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Gdy spytamy tysiac̨e współczesnych nam ludzi o najważniejsza ̨wartość w ich życiu, bez
chwili namysłu, bez wahania odpowiedza ̨„wolność”. Nie należy sie ̨dziwić tego typu odpo-
wiedzi, ponieważ społeczeństwo kultywuje wartości stworzone przez kulture,̨ a wszystkie
kultury, niezależnie od ich pochodzenia, źródeł i oblicza na cokole wszelkich odniesień
wyznaczajac̨ych kierunki ludzkiego życia, zamieszczaja ̨na szczycie piedestału pojec̨ie wol-
ności. Pośród wszystkich ludzkich daż̨eń tylko dwa doznały najwyższej nobilitacji i wrec̨z
deifikacji: pojec̨ie miłości i właśnie pojec̨ie wolności. W imie ̨ wolności tworzono zbawne
idee, obalanowładców, wywoływanowojny i przelewano krew, zabijano i umierano, sad̨zo-
no i skazywano, nienawidzono i kochano, deptano i noszono na rek̨ach, niszczono i budo-
wano pomniki, poświec̨ano prace twórcza ̨ i oddawano szalowi niszczycielskiej destrukcji.
Pośród wszystkich pojeć̨ dostep̨nych ludzkiemu umysłowi, wolność należy do tych najbar-
dziej pożad̨anych przez ludzki głód szcześ̨cia, wolność jest strawa ̨ uczucia nienasyconego
pragnienia.

Tysiac̨e lat historii to tysiac̨e lat daż̨eniamajac̨ego na celu realizacje ̨tego szczytnego ide-
ału. Poprzez pisany krwia ̨ i cierpieniem odwieczny korowód powstań, buntów, rewolucji
i wojen, ludzkie pragnienie wolności wspinało sie ̨ na szczyty zaspokojenia. Żadnym poje-̨
ciem w dziejach człowieka nie szemrano tak zapatrymale i żadnego innego nie interpreto-
wano tak diametralnie rozmaicie, czyniac̨ obiektem nadużyć i spekulacji. W imie ̨ żadnego
innego nie dopuszczano sie ̨ tylu zbrodni i okrucieństwa. Bo i imie ̨ jakiej idei usprawiedli-
wiano komory gazowe, stalinowskie zbrodnie i szaleństwa Czerwonych Khmerów. W imie ̨
czego Ameryka walczy z Saddamem a Saddam przed Ameryka sie ̨broni? W imie ̨ czego wy-
bierano komunizm i komunizmobalano,w imie ̨czego czci sie ̨Chrystusa i go sie ̨nienawidzi,
w imie ̨ jakiej idei nienawidzono kapitalizm i go zaprowadzono? Wimie ̨ jednej i tej samej
idei. Żadna ludzka idea nie służyła za pretekst tylu ludzkich działań i zamierzeń, ponie-
waż jak maki kto potrafiła wyzwalać w człowieku tyle emocji i doprowadzić do tak wielu
poświec̨eń. Każda cywilizacja i idea wypisywała wolność na swych sztandarach, walczac̨ w
jej imie ̨z przeciwnikiem realizujac̨ym te ̨sama idee.̨ Czy zatem jestWolność i czy naprawde-̨
jesteśmy wolni? Pod pojec̨iem wolność rozumie sie ̨ prosta ̨ definicje,̨ która moim zdaniem
najtrafniej oddaje jej istote ̨i charakter.Wolność to prawo czynieniawszystkiego na co czło-
wiekma ochote ̨pod wanmkiem, że nie krzywdzi innych. Krzywdzac̨ bowiem kogoś niszczy
sie ̨pragnienie wolności, dobra i szcześ̨cia innych istot. depcze sie ̨sama ̨idee ̨wolności która
swym prawem obejmuje każda ̨żywa ̨ istote.̨ Do ideału tak rozumianej wolności zbliżyła sie ̨
poprzezwieki swej historii jedna cywilizacja ludzka. Cywilizacja najsilniejsza, którawyzna-
cza kierunek ewolucji światowej. Jest nia ̨cywilizacja zachodnioeuropejska, zwana łacińska.̨
Właśnie cywilizacja łacińska wypromowała najszerszy zakres ludzkich swobód i wolności,
u podstaw których leżyjej tolerancja. W każdej innej cześ̨ci świata nie spotykamy sie ̨ z tak
rozległym zasieg̨iem tolerancji, humanizmu i wolnomyślicielstwa. Rozwijajac̨y sie ̨ od XIX
wieku system demokracji parlamentarnej, przy wszystkich swoich wadach, jak do tej po-
ry najszerzej realizuje postulat wolności, której ramy wyznacza nowoczesność, albowiem
nowoczesność niszczac̨ zmuszały świat tysiac̨letnich tradycji z jej systemem tabucznych
nakazów i zakazów, utożsamiona jest niemal machinalnie z idea ̨postep̨u, a postep̨ utożsa-
mia sie ̨ z wolnościa.̨

