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Wstêp
To by³ czas szczególnego oczekiwania. Wkrótce mia³em zostaæ
ojcem. Kasia postanowi³a ca³y okres ci¹¿y spêdziæ w Warszawie,
kontynuuj¹c tam swoj¹ pracê, a ja nadal przebywa³em w Londynie,
pracuj¹c jako kierowca za dnia a jako informatyk wieczorami.
W Londynie czu³em siê dobrze, znacznie lepiej ni¿ w Warszawie.
Mieszka³em sam, mia³em du¿o czasu zarówno na pracê, któr¹ lubi³em, i na poszerzanie swoich zainteresowañ.
W³aœnie wtedy, szeœæ lat temu, po raz pierwszy poczu³em, ¿e
chcê przelaæ na papier mój œwiatopogl¹d i napisaæ o wszystkim,
co jest dla mnie wa¿ne, a w zasadzie najwa¿niejsze. Zacz¹³em
pisaæ pierwszy blog. Wiedzia³em, ¿e chcê œwiadomie odnaleŸæ swój
w³asny cel ¿ycia. Przecie¿ wkrótce bêdê ojcem – myœla³em. Chcê
byæ szczêœliwym ojcem, g³êboko spe³nionym wewnêtrznie cz³owiekiem. WyraŸnie czu³em, ¿e to jest najwiêkszy dar, jaki mogê
ofiarowaæ samemu sobie, mojemu dziecku, bliskim, i tak naprawdê ca³emu œwiatu – staæ siê cz³owiekiem, który wytrwale realizuje
swoje ¿yciowe marzenia i wizje. Teraz, z perspektywy czasu widzê, ¿e to by³ pocz¹tek mojej wyj¹tkowej, wewnêtrznej drogi, któr¹
wci¹¿ idê.
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Podobno u dawnych S³owian ¿ywa by³a tradycja pisania ksi¹¿ki przez ka¿d¹ doros³¹ osobê. Autorzy poza tym, ¿e pisali o sobie
i dla samych siebie, pisali równie¿ z myœl¹ o swoich dzieciach, wnukach i kolejnych pokoleniach. Chcieli pozostawiæ im informacje,
osobiste doœwiadczenia, aby przyszli czytelnicy mogli poznaæ lepiej
ich sposób myœlenia, œwiatopogl¹d, upodobania, osobiste historie,
obyczaje, praktyczne wskazówki. Kolejni czytelnicy przyjmowali
z tych tekstów tyle, ile chcieli, lub ile potrzebowali. Wielu z nich
równie¿ pisa³o lub planowa³o napisaæ swoje w³asne ksi¹¿ki o tym,
co uznawali za istotne w ¿yciu i godne uwagi.
Choæ nie widzia³em ¿adnej takiej staros³owiañskiej ksiêgi –
ponoæ ¿adna nie przetrwa³a czasów œredniowiecznej chrystianizacji – to w swoim ¿yciu mia³em przyjemnoœæ zetkn¹æ siê z ksi¹¿kami, które nastrojem, przes³aniem i treœci¹ zbli¿one by³y do moich
wyobra¿eñ o tych osobliwych dzie³ach. Jest wiele ksi¹¿ek i osób,
które wywar³y na mnie ogromny wp³yw. Mogê powiedzieæ, ¿e
w du¿ym stopniu one mnie ukszta³towa³y, nadal kszta³tuj¹ i wci¹¿
we mnie ¿yj¹.
Czy ta ksi¹¿ka zrobi na kimœ wra¿enie – nie wiem. Ona jest
wa¿na dla mnie. Piszê j¹ dla samego siebie, by sprecyzowaæ swój
œwiatopogl¹d, by jeszcze lepiej poznaæ i zrozumieæ siebie.
Tytu³ ksi¹¿ki – „Cz³owiek na Ziemi” – ma dla mnie szczególne
znaczenie. Te trzy s³owa s¹ precyzyjnym opisem mnie samego. Tylko trzy s³owa, ani mniej, ani wiêcej. Gdy opisujê siebie inaczej –
a zdarza siê taka potrzeba – to czujê, ¿e przedstawiam tylko fragment prawdy, lub ¿e j¹ tuszujê. Owszem, czasami mo¿e byæ wa¿ne
to, ile mam lat, od kogo siê uczy³em, co potrafiê robiæ, gdzie podró¿owa³em, czego doœwiadczy³em, jakie euforie i traumy prze¿y³em,
lecz moim zdaniem najwa¿niejsze jest, ¿e jestem „Cz³owiekiem na
Ziemi” – równym wobec ciebie oraz wszystkich wokó³. Pisz¹c
o sobie, w du¿ym stopniu opisujê te¿ ciebie.
Artur Jan Milicki
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Podziêkowania
Chcê w tym miejscu szczególnie podziêkowaæ mojej ¿onie Kasi,
za jej cierpliwoœæ, pomoc i wsparcie, jakiego mi udzieli³a w trakcie
licznych dni, kiedy odizolowany, niczym pustelnik, pisa³em tê ksi¹¿kê. Szczególne dziêkujê równie¿ Joannie Bednarz za intuicjê i serce
w³o¿one w projekt ok³adki oraz zespo³owi ze Spó³dzielni Socjalnej
FAKTORIA i z grupy Debiutext, za niezwykle sprawnie przeprowadzony proces wydawniczy.
Chcê tak¿e podziêkowaæ moim rodzicom – Jadwidze i Marianowi, za to, ¿e zawsze byli i s¹ ze mn¹, na wszystkich etapach
i zakrêtach mojego ¿ycia. Kocham Was bardzo.
Dziêkujê Jackowi Gryszkiewiczowi, Andrzejowi Pilskiemu,
Mariuszowi Sekulskiemu, Andrzejowi Wasilakowi, Andrzejowi Sulejowi, Krystynie Cornuet, Zbigniewowi Sienkiewiczowi, Dariuszowi Morsztynowi, Andrzejowi Konopce, Wac³awowi Radeckiemu,
Petrosowi z FreeLabu, za wasz¹ determinacjê, m¹droœæ i konsekwencjê, która tak bardzo mnie inspiruje. Dziêkujê wszystkim przyjacio³om, bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, którzy wsparli, wspieraj¹ i wspó³tworz¹ Akademiê Bosej Stopy – projekt, który sta³ siê
czêœci¹, misj¹, pasj¹ i przes³aniem mojego ¿ycia.
