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Postać Wacława Machajskiego – jednego z najbardziej interesujac̨ych teo-
retyków anarchizmu – jest w Polsce prawie zupełnie nieznana. Wprawdzie
ostatnio ukazała sie ̨ praca Leszka Dubela p.t „Zapomniany prorok rewolucji
– szkic o Janie Wacławie Machajskim”, ale pozostaje on myślicielem i działa-
czem robotniczymnieznanymszerszej opinii publicznejwPolsce.We Francji
– by zacytować przykład osobiście mi znany - jego pisma wyszły w popular-
nej serii Points/Politique w wydawnictwie Seuil już dwukrotnie w 1979 roku
i w 2001.

Przyczyny tej sytuacji w Polsce sa ̨ewidentne : po 1989 r. wszelkie ideologie
socjalistyczne czy równościowe zostały przez społeczeństwo – a raczej jego
elite ̨– wyrzucone do kosza. Zawołaniemkulturowym III Rzeczpospolitej było
hasło : „bogaćcie sie”̨. Ideologia ta wykluczała z ideowego obiegu wszystkich
myślicieli, których paradygmatem filozoficznym była walka o równość eko-
nomiczna.̨ Takim myślicielem był właśnie Jan Wacław Machajski.

Dlaczego to właśnie on - przyjaciel Stefana Żeromskiego, którego pisarz
uwiecznił w „Syzyfowych pracach” jako Andrzeja Radka – jest coraz cześ̨ciej
uznawany za prekursora kultury Internetu, która polega głównie na darmo-
wym upowszechnieniu wiedzy i dzieł sztuki ? Jan Wacław Machajski był za-
gorzałym przeciwnikiem inteligencji, która wg. niego posiadała na własność
dobro najcenniejsze : wykształcenie.

Przypomne,̨ że u źródeł darmowego upowszechnienia przez amerykań-
skich hippisów narzed̨zi do obsługiwania Internetu, leżało pragnienie upo-
wszechnienia wiedzy wśród klas niższych, to samo pragnienie w swych pi-
smach w radykalny sposób wyrażał polski anarchista. To w jego pismach od-
najdujemy zalaż̨ek prawa „copyleft” (sankcjonujac̨ego ta ̨ praktyke)̨, i gwał-
towny sprzeciw wobec prawa autorskiego czy patentów, które zawłaszczały
wiedze ̨ i uniemożliwiały robotnikom emancypacje.

Dla Machajskiego najważniejsza ̨własnościa ̨ jest wiedza i wykształcenie, a
równość polegała na umożliwieniu robotnikomw jak najszybszy sposób zdo-
bycia tych wartości. Burżuazja posiadała rzeczy inteligent wiedze ̨ czyli coś
nieporównanie wartościowszego od pienied̨zy czy dóbr materialnych. Dla
Machajskiego najwiek̨szym wrogiem robotnika nie był kapitalista lecz inte-
ligent, któryw jego pismach pełnił role „krwiopijcy ludu”. Jedyna ̨własnościa ̨
godna ̨ tego miana jest wykształcenie, kto je ma ten rzad̨zi, kto go nie ma jest
niewolnikiem.

„Siła wytwórcza”̨, która charakteryzuje formacje społeczno-polityczne
jest stopień upowszechnienia wiedzy w społeczeństwie. Machajski jest
prorokiem warstw najbardziej wykorzystywanych. Machajski szedł o krok
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dalej i nie interesował sie ̨ zupełnie likwidowaniem państwa, dla niego liczył
sie ̨ tak naprawde ̨ tylko konflikt pomied̨zy inteligentami (którzy w dodatku
chcieli reprezentować interesy proletariatu) a robotnikami. Krytyka ruchu
socjalistycznego dokonana przez Wacława Machajskiego opierała sie ̨ na
dość oczywistym spostrzeżeniu, że w każdym społeczeństwie, gdzie istnieja ̨
zarazem nierówności dochodów oraz znaczna korelacja mied̨zy stopniem
wykształcenia a pozycja społeczna,̨ dzieci warstw wykształconych maja ̨
dziek̨i warunkom środowiskowym, lepsze szanse zajec̨ia wyższego miejsca
w hierarchii społecznej niż dzieci warstw uboższych.