2



Zadajmy sobie wobec tego uzasadnione pytanie: „czy człowiek współczesnej, nowocze-
snej cywilizacji jest człowiekiem wolnym”. Jedyna nasuwajac̨a sie ̨ tysiac̨om ludzi odpo-
wiedz brzmi: „ależ oczywiście, jesteśmy wolni, żyjemy przecież w demokracji, wolnym,
nowoczesnym świecie. Świecie praw ludzkich i tolerancji”. Nic bardziej złudnego.

Współczesny otumaniony wzniosłymi hasłami człowiek nie zdaje sobie sprawy z faktu,
iż jest niewolnikiem doskonałym, niewolnikiem nie zdajac̨ym sobie sprawy z własnego sta-
nu. Cywilizacja oderwała człowieka od stanu natury który tożsamy był ze stanemwolności.
Człowiek pierwolnyjako integralnie zżyty z natura,̨ syn przyrody, realizował swoje życie
w oparciu o pełna ̨harmonie ̨swego istnienia zespolonego z prawidłami rzad̨zac̨ymi natura.̨
Człowiek poddajac̨y sie ̨cyklomnatury zachowywał pełnie ̨duchowej i fizycznej niezależno-
ści w świecie zewnet̨rznym. Ziemia oferowała mu, jako swemu dziecku, wszelki dostep̨ny
skarb przetrwania a on odwdziec̨zał sie ̨ matce naturze głeb̨okim kultem i czcia.̨ Dżungla,
step, rzeka, morze, ocean oferowały róg obfitości pożywienia i wszelkich dostep̨nych dóbr
które istota ludzka racjonalnie wykorzystujac̨ czyniła podstawa ̨ swej egzystencji. Wraz z
powstaniem cywilizacji rozpoczał̨ sie ̨ tragiczny i katastrofalny proces odrywania człowie-
ka od świata natury który znalazł swój finał w akcie zerwania mistycznej wiez̨i łac̨zac̨ej
człowieka z natura,̨ zagładzie przyrody i unieszcześ̨liwieniu samego człowieka wobec któ-
rego pierwotnie przyjmowany świat stał sie ̨żywiołem obcych, niszczac̨ym i degradujac̨ym
człowieka sił cywilizacji. Cywilizacja wytworzyła soba ̨ takie pojec̨ia jak: państwo, nauka,
technika a wszystkie te pojec̨ia jako fundamenty cywilizacji podtrzymywane przez kult
który stanowiac̨ siłe ̨ naped̨owa ̨ i fundament cywilizacji, jest główna ̨ przyczyna ̨ nieszcze-̨
ścia i zniewolenia współczesnego człowieka.