Barkowo 18.02.2014
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I – Proste ¿ycie na wsi
Prze¿y³em wiele i myœlê ¿e wiem, co jest potrzebne do szczêœcia. Trochê ustronne ¿ycie na wsi z mo¿liwoœci¹ bycia u¿ytecznym LUDZIOM, dla których ³atwo jest byæ dobrym i którzy
nie oczekuj¹ tego. I praca, która jest u¿yteczna innym. Potem
odpoczynek, ksi¹¿ka, muzyka, mi³oœæ do s¹siada. Taka jest moja
idea szczêœcia. Do tego najwa¿niejsze – Ty, jako partnerka,
i prawdopodobnie dzieci. Czego wiêcej mo¿e pragn¹æ ludzkie
serce?
Lew To³stoj

Od dwóch lat mieszkam z ¿on¹ i z dwójk¹ dzieci na wsi, blisko
lasu, rzeki i dzikiej przyrody. Nie jest to jednak zwyk³e wiejskie
¿ycie, i od pocz¹tku takie nie by³o. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to
pewnego rodzaju manifest po³¹czony z naturalnym prze³amywaniem wewnêtrznych barier. Kolejna kulminacja wewnêtrznej metamorfozy w skali, jakiej jeszcze nie zna³em. Przenieœliœmy siê tutaj
z wyboru i z g³êbokiego pragnienia powrotu do prostego ¿ycia.
Zdecydowaliœmy siê wróciæ do czegoœ, co znaliœmy tylko z opowiadañ, wyobra¿eñ i mglistych wspomnieñ z dzieciñstwa. Ca³e dotychczasowe ¿ycie spêdziliœmy w mieœcie.
Wspomnienia z dzieciñstwa
Urodzi³em siê w Go³dapi, ma³ym miasteczku na Mazurach
Garbatych i tam spêdzi³em pierwsze 18 lat ¿ycia. Moi rodzice pochodzili ze wsi i obydwoje, jako nastolatkowie, pozostawili swoje
rodzinne wiejskie domy, by zapuœciæ korzenie w miastach. Szli zgodnie z nurtem. M³odzi ludzie masowo opuszczali wówczas wioski, by
uk³adaæ swoje ¿ycie w miastach. Pamiêtam jednak, ¿e jako dziecko
bardzo lubi³em przyje¿d¿aæ na wieœ.
Na Piskorach, w ma³ej wiosce miêdzy Koninem a Kaliszem
by³em kilka razy, lecz tylko jedn¹ wizytê wyraŸnie pamiêtam, tê
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ostatni¹ – mia³em wtedy piêæ lat. Mieszka³a tam babcia Tekla, mama
mego ojca. Stara, pokryta strzech¹ drewniana cha³upa mia³a jedn¹
tylko przestronn¹ izbê. Na œrodku znajdowa³ siê piec kuchenny
z zapieckiem, a przy œcianach drewniane ³ó¿ka. Przy piecu, oprócz
garnków i naczyñ, sta³y wiadra z wod¹, po któr¹ chodzi³o siê do
studni. Przy belkach stropowych zawieszone by³y pêki wyschniêtych ju¿ zió³. Faktura prostych, drewnianych mebli szczególnie mnie
intrygowa³a. Wygl¹da³y tak, jakby stolarz ciosa³ je siekier¹ i trochê
tylko wyg³adzi³, podobnie jak bale na bocznych œcianach domu.
Lubi³em przygl¹daæ siê drewnianym s³ojom i je dotykaæ. Mój ojciec
wychowa³ siê w tym domu wraz z szeœciorgiem rodzeñstwa.
Bawi³em siê swobodnie w ca³ym obejœciu, tak jak chcia³em.
Promienie s³oñca wydawa³y mi siê tutaj inne, przyjemniejsze, ³agodniejsze, powiew wiatru te¿. Wszystko by³o takie nowe i fascynuj¹ce. Pamiêtam, jak asystuj¹c babci pieli³em ogródek, karmi³em kury,
jak pomaga³em wyci¹gaæ ¿urawiem wodê ze studni.
Pewnego razu znalaz³em kilka œwie¿o obciêtych ga³¹zek i intuicyjnie zacz¹³em wtykaæ je w ziemiê, tak aby sta³y pionowo i samodzielnie. Zajêcie to sprawia³o mi przyjemnoœæ. Babcia zobaczy³a co
robiê, podesz³a do mnie i powiedzia³a: – Widzê, ¿e sadzisz las –
zamyœli³a siê przez chwilê, po czym doda³a. – Zobacz, tam w oddali
jest las, który ja kiedyœ sadzi³am. Na pocz¹tku by³ tak samo ma³y jak
ten twój las tutaj, ale teraz jest ju¿ wielki. Twój las te¿ kiedyœ taki
bêdzie. Bêdzie rós³ razem z tob¹. Pamiêtam, ¿e s³owa babci poruszy³y mnie. Powiedzia³a je z du¿¹ powag¹. Przej¹³em siê, poczu³em
siê wyró¿niony i dumny z tego, ¿e sadzê swój w³asny las, ¿e babcia
dostrzega to i docenia. Babcia odesz³a do swoich zajêæ, a ja dalej
wsadza³em patyki do ziemi i wyobra¿a³em sobie, jak kiedyœ wyrosn¹ z nich drzewa. Codziennie przychodzi³em tam i w wyobraŸni
patrzy³em, jak mój las roœnie.
Teraz ju¿ wiem, ¿e ten krótki epizod z dzieciñstwa wywar³ na
mnie ogromny wp³yw. Do dziœ pamiêtam, co wtedy czu³em i jak
bardzo poch³oniêty by³em sadzeniem lasu. Babcia pomog³a wprowadziæ mnie w stan g³êbokiego poruszenia, które p³ynê³o ze œwia8

domego, bliskiego kontaktu z natur¹. Spoœród wszystkich szczêœliwych wspomnieñ z wczesnego dzieciñstwa, to jedno jest dla mnie
szczególnie wa¿nie i najmocniej zapad³o w mojej pamiêci.
Kilka miesiêcy póŸniej babcia Tekla opuœci³a rodzinny dom
jako ostatnia i równie¿ zamieszka³a w mieœcie, u jednej z córek.
Stara drewniana cha³upa zosta³a rozebrana, a ziemia sprzedana.
Punkt zwrotny
Na pocz¹tku stycznia 2009 roku rosyjski Gazprom wstrzyma³
ca³kowicie transfer gazu ruroci¹giem przez Ukrainê. Wiele krajów
europejskich stanê³o na granicy energetycznego parali¿u – Polska
równie¿. Brak dop³ywu gazu najdotkliwiej odczuli mieszkañcy pañstw
ba³kañskich – pañstwa te nie mia³y ¿adnych zapasów tego surowca.