Prof. Leszek Kołakowski twierdzi, że jedynym :

„możliwym rozwiaz̨aniem tej nierówności dziedziczonej mogło-
by być tylko całkowite zniszczenie ciag̨łości kulturalnej i przy-
musowe odbieranie dzieci rodzicom w celu wspólnego, niezróż-
nicowanego wychowania ; innymi słowy, utopia Machajskiego
zakłada zniszczenie istniejac̨ej kultury, a także zniszczenie ro-
dziny w imie ̨ ideału równości.”

Wydajemi sie,̨ ze postulaty polskiego anarchistymoga ̨być – przynajmniej
cześ̨ciowo spełnione – bez zniszczenia kultury czy rodziny. Machajski był ra-
dykalnymwyrazicielem nastrojów narodników rosyjskich odłamu inteligen-
cji, która czuła wyrzuty sumienia z powodu swego uprzywilejowanego statu-
su, tylko, że wyrażał je ze stanowiska robotnika, który cież̨ka ̨ praca ̨ zdobył
sam wykształcenie. W piek̨nej ksiaż̨ce pt. „Słowo o Wacławie Machajskim”
wydanej w Paryżu w 1967 r. jej autor, jeden z ostatnich przywódców przed-
wojennej PPS Zygmunt Zarem̨ba, wkłada w usta Machajskiego - w wyimagi-
nowanej przez siebie rozmowie jaka ̨mógłby on odbyć ze swoimprzyjacielem
S. Żeromskim – słowa, które świetnie charakteryzuja ̨ polskiego anarchiste:̨

„Wolność. Dla kogowolność ? Kto bed̨zie z niej korzystał? Już sta-
ry Kropotkin odkrył prawde,̨ że póki robotnik pozostanie najem-
nikiem, dopóty zostanie niewolnikiem tego komu bed̨zie sprze-
dawał swoja ̨ siłe ̨ robocza.̨ Cóż z tego, że zgłasza swe prawa do
równości obywatelskiej, gdy pod ta ̨ nazwa ̨ kryje sie ̨ nowa tylko
forma niewolnictwa. Niech nawet spełnia ̨ sie ̨ zapowiedzi socjal-
nych demokratów i fabryki zostana ̨ odebrane kapitalistom. Czy
zniknie najemnictwo, czy tylko zmienia ̨ sie ̨ tytuły wykształco-
nych w kierownictwie członków warstw wykształconych? ”
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Machajski jest w swej krytyce rewolucyjnej inteligencji bezwzgledny,
wydaje sie,̨ że dla niego inteligent jest dlatego gorszym wyzyskiwaczem
warstw uboższych od kapitalisty, że postep̨uje jak klasyczny hipokryta
ubierajac̨ sie ̨ w piórka obrońcy robotników, ba tworzy teorie jak Marks czy
Lenin, że to właśnie oni inteligenci przyniosa ̨ klasie robotniczej wolność i
sprawiedliwość, kiedy z definicji nie moga ̨tego zrobić ponieważ posiadaja ̨to
czego robotnicy pośiadać nigdy nie bed̨a ̨ : wiedze, niezbed̨na ̨ do rzad̨zenia.