Głównym determinantem współczesnej cywilizacji jest kult pracy, pojec̨ia które stano-
wiac̨ fundamentalna ̨role ̨w podtrzymywaniu sil żywotnych cywilizacji stanowi smutna ̨ko-
nieczność. Poteg̨a cywilizacji była budowana na etosie i apoteozie pracy. Praca wznosiła
symbole cywilizacji: piramidy i pałace, zamki i miasta, akwedukty i areny, uniwersytety
i świat̨ynie. Utrwalenie cywilizacji opartej na konieczności pracy utwierdziło role ̨ i zna-
czenie niewolnictwa i feudalizmu. Niemal wszystkie cywilizacje starożytne byty oparte o
niewolnictwo. Ludzkie pragnienie wolności w płomieniu ciag̨łym buntów i powstań dopro-
wadziło do formalnego zniesienia niewolnictwa i feudalizmu, który stanowi łagodniejsza
i bardziej zaowalowana ̨ forme ̨ niewolnictwa. Stany Zjednoczone uchodzac̨ za najbardziej
postep̨owy i nowoczesny kraj XIX wieku, zniosły niewolnictwo dopiero na mocy dekretu
Lincolna 1 stycznia 1863 roku, Brazylia w 1888, feudalna Arabia Saudyjska w 1963. Para-
doksem szczególnym jest fakt, iż wiek XIX, wiek postep̨owych idei, wiek emancypacji i
wyzwolenia w ramach kultury wolności i postep̨u, zachował najbardziej archaiczna ̨ i pier-
wotna ̨ forme ̨ zniewolenia człowieka - niewolnictwo. Feudalizm, łagodna forma niewolnic-
twa znikneł̨aw EuropiewXIXwieku choć jej przeżytki w regionach najbardziej zacofanych
przetrwały dłużej. Feudalizm zastap̨iła nowa forma niewolnictwa.

Kapitalizm jako określona formacja społeczno-gospodarcza osadzona jest w okre-
ślonych przeobrażeniach, bez których rozwinać̨ by sie ̨ nie mogła. Postep̨ naukowo-
technologiczny umożliwił intensyfikacje pracy poprzez triumf rewolucji przemysłowej.
Rewolucja przemysłowa jako zwielokrotnienie produkcji namocy działania prawa domina
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stała sie ̨ podstawa ̨ triumfu wyznaczników kapitalizmu takich jak: zysk, kapitał i pieniad̨z.
W ramach systemu kapitalistycznego pogłeb̨ia sie ̨ alienacja człowieka. Automatyzm pracy
zdehumanizował człowieczeństwo. Pieniad̨z i zysk stały sie ̨wartościami którym człowiek
podporzad̨kował swoje życie. Cywilizacja utrwala system zniewolenia człowieka poprzez
wytworzenie niewoli opartej na zależności człowieka od człowieka. Fabryka i maszyna sta-
ły sie ̨panem jednostki ludzkiej na równi z pracodawca.̨ Gdyż to wlaśnie te siły zawładneł̨y
ludzkim życiem decydujac̨ o której godzinie człowiek ma wstać, ile godzin ma sped̨zić w
miejscu pracy, kiedy może opuścić warsztat pracy cieszac̨ sie ̨ radościa ̨ życia, zamieniajac̨
życic ludzkie w życie zaprogramowanego robota. Otep̨iajac̨ monotonia ̨ morderczego
kołowrotu wyznacza cykl życia współczesnego „wolnego” człowieka, zatruwajac̨ nasza ̨
egzystencje ̨ poprzez sprowadzenie nas do roli fabrycznych narzed̨zi, kłaniajaęych sie ̨ w
pas zwierzchnikom, panów i władców naszego życia. Nieodzownym elementem istnienia
cywilizacji jest hierarchia. Cały hufiec dyrektorów, inżynierów, kierowników, majstrów
przygniata pracownika żelaznym butem zniewolenia czyniac̨ go niewolnikiem przemy-
słowego systemu. Współczesna praca to dyscyplina stawiajac̨a człowieka na baczność,
degradujac̨a jego godność i człowieczeństwo.

Marks twierdził, iż istota ̨ kapitalizmu jest alienacja pracy. Praca majac̨a służyć człowie-
kowi stała sie ̨jego panem zniewalajac̨ człowiekaw imie ̨najwiek̨szego boga cywilizacji - pie-
niad̨za, trzymajac̨ego za morde ̨ cały świat. Triumf cywilizacji przemysłowej to dehumani-
zacja i odduchowienie człowieka na rzecz płytkiegomaterializmu i konsumpcjonizmu. Pry-
mat wartości duchowych który powinien być podstawa ̨ każdego zdrowego człowieka jest
zastap̨iony ogłupiajac̨ym kultem zysku i pełnego sytego żoład̨ka, zapewniajac̨ym zauto-
matyzowanym niewolnikom przemysłu ułude ̨ szcześ̨cia i wolności gdy oderwani na jeden
dzień tygodnia od kajdan fabrycznych maszyn; oddaja ̨ sie ̨ pustemu konsumpcjonizmowi
wgapieni w telewizor z tandetnymi filmami akcji.