Codziennie w telewizji pokazywano relacje z tamtejszych miast, wypowiedzi ludzi, którzy zostali nagle pozbawieni ogrzewania. Ze sklepów natychmiast wykupiono grzejniki elektryczne, pomimo ¿e ich
cena podskoczy³a nawet kilkakrotnie. Niektórzy z siekierami szli do
lasów i targali do swoich mieszkañ drewno, aby paliæ w zaimprowizowanych, blaszanych piecach.
Ogl¹da³em te sceny i zastanawia³em siê, o co w tym wszystkim
chodzi. Dlaczego jako cywilizacja dopuœciliœmy do tego, aby jeden
cz³owiek móg³ swoj¹ decyzj¹ odci¹æ w œrodku zimy miliony innych
ludzi od gazu, nara¿aj¹c ich na tak du¿e niebezpieczeñstwo? Mieszkaliœmy w bloku, na trzecim piêtrze, w podwarszawskim Piasecznie.
Mieliœmy dziewiêciomiesiêczne dziecko i wiedzieliœmy ju¿, ¿e nied³ugo na œwiat przyjdzie nasze kolejne dziecko. Ogrzewanie mieliœmy
na gaz, kuchenkê i ciep³¹ wodê równie¿. W tamtym czasie tylko moja
¿ona pracowa³a, ja opiekowa³em siê dzieckiem. Te wszystkie okolicznoœci sk³oni³y mnie do jeszcze g³êbszych i bardziej precyzyjnych
rozwa¿añ nad sposobem, w jaki dalej chcê prowadziæ swoje ¿ycie.
Gdzie chcê ¿yæ? Jak wychowywaæ dzieci? Czym chcê siê zajmowaæ?
Wiedzia³em, ¿e obecnie – jako mê¿czyzna, m¹¿ i ojciec – posiadam niewiele praktycznych umiejêtnoœci. Owszem, mogê iœæ do
biura, pracowaæ przez Internet, zarabiaæ pieni¹dze, ale czy jestem
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w stanie wyhodowaæ jedzenie, pozyskaæ drewno, zbudowaæ dom,
postawiæ piec? Jak ogrzejê mieszkanie i zadbam o bliskich, gdy
skoñcz¹ siê zapasy gazu w Polsce a Gazprom dalej bêdzie trzyma³
zakrêcony kurek? Co zrobiê, gdy ktoœ tam na górze postanowi któregoœ dnia na dobre wy³¹czyæ pr¹d? Tamtej zimy zacz¹³em z jeszcze
wiêksz¹ determinacj¹ szukaæ sposobu na ¿ycie, który da³by mi spokój, spe³nienie i bezpieczeñstwo, bez wzglêdu na to, jak sensacyjne
informacje padaj¹ z telewizyjnych dzienników. D³ugo nie musia³em
szukaæ. Przypomnia³em sobie wizytê na Wêgrzech.
Inspiracja z Wêgier
Wiosn¹ 2004 roku, bêd¹c jeszcze kawalerem i krysznaickim
mnichem, odwiedzi³em „Krishna’s Valley” na Wêgrzech – du¿¹ ekowioskê, prowadzon¹ przez spo³ecznoœæ krysznowców, gdzie na
wspólnym terenie ¿y³o oko³o 120 osób, w tym ponad 30 rodzin.
Spêdzi³em tam 3 dni, przygl¹daj¹c siê wszystkiemu uwa¿nie. Podziwia³em ogrody, sady, ogóln¹ organizacjê oraz spokój wyrysowany
na twarzach mieszkañców. W ekowiosce by³a szko³a, pracownie
artystyczne, sala wyk³adowa, teatr, miejsce religijnego kultu. Wœród
mieszkañców byli lekarze, artyœci, budowlañcy, ogrodnicy, nauczyciele, muzycy, rzemieœlnicy – wszystkie kluczowe profesje. Pr¹d wytwarzali przy pomocy generatora napêdzanego olejem rzepakowym,
który sami wyt³aczali. Pomimo i¿ mogli u¿ywaæ paneli s³onecznych,
œwiadomie z nich rezygnowali, bo by³y zbyt drogie, a gdy siê zepsu³y, trzeba by³o kupowaæ nowe. Tylko dwa spoœród 54 budynków
by³y pod³¹czone do pr¹du – te, w których mieœci³o siê biuro, pracownia komputerowa i biblioteka. Wszystkie budynki ogrzewane by³y
drewnem pozyskiwanym z w³asnego lasu. Mówi¹c krótko: spo³ecznoœæ ta by³a ca³kowicie samowystarczalna. Sami potrafili zaopatrzyæ
siê we wszystko, co by³o dla nich niezbêdne do ¿ycia. ¯yli bardzo
prosto i œwiadomie minimalizowali swoje potrzeby. Od¿ywiali siê po
wegetariañsku. Hodowali krowy i spo¿ywali ich mleko, lecz ka¿da
z krów do¿ywa³a u nich naturalnej staroœci. Podoba³o mi siê ich proste, spokojne ¿ycie. W tamtym czasie nie zastanawia³em siê nad tym,
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czy ja równie¿ chcê ¿yæ podobnie. Mia³em inne ¿yciowe priorytety
i plany, które trzyma³y mnie w du¿ym mieœcie.
Cztery lata póŸniej, bêd¹c m³odym ojcem, wiedzia³em ju¿, ¿e
to jest kierunek, do którego chcê zmierzaæ. Chcê tak, jak ci Wêgrzy,
staæ siê samowystarczalny. Chcê ¿yæ na ziemi, w otoczeniu dzikiej
przyrody, w s¹siedztwie podobnie jak ja myœl¹cych ludzi – przyjació³. Incydent z rosyjskim gazem bardzo mnie do tego pobudzi³.
Zacz¹³em zg³êbiaæ tematy przydatne w d¹¿eniu do samowystarczalnoœci: ogrodnictwo, sadownictwo, budownictwo naturalne, samoorganizacja, wolnoœæ, budowa spo³ecznoœci, zak³adanie ekowiosek.
Przeszukiwa³em internet i poch³ania³em ksi¹¿ki. Do grona moich
ulubionych autorów do³¹czyli: Megre, Fukuoka, To³stoj, Thoreau,
Molisson, Abramowski. Zacz¹³em wypuszczaæ siê w Polskê i odwiedzaæ starych i nowych znajomych, którzy mieszkali na wsi. Bra³em
udzia³ w sezonowych pracach, ch³on¹³em wiedzê, zdobywa³em praktykê, nabiera³em coraz wiêkszej pewnoœci siebie i odwagi, by zrobiæ ten krok, by przeprowadziæ siê na wieœ. Lecz zanim to nast¹pi³o,
trzeba by³o znaleŸæ ziemiê.