Machajski pisze:

„Socjaliści i inteligencja zapewniaja,̨ że wiedza przez nich posia-
dana to… czyste światło rodzac̨e sie ̨ w niebiosach a nie na tej
naszej grzesznej ziemi, gdzie wszed̨zie króluje grabież. Za nic w
świecie nie chca ̨ przypomnieć sobie, że wiedza ta wyrosła z pie-
nied̨zy, z tego grabieżczego dochodu, co znajdował sie ̨w kiesze-
ni ich burżuazyjnych rodzin; żemogli oni uczes̨zczać do różnych
zakładów naukowych jedynie dlatego, że inni grabieni ludzie do-
starczali im na przeciag̨ tego czasu i odzienia, i pokarmu, imiesz-
kania, a własne swe dzieci od najmłodszych lat posyłali do tej sa-
mej katorgi, w której sami sped̨zaja ̨ całe swe życie. Za nic też w
świecie inteligenci-socjaliści nie chca ̨sie ̨przyznać, że ichwiedza,
zrodzona z dochodu grabieżczego, przynosi również im samym
dochód grabieżczy. Cóż znowu! Wszelki dochód inteligenta, to
taka sama płaca zarobkowa, jak i robotnika, pracujac̨ego fizycz-
nie, tylko płaca za prace ̨lepszej jakości, wyższej kategorii. Zupeł-
nie tak samo zapewnia kapitalista, iż kapitał swój zdobył własna ̨
praca.̨”

Polski anarchista odwraca w gruncie rzeczy klasyczne dogmaty marksi-
stowskie: to nie byt określa świadomość, tylko odwrotnie świadomość byt, to
nie równość ekonomiczna jest warunkiem równości kulturowej i społecznej,
tylko równość kulturowa jest warunkiem niezbed̨nym równości ekonomicz-
nej, a to przekonanie jest kamieniemweg̨ielnym dzisiejszego światopoglad̨u
ery Internetu. Polscy internauci protestujac̨y przeciwko cenzurze Interne-
tu sa ̨ - gruncie rzeczy – spadkobiercami idei Radka bohatera „Syzyfowych
prac”.

Wacław Machajski odrzuca także pojec̨ie dyktatury proletariatu, które od
czasu Komuny Paryskiej jest bez przerwy dyskutowane w ruchu socjalistycz-
nym. Rozumował on nastep̨ujac̨o ; w obecnychwarunkach nawet zmiana sys-
temu własności nie przyniesie rozwiaz̨ania sprawy najemnictwa, tak wiec̨
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dyktatura proletariatu musi oznaczać (wbrew swej nazwie) dyktature ̨nowej
klasy rzad̨zac̨ej – inteligencji – jedynie przygotowanej do zarzad̨zania struk-
turami państwa. Tym samym klasa robotnicza nie może niczego sie ̨ spodzie-
wać po takiej dyktaturze i bed̨zie zmuszona do prowadzenia po dawnemu
zaciet̨ej walki z władza nowego socjalistycznego państwa.

Warstwy wyzyskiwane musza sie ̨przygotować na walke ̨ z wszelka ̨władza ̨
i nie moga ̨ sie ̨ łudzić, ze same ja rzeczywiście zdobed̨a,̨ póki istnieje mono-
pol wykształcenia i uprzywilejowanych zarobków dajac̨ych możliwość tylko
dzieciomwarstwwyższych zdobyciawiedzy i umiejet̨ności kierowania. Ruch
robotniczy – dzisiaj ruch hakerów -musi zatem stać zawsze pozawładza,̨ być
jej wiecznym antagonista,̨ prowadzac̨ym nieustanna ̨ walke ̨ strajkowa,̨ prze-
kształcajac̨a sie ̨w powstania majac̨e na celu wymuszanie praw niezbed̨nych
dla klasy robotniczej. Pojec̨ie rewolucji permanentnej zostaje po raz kolejny
– po Proudhonie i Trockim - zredefiniowane przez Wacława Machajskiego.

Rewolucja permanentna jest kamieniem weg̨ielnym ekonomii Internetu.
Jan Wacław Machajski, jego postać, jego namiet̨ne pragnienie wyrównania
wiedzy w społeczeństwie, tak współgrajac̨e z dzisiejszymi przekonaniami
manifestujac̨ych na ulicach polskich miast internautów, jest symbolem
rewolucji hakerów.
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