Człowiek niecywilizowany, nie znajac̨ pieniad̨za, fabryk, maszyn, pracodawców i ko-
nieczności pracy, zachował najcenniejsza ̨ wartość człowieka - wolność osobista.̨ Głód za-
spokajał jakomyśliwy lub zbieracz, nie znajac̨ „błogosławieństwa” cywilizacji które zamie-
nia życie ludzkie w piekło codziennego życia. Praca przyczynia sie ̨do duchowej i fizycznej
degradacji człowieka. Intelektualna refleksja. działalność twórcza, wszelkie pasje intelek-
tualne oraz artystyczne, zainteresowania, a wiec̨ to wszystko on uszlachetnia, uwzniośla
i rozwija człowieka zastap̨ione jest przez otep̨iajac̨a ̨ konieczność codziennej pracy zamie-
niajac̨ej człowieka w robota pozbawionego ludzkich marzeń i pragnień, maszyne ̨ pozba-
wiona ducha. Człowiek cywilizowany zapłacił cene ̨ za postep̨, ta ̨ cena ̨ jest własna Wolność,
dlatego nie należy sie ̨ dziwić ludom niecywilizowanym, którzy w pogardzie do cywiliza-
cji odrzucaja ̨ jej „zabawna”̨ oferte ̨ postep̨u wybierajac̨ życie szcześ̨liwego i wolnego czło-
wieka buszu. Fryderyk Nietzsche całkiem slusznie określił cież̨ki codzienny znój niszcza-̨
cego ludzka ̨ duchowość i wolność, racje ̨ należy przyznać Markowi Aureliuszowi którego
filozoficzna dusza z pogarda ̨odrzuciła prace ̨ stwierdzajac̨: ”Praca zniewala człowieka wol-
nego”. Marksizm pomimo deklaracji mówiac̨ej o konieczności przezwycież̨enia alienacji
pracy oparł swój system na gloryfikacji pracy, rozwijajac̨ przemysł, przekleństwo cywiliza-
cji industrialnej. Marksizm budował postep̨ poprzez braterskie współzawodnictwo pracy,
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wmawiajac̨ człowiekowi, iż droga do ziemskiego zbawienia człowiekawiedzie poprzez trud
i znój codziennego dnia, utwierdzajac̨ tym samym zniewolenie człowieka poprzez prace.̨
Ludzie wolni duchem i umysłem uciekajac̨ przez przymusem pracy potep̨iani byli jako pa-
sożyty społeczne i darmozjady. „Niebieski ptak” na równi z kontrrewolucjonista ̨ stał sie ̨
wrogiem systemu, najbardziej wolny człowiek w tym raju zniewolenia.

Chociaż marksizm utwierdził zniewolenie człowieka przez prace ̨w ramach systemu cy-
wilizacji przemysłowej, należy wspomnieć o jednym wyjat̨ku z tej reguły. Paul Lafargue
pochodził z Kuby. Zamieszkał w Europie stajac̨ sie ̨ jednym z czołowychmarksistów poprze
ślub z córka ̨Marksa Laura.̨ Po ojcu miał krew murzyńska,̨ po matce indiańska.̨ Napisał on
prace ̨ „Prawo do lenistwa” w której stwierdził, że praca jest przekleństwem a droga do
szcześ̨cia wiedzie poprzez cieszenie sie ̨ życiem wolnym, wolnym od znoju pracy. Dla La-
fargue’a maksymalny dzień trwania pracy powinien wynosić trzy godziny. Marksowska ̨
analize ̨ alienacji pracy podjał̨ też Erich Fromm, który głównym złem świata uczynił kon-
sumpcjonizm i płytkimaterializmdegradujac̨y ludzka ̨duchowość i czyniac̨y człowieka nie-
wolnikiem cywilizacji pieniad̨za.

Wolność jest pojec̨iem konsekwentnym, obejmuje ona wszystkie aspekty ludzkiego ży-
cia, myśli, uczuć lub nie ma jej w ogóle.

5



Anarcho-Biblioteka
Dobry pieróg to wywrotowy pieróg

Tomasz Szefer
Współczesne niewolnictwo

Ułuda wolności

pl.anarchistlibraries.net