Poszukiwania ziemi
Gdy wiedzia³em ju¿, co chcê osi¹gn¹æ – wróciæ na ziemiê, staæ
siê samowystarczalnym, ¿yæ w towarzystwie podobnie myœl¹cych
przyjació³ – zacz¹³em to precyzowaæ, okreœlaæ warunki i kolejne
etapy realizacji celu, pozostawiaj¹c jednoczeœnie pewn¹ przestrzeñ
na zmienne, które mog¹ siê pojawiæ. Kluczowym etapem by³o
uzyskanie dostêpu do ziemi, na której mo¿e powstaæ ma³a ekowioska, i w której mo¿e osiedliæ siê, ¿yæ i pracowaæ nawet kilkadziesi¹t osób. Bez dostêpu do ziemi, o budowaniu samowystarczalnoœci mo¿na tylko teoretyzowaæ. Bez dostêpu do ziemi zmuszeni jesteœmy trwaæ w zale¿noœci, lub co najwy¿ej usi³owaæ czyniæ swoje niewolnictwo bardziej komfortowym. Mocno ju¿ tego
doœwiadczy³em.
Pomyœla³em sobie, ¿e idealnie by³oby mieæ do dyspozycji ziemiê o powierzchni przynajmniej 15 hektarów, aby dzia³ki by³y
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w jednym zwartym kawa³ku, aby by³ dostêp do du¿ego lasu oraz
zbiornika wodnego – jeziora lub rzeki. Ziemia w Barkowie spe³nia
te warunki – jest prawie 16 hektarów, w tym ponad hektar lasu.
14 hektarów jest w jednym zwartym kawa³ku, a kolejne 2 hektary,
poroœniête lasem, znajduj¹ siê trochê na uboczu. Jest bezpoœredni
dostêp do rzeki Go³dapy oraz do gigantycznego kompleksu leœnego. Teren jest pagórkowaty, s¹ dwa naturalne stawy. ZnaleŸliœmy tu
z³o¿a gliny, ¿wiru, piasku, ³atwo mo¿na pozyskaæ równie¿ kamienie. Poszukiwania tej ziemi trwa³y dwa lata. To by³ cenny czas.
W tym okresie przymierzaliœmy siê powa¿ne do nabycia kilku innych gospodarstw w ró¿nych czêœciach Polski. Poznaliœmy przy tym
wielu ludzi, od których du¿o siê nauczyliœmy. W sposób naturalny
wzmacnia³ siê równie¿ nasz œwiatopogl¹d dotycz¹cy formy prawnej
i prywatnej w³asnoœci.
Wiedzia³em, ¿e chcê ¿yæ prosto, ¿e chcê wróciæ do prostych
rêcznych narzêdzi – wytwarzanych samodzielnie – i ¿e nimi chcê
siê pos³ugiwaæ przy uprawie warzyw, zbo¿a, pozyskiwaniu drewna, budowie domów. Wiedzia³em i czu³em, ¿e to jest w³aœciwa droga dla mnie. Tu chodzi g³ównie o jakoœæ ¿ycia, o jakoœæ pracy,
niekoniecznie o szybkoœæ i wydajnoœæ. Sprzêt mechaniczny z ca³¹
pewnoœci¹ przyspiesza pracê, ale te¿ trzyma cz³owieka w technologicznym uzale¿nieniu. Owszem, na pocz¹tku u¿ywa³em dobrej pi³y
motorowej i wci¹¿, gdy jest koniecznoœæ, siêgam po ni¹. Dziêki niej
by³em w stanie w ci¹gu kilku dni samodzielnie wyci¹æ i poci¹æ
w klocki tak¹ iloœæ drewna opa³owego, która starczy³a spokojnie na
dwie zimy. Przy remoncie obory te¿ korzystaliœmy z nowoczesnych
narzêdzi – g³ównie dlatego, ¿e goni³ nas czas, i ¿e nikt z nas nie
umia³ wówczas robiæ tego inaczej. Wiedza o tradycyjnych technologiach i obróbce naturalnego materia³u jest wci¹¿ na wymarciu. Ociosywanie rêczne belek siekier¹ wcale nie oznacza, ¿e robi siê to
du¿o wolniej ni¿ tartacznym trakiem. Trzeba tylko mieæ wprawê
w pos³ugiwaniu siê cieœlic¹. Problemem jest to, ¿e takiej siekiery ju¿
prawie nigdzie nie mo¿na kupiæ. A jeœli mo¿na, to kosztuje bardzo
du¿o. Najlepiej wiêc by³oby wykuæ j¹ i zahartowaæ samemu. Teraz,
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gdy to wszystko wiem, czujê siê gotowy, by stopniowo przejœæ do
kolejnego etapu – do wytwarzania w³asnych, specjalistycznych narzêdzi rêcznych i do pos³ugiwania siê nimi mo¿liwie jak najczêœciej.
Uwa¿am, ¿e umiejêtnoœæ radzenia sobie w prostych warunkach bez
uzale¿nienia od nowoczesnej in¿ynierii materia³owej rozwija cz³owieka wewnêtrznie oraz przynosi bezcenne poczucie bezpieczeñstwa, satysfakcji, spe³nienia i spokoju.
Dostêp do ziemi
Obecnie w krajach wysoko rozwiniêtych tylko 5% ludnoœci
trudni siê rolnictwem produkuj¹c ¿ywnoœæ (przemys³ow¹ ¿ywnoœæ)
dla pozosta³ych 95% mieszkañców. W Polsce jest trochê lepiej, bo
rolnictwem trudni siê nieco ponad 20% ludnoœci. Ale czy w prawdziwie zdrowym i wolnym spo³eczeñstwie te proporcje nie powinny byæ odwrócone? Czy pierwszym warunkiem do zdrowej spo³ecznej wolnoœci nie powinien byæ swobodny dostêp do ziemi, na której mo¿na zarówno mieszkaæ, jak i uprawiaæ ¿ywnoœæ przynajmniej
na w³asne potrzeby? Przez tysi¹ce lat na wszystkich kontynentach
i we wszystkich kulturach przynajmniej 80% ludnoœci ¿y³o na ziemi,
która ¿ywi³a ich bezpoœrednio. W kulturach pierwotnych – ca³e 100%.
