie miała dotyczyć wyłac̨znie sfery produkcyjnej, acz
także ogólnokrajowych ośrodków użyteczności publicznej – np. zarzad̨zania
kolejami, energia ̨ elektryczna,̨ służba ̨ zdrowia, edukacja.̨ Dziek̨i temu każdy
posiad̨zie wolny dostep̨ do nich.

Jednak dla Puente nie do pomyślenia jest możliwość by takowa koordyna-
cja odbywała sie ̨ na poziomie centralnym. Zamiast tego musi sie ̨ ona odby-
wać na poziomie najniższym z możliwych.
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