Na wymianê, sprzeda¿ lub obdarowanie przeznaczana by³a zawsze
tylko nadwy¿ka plonów. Zwykli, proœci ludzie ¿yj¹cy blisko ziemi
doskonale potrafili sami o siebie zadbaæ, wystarczy³o, aby nikt im
w tym nie przeszkadza³. Czy rzeczywiœcie nie potrafimy obejœæ siê
bez „ochrony" pañstwa, stoj¹cego na stra¿y naszej „wolnoœci”? Czy
nie wystarczy, ¿e zaczniemy ¿yczliwie funkcjonowaæ na ma³ych kawa³kach ziemi, do której otrzymamy, lub – mówi¹c nieco zgrabniej
– zorganizujemy sobie naturalny dostêp?
Dajcie ludziom wolnoœæ, a oni doskonale zadbaj¹ o samych
siebie, a potem zadbaj¹ równie¿ o swoich s¹siadów – tak ponoæ
powiedzia³ kiedyœ Platon do politycznych zwierzchników. Zastanawiam siê tylko, czy s³owa te s¹ wci¹¿ aktualne dzisiaj? Teraz przecie¿ sami mo¿emy daæ sobie wolnoœæ i nikogo nie musimy o to
prosiæ, a tym bardziej od kogokolwiek tego wymagaæ lub ¿¹daæ.
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Wystarczy sprecyzowaæ cel, rozejrzeæ siê wokó³ i realizowaæ marzenia, zorganizowaæ siê tworz¹c mniej czy bardziej formalne struktury
(spó³dzielnie, fundacje, stowarzyszenia), chroniæ w nich ziemiê,
wzmacniaæ lokaln¹ wspó³pracê, wzajemnie siê wspieraæ i zachêcaæ
innych do tego samego.
G³êboko czujê, ¿e cz³owiek wolny to taki, który wie, ¿e bez
wzglêdu na to, gdzie teraz jest i co teraz robi, w ka¿dej chwili mo¿e
wróciæ na swoje wyj¹tkowe miejsce na Ziemi, aby tam oddaæ siê
swoim pasjom i ulubionym zajêciom. Byæ mo¿e taki cz³owiek bêdzie chcia³ zaj¹æ siê budow¹ w³asnego domu, upraw¹ sadu, prowadzeniem ogrodu? Dlaczego ktokolwiek z nas, ludzi, mia³by zaci¹gaæ
kredyty do sp³acenia przez nastêpne 40 lat, aby spe³niæ marzenia
o w³asnym domu na Ziemi? Czy dostêp do ziemi nie nale¿y siê
ka¿demu cz³owiekowi, który sam chce zadbaæ o siebie i o swoich
bliskich? Czy jako ludzie na Ziemi nie jesteœmy wobec siebie równi?
Uwa¿am, ¿e nadszed³ ju¿ stosowny czas, aby pomin¹æ irracjonaln¹
hierarchiê wartoœci ustanawian¹ przez akty w³asnoœci.
Akty w³asnoœci
Gdy europejscy osadnicy przybywali na kolejne obszary Ameryki, przychodzili czasem do Indian jak przyjaciele, siadali z nimi
w krêgu, czêstowali ich „wod¹ ognist¹”, wyci¹gali jakieœ papiery
i prosili, by wodzowie z³o¿yli na nich swoje podpisy. Tymi papierami by³y akty w³asnoœci. Indianie nie wiedzieli, o co chodzi, nie byli
nawet w stanie tego zrozumieæ. Kilka dni póŸniej ci sami biali ludzie wracali w eskorcie kawalerii i trzymaj¹c w jednej d³oni akty
w³asnoœci, a w drugiej pistolet prosili uprzejmie Indian o opuszczenie terenu, poniewa¿ zgodnie z prawem to oni s¹ teraz w³aœcicielami tej ziemi.
Jak mo¿na byæ w³aœcicielem ziemi? – dziwili siê Indianie. Przecie¿ to my, ludzie, nale¿ymy do ziemi, a nie odwrotnie. Czy mo¿na
byæ w³aœcicielem promieni s³onecznych, wiatru, deszczu, powietrza? Czy ziemia mo¿e byæ towarem, który mo¿na posi¹œæ, sprzedaæ,
straciæ, zamieniæ? Czy ziemia, podobnie jak ka¿da istota, nie powin14

na nale¿eæ tylko i wy³¹cznie do samej siebie? Czy cz³owiek, tak jak
ka¿da istota ¿yj¹ca na Ziemi, nie powinien byæ tylko i wy³¹cznie
u¿ytkownikiem tego terenu, na którym chce ¿yæ i ¿yczliwie gospodarowaæ?
Obecnie ca³a nasza planeta zosta³a podzielona na ma³e kawa³ki i ka¿dy z tych kawa³ów nale¿y do kogoœ moc¹ aktu w³asnoœci.
W³aœciciel mo¿e grunty sprzedaæ, oddaæ, u¿yczyæ, zastawiæ, a jeœli
ma odpowiednie pieni¹dze, zrobiæ na nich cokolwiek zechce. W³odarzy ziemskich jest zaledwie garstka w stosunku do wszystkich
ludzi ¿yj¹cych na Ziemi.
Poœród nas wielu jest takich, którym brakuje tej zwyk³ej, naturalnej i zdrowej dla cz³owieka mo¿liwoœci swobodnego ¿ycia i samorealizacji poprzez tworzenie swej ma³ej ziemskiej przestrzeni, gdy¿
brakuje nam po prostu aktu w³asnoœci. Znam i dobrze pamiêtam to
uczucie. Aby zdobyæ ten akt trzeba by³o zap³aciæ. Aby zap³aciæ trzeba by³o pozyskaæ pieni¹dze. WyraŸnie widaæ, ¿e naturalne, fundamentalne, pierwotne, cz³owiecze prawo do swobodnego ¿ycia na
Ziemi jest ograniczone, bo na zakup gruntu bez hipotecznych obci¹¿eñ staæ tylko niewielu.
Lecz co by by³o, gdyby akty w³asnoœci przesta³y mieæ jak¹kolwiek wartoœæ, gdyby Ziemia w œwiadomoœci ludzi oddana zosta³a
samej sobie? Co by by³o, gdyby ka¿dy, kto chce ¿yæ na Ziemi
w sposób naturalny i “ludzki”, móg³ zwyczajnie i bezwarunkowo
otrzymaæ lub wzi¹æ sobie tak¹ mo¿liwoœæ ju¿ teraz?
To móg³by byæ kolejny szczebel na drabinie wolnoœci – materialnej wolnoœci – tak dobrze znanej kulturom pierwotnym.
Owszem – obecnie niewielu z nas potrafi zadbaæ o siebie
i o swoich bliskich, korzystaj¹c tylko z tego, co dostarczyæ nam
mo¿e ziemia i otaczaj¹ca przyroda. Na szczêœcie takiej wolnoœci
mo¿na siê spokojnie nauczyæ. My ludzie lubimy przecie¿ wzajemnie sobie pomagaæ, szczególnie, jeœli postrzegamy w drugim cz³owieku sprzymierzeñca, a nie konkurenta.
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Samowystarczalnoœæ to nasz wspólny interes
Ludzkoœæ ju¿ wie, ¿e pope³ni³a b³¹d, pozwalaj¹c przemys³owi
napêdzanemu zyskiem (i wyzyskiem) opanowaæ niemal ca³¹ planetê.
Teraz, abyœmy sami mogli przetrwaæ, potrzebujemy po prostu zatrzymaæ siê lub przynajmniej zdecydowanie zwolniæ – zrezygnowaæ ze
szkodliwego przemys³u i wyci¹gn¹æ m¹dre wnioski na przysz³oœæ. Czas
wzmacniaæ i kreowaæ nowe tendencje rozwoju, oparte na starych,
sprawdzonych ideach lokalnej samowystarczalnoœci. Tylko my mo¿emy to zrobiæ i mo¿emy to zrobiæ w³aœnie teraz. W zasadzie ju¿ to robimy, ka¿dy z nas po swojemu, tak bardzo jak mo¿emy i jak potrafimy –
samodzielnie albo grupowo. Ka¿da osoba d¹¿¹ca do samowystarczalnoœci jest sprzymierzeñcem wszystkich innych. To jest najwiêkszy altruizm, jakim mo¿na siê dzieliæ i który mo¿na propagowaæ.
Niektórzy zrobili to dawno i chêtnie pokazuj¹ nam teraz, jak
dzia³a samowystarczalnoœæ i jakie efekty przynosi. Tutaj nie ma mowy
o jakimkolwiek konkurowaniu. Im wiêcej ludzi i spo³ecznoœci ¿yj¹cych samowystarczalnie na ziemi, tym lepiej. Ta epidemia ju¿ siê
zaczê³a. Ci, którzy ju¿ s¹ samowystarczalni w jakimkolwiek stopniu,
z przyjemnoœci¹ nauczaj¹ o tym innych. Sam jestem tego przyk³adem. Znajdujemy siê na pocz¹tku drogi do samowystarczalnoœci
a pomoc przychodzi ci¹gle, z tak wielu kierunków, od tak wielu
osób. Przyjemnoœæ czerpiemy najpierw z nauki, a potem z dzielenia
siê wiedz¹ i doœwiadczeniem z innymi. To jest najwiêksza dobroczynnoœæ, jak¹ mo¿na wyœwiadczaæ innym – nauczaæ samowystarczalnoœci, promowaæ j¹ i demonstrowaæ.
Najwa¿niejszym tematem ubieg³ych dziesiêcioleci by³ biznes.
Dzisiaj coraz wiêkszego znaczenia nabiera wspó³praca, braterstwo,
solidarnoœæ, mi³oœæ. Biznesem i mi³oœci¹ rz¹dzi ca³kiem odmienna
arytmetyka. Biznes polega na tym, aby dawaæ mniej, a braæ wiêcej,
inaczej nie ma interesu. Mi³oœæ zaœ bierze „co ³aska”, a daje tyle, ile
zdo³a. Lecz zarówno mi³oœæ, jak i biznes, opieraj¹ siê na wymianie,
na porozumieniu, na zaistnieniu przekazu.
Prawa natury obejmuj¹ wszystko, co jest jej czêœci¹, równie¿
nas – ludzi. Tym prawem jest przede wszystkim szacunek do
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wszystkiego co ¿ywe, ¿yczliwa wspó³praca, troska o dobro wspólne,
a tak¿e lokalna samowystarczalnoœæ. ¯ycie w zgodzie z natur¹ oznacza
ca³kowite dostrojenie siê do tych wibracji.
Wszystkie ¿ywe organizmy na Ziemi s¹ samowystarczalne lokalnie. Jedynie cywilizowany cz³owiek w ci¹gu ostatnich 200 lat tak
daleko odszed³ od lokalnej samowystarczalnoœci. Tak bardzo, ¿e
teraz musi siê na nowo tego wszystkiego uczyæ.
Jako cywilizacja siêgnêliœmy ju¿ samego dna autodestrukcji. Zaawansowana przemys³owa technika, kierowana przez egoistyczne
umys³y, okaza³a siê bardzo destrukcyjn¹ si³¹. Lecz my, jako gatunek,
wci¹¿ istniejemy i teraz odbijamy siê ju¿ od tego dna. Mamy w sobie
wiêcej ufnoœci, mi³oœci, wspó³czucia, bardziej troszczymy siê o siebie
nawzajem i o nasz¹ planetê równie¿. Œrodowisko naturalne i zdrowe
¿ycie s¹ dla nas tematami numer jeden. Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu
w ogóle siê o tym ani nie s³ysza³o, ani nie myœla³o. Niedawno uwypuklano znaczenie antybiotyków i pestycydów, a dziœ jest narastaj¹cy
zwrot ku naturalnym uprawom i zdrowemu ¿yciu, ku lokalnej samowystarczalnoœci. Wygl¹da na to, ¿e masowo rozbudza siê w nas prastara m¹droœæ naszych przodków. Teraz albo œwiadomie rezygnujemy z zaawansowanej technologii, albo siêgamy po ni¹ z du¿¹ rozwag¹ i odpowiedzialnoœci¹. Zdecydowanie bardziej troszczymy siê
o œrodowisko. Dbamy o to, aby wszystko, co robimy, by³o jak najbardziej ¿yczliwe dla nas, dla ca³ej natury, dla wszystkiego wokó³.
Tajemnica jednego hektara
Idea, która le¿y u podstaw ekoosadnictwa jest tak stara, jak
stare s¹ œlady istnienia inteligentnych i wra¿liwych istot na naszej
planecie. Stare, lecz zawsze œwie¿e i zawsze aktualne.
Ekowioska, mówi¹c w du¿ym uproszczeniu, jest pomys³em na
prowadzenie prostego, samowystarczalnego ¿ycia w pe³nej harmonii z przyrod¹ i twórczej wspó³pracy z podobnie myœl¹cymi s¹siadami. Polega to na tworzeniu trwa³ego, urodzajnego i samoodnawialnego biosystemu, który bêdzie w pe³ni zaspokaja³ podstawowe
potrzeby ¿yj¹cej na danym terenie spo³ecznoœci.
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Swami Prabhupada, jeden z nauczycieli mojej m³odoœci, w ci¹gu ca³ej swej literackiej i misyjnej aktywnoœci podkreœla³, ¿e organizowanie ma³ych lub wiêkszych samowystarczalnych spo³ecznoœci
wiejskich jest podstaw¹ i niezbêdnym fundamentem dla tworzenia
zdrowej, wolnej rodziny, spo³ecznoœci, ludzkoœci – jest podstaw¹
tworzenia i rozwoju naturalnego systemu spo³ecznego opartego
o twórcze, niezale¿ne i wra¿liwe jednostki, gotowe do wspó³pracy,
¿yj¹ce w harmonii i w zgodzie ze swoj¹ wewnêtrzn¹ natur¹, z przyrod¹, z Bogiem. Bardzo czêsto podkreœla³ on – Wystarczy kawa³ek
ziemi, hektar lub dwa hektary dla rodziny, aby wszystkie egzystencjalne potrzeby cz³onków tej rodziny zosta³y zaspokojone. Dla wielu
osób niezaznajomionych z tematyk¹ ekoosadnictwa lub permakultury mo¿e to brzmieæ niewiarygodnie. Jak hektar ziemi mo¿e zaspokoiæ wszystkie egzystencyjne potrzeby rodziny? Przecie¿ w dzisiejszych czasach s¹ rolnicy, którzy gospodaruj¹ na kilkudziesiêciu hektarach i ledwo wi¹¿¹ koniec z koñcem. Dla mnie, na pocz¹tku,
równie¿ brzmia³o to niewiarygodnie. Kierowany ciekawoœci¹ zacz¹³em badaæ temat, zacz¹³em szukaæ, czytaæ, odwiedzaæ ró¿ne miejsca w Polsce, w Europie, na œwiecie (fizycznie i elektronicznie),
rozmawiaæ z ludŸmi, a robi³em to wszystko po to, aby potwierdziæ
lub obaliæ teoriê “jednego hektara” ziemi.
Istnieje wiele sposobów gospodarowania ziemi¹, lecz zaledwie kilka z nich mo¿na okreœliæ mianem holistycznych, ¿yczliwych,
naturalnych, samowystarczalnych, przyjaznych zarówno cz³owiekowi, ziemi, jak i ca³ej naturze. Z jakichœ powodów ludzkoœæ przez
d³ugie lata (lub d³ugie setki lat) zapomnia³a o tych sposobach. WyraŸne oœwiecenie nast¹pi³o w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku. Bill Mollison w USA i Masanobu Fukuoka w Japonii z³amali
wszelkie stereotypy tradycyjnego nurtu gospodarowania na ziemi.
Obaj, niezale¿nie od siebie dowiedli, ¿e aby otrzymywaæ obfite plony wcale nie trzeba oraæ, nawoziæ, walczyæ z chwastami, grzybami,
szkodnikami. Samowystarczalna i ekologiczna uprawa warzyw,
owoców, zbó¿ nie wymaga ani chemii, ani du¿ych nak³adów pracy,
tym bardziej pieniêdzy. Obaj pokazali, jak z “bezp³odnej” ziemi zro18

biæ w ci¹gu zaledwie kilku lat ziemiê wysoce urodzajn¹. Hektar
ziemi to przestrzeñ w zupe³noœci wystarczaj¹ca do tego, by zbudowaæ samowystarczalny i samoodnawialny biosystem, który mo¿e
s³u¿yæ kolejnym pokoleniom przez setki, a nawet tysi¹ce lat – tak
d³ugo, jak d³ugo cz³owiek zechce byæ ¿yczliwym i ³agodnym wspó³uczestnikiem tego biosystemu.
Kolejnym wielkim nazwiskiem w œwiatowym ruchu na rzecz
ekoosadnictwa lub te¿ ochrony cz³owieka, przyrody i ca³ej planety
jest W³adimir Niko³ajewicz Megre – rosyjski pisarz i dzia³acz spo³eczny, autor ksi¹¿ek z serii “Anastazja – Dzwoni¹ce Cedry Rosji”.
Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e Megre poprzez swoje publikacje spowodowa³, i¿ setki tysiêcy ludzi na ca³ym œwiecie –
a w szczególnoœci w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego – zaczê³y organizowaæ siê w mniejsze lub wiêksze grupy przyjació³ i osiedlaæ na terenach wiejskich, tworz¹c tak zwane ekologiczne osiedla,
w których ka¿da rodzina jest w³aœcicielem ma³ego kawa³ka ziemi
(od hektara do dwóch hektarów), a wszystko to w celu osi¹gniêcia
jak najwy¿szej samowystarczalnoœci i podniesienia materialnych, duchowych oraz etycznych standardów harmonijnego i bezinwazyjnego ¿ycia cz³owieka na ziemi. Megre swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê wyda³
w 1995 roku i od tamtego czasu, w ci¹gu zaledwie 15 lat, w samej
tylko Rosji powsta³o oko³o 300 ekoosiedli inspirowanych przedstawion¹ przez niego filozofi¹.
Z ca³¹ pewnoœci¹ jest to wewnêtrzna, ³agodna, pokojowa rewolucja – rewolucja w stylu Mahatmy Gandhiego, rewolucja, która
roznosi siê po ca³ym œwiecie i porusza wyobraŸniê, pobudza do
wolnoœci, do twórczoœci, do szczêœcia i do radoœci. Jest ³agodna,
zaczyna siê wewn¹trz i emanuje na zewn¹trz pokazuj¹c alternatywê, najbardziej ¿yczliw¹ alternatywê – dla cz³owieka, dla przyrody,
dla Ziemi, dla wszystkich.
Ziemia tak naprawdê jest, by³a i bêdzie najwiêkszym bogactwem. ¯adna iluzja jakiegokolwiek innego bogactwa nigdy tego nie
zmieni. To ziemia rodzi warzywa, owoce, drzewa, to z ziemi wyp³ywa woda, ziemia daje nam schronienie, ciep³o i dach nad g³ow¹.
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Cz³owiek ma zatem wybór – mo¿e ¿yæ w mieœcie, by pracowaæ
w fabryce lub biurze i zarabiaæ na wy¿ywienie oraz dach nad g³ow¹,
lub ¿yæ na ma³ym kawa³ku ziemi na wsi i samemu produkowaæ
¿ywnoœæ, samemu budowaæ prosty, ekologiczny dom z lokalnych
materia³ów. Co jest bardziej ekonomiczne, ekologiczne, bardziej
¿yczliwe? Po co sp³acaæ przez 30 lat kredyt mieszkaniowy, je¿eli
mo¿na z pomoc¹ przyjació³ wybudowaæ prosty, solidny, ekologiczny dom w przeci¹gu kilku miesiêcy za 1/10 rynkowej ceny?
Wydaje siê, ¿e cywilizacja XX wieku zapomnia³a o tym wszystkim. Teraz ogromna wiêkszoœæ ludnoœci zamieszkuje tylko kilka
procent powierzchni Ziemi i t³oczy siê w miastach. Prawie wszyscy
ludzie s¹ uzale¿nieni od pracy, kredytów, transportu, cen ropy. Tak
– to jest uzale¿nienie, a uzale¿nienie jest form¹ niewoli, niewoli na
w³asne ¿yczenie.
¯yj¹c na swoim kawa³ku ziemi mo¿emy posiadaæ wszystko, co
niezbêdne do ¿ycia. Ludzi, którzy tak ¿yj¹, jest coraz wiêcej. Wystarczy ich odwiedziæ, zobaczyæ, porozmawiaæ z nimi, skorzystaæ z ich
doœwiadczeñ, siêgn¹æ po ksi¹¿ki poœwiêcone permakulturze, ekoosadnictwu, ekoœwiadomoœci. ¯ycie na Ziemi mo¿e rzeczywiœcie
przypominaæ b³ogi raj z ogromn¹ iloœci¹ wolnego czasu, który mo¿na poœwiêciæ swoim pasjom, wewnêtrznemu rozwojowi, lub czemukolwiek. Wystarczy odrobina pragnienia, inwencji, determinacji.
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II – Si³a antropocenu
Zanim nasi biali bracia przybyli do nas, aby nas cywilizowaæ,
nie by³o u nas wiêzieñ, nie mieliœmy te¿ przestêpców. Bo jak
mo¿na mieæ przestêpców, skoro nie ma wiêzieñ? Nie mieliœmy
¿adnych zamków ani kluczy, wiêc nie mieliœmy z³odziei. Jeœli
ktoœ z nas by³ tak biedny, ¿e nie mia³ konia, tipi lub koca, ktoœ
inny ofiarowywa³ mu te rzeczy. Byliœmy zbyt ma³o cywilizowani,
by nadawaæ jak¹kolwiek wartoœæ rzeczom u¿ytkowym. Owszem
chcieliœmy posiadaæ pewne rzeczy, ale g³ównie po to, aby móc
siê nimi dzieliæ. Pieni¹dz nie by³ nam znany, i nie mieliœmy pojêcia o tym, ¿e wartoœæ cz³owieka mo¿e byæ mierzona pieni¹dzem.
Nasze prawa nie by³y spisane, nie by³o u nas adwokatów ani
polityków, nie mogliœmy wiêc oszukiwaæ. Byliœmy naprawdê na
“z³ej” drodze, zanim bia³y cz³owiek do nas dotar³. Nie mam pojêcia, jak uda³o nam siê przetrwaæ bez tych podstawowych rzeczy, które – jak nam mówiono – s¹ absolutnie niezbêdne dla
cywilizowanego spo³eczeñstwa.
John Fire Lame Deer
z plemienia Lakota-Sioux

Pañstwowa opieka
Pozna³em kiedyœ rolnika, który znacz¹co siê wzbogaci³ pobieraj¹c dop³aty unijne, które funkcjonuj¹ w Polsce od 2004 roku. Na
pocz¹tku najwiêksze dop³aty by³y za orzech w³oski, wiêc mój znajomy zasadzi³ na wszystkich 20 hektarach sadzonki tej roœliny i przez
piêæ lat otrzymywa³ porz¹dne pieni¹dze za utrzymanie upraw. Po
piêciu latach okaza³o siê, ¿e dop³aty za orzech w³oski w kolejnej
piêciolatce zosta³y ca³kowicie zniesione. Rolnik ten, chc¹c znowu
otrzymywaæ pieni¹dze, postanowi³ zlikwidowaæ ca³¹ plantacjê orzecha i zaj¹æ siê upraw¹ zbo¿a, bo za zbo¿e teraz p³acono najwiêcej.
Zastanowi³o mnie to. Dlaczego ktoœ tam na górze decyduje
o tym, co powinno byæ wyprodukowane w ca³ej Unii Europejskiej
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i zmusza rolników finansow¹ zachêt¹ do tego, aby dostosowywali
swoje pola pod najbardziej preferowane uprawy? Gospodarka centralnie sterowana – pomyœla³em. Dok³adnie taka sama jak za czasów realnego socjalizmu. Zmieni³o siê tylko narzêdzie, którym siê
steruje. Teraz jest nim pieni¹dz, wczeœniej wystarczy³o rozporz¹dzenie. A co z d³ugofalowym gospodarowaniem na ziemi, co z lokaln¹
samowystarczalnoœci¹? To wszystko zupe³nie zanik³o na rzecz przemys³owej monokultury.
Owszem, mo¿na powiedzieæ, ¿e te regulacje s¹ potrzebne do
tego, aby rz¹d i korporacje by³y w stanie wy¿ywiæ 95% spo³eczeñstwa Europy Zachodniej – ludzi, którzy mieszkaj¹, pracuj¹, ¿yj¹
i sp³acaj¹ swoje kredyty w miastach. Oni przecie¿ nie potrafi¹ uprawiaæ ¿ywnoœci dla samych siebie, nie maj¹ na to czasu, musz¹,
a byæ mo¿e nawet chc¹ dalej ¿yæ tak, jak ¿yj¹ i pracowaæ tak, jak
pracuj¹.
Domyœlam siê, ¿e wiêkszoœæ ludzi jest tak bardzo poch³oniêta
swoj¹ prac¹ i codziennym ¿yciem, ¿e zapomnia³a ju¿ o tym, jak to
siê sta³o, ¿e mieszkaj¹ w miastach, ¿e to jest jeden wielki globalny
eksperyment – efekt 200-letniej migracji, wywo³anej intensywn¹
przymusow¹ edukacj¹, ukierunkowan¹ na w¹sk¹, przemys³ow¹ specjalizacjê. W wyniku tego eksperymentu ludzie stali siê maszynami
pod¹¿aj¹cymi za pieni¹dzem – po to, by prze¿yæ, utrzymaæ rodzinê,
by sp³aciæ kredyt. A gdy to siê udaje, by podnieœæ o kolejn¹ poprzeczkê standard swego ¿ycia. Inaczej po prostu nie potrafi¹. Nikt
im nie powiedzia³, ¿e mo¿na inaczej. Nikt im nie pokaza³, ¿e mo¿na
inaczej.
Upraszczaj¹c historiê mo¿na powiedzieæ, ¿e pañstwo w ci¹gu
ostatnich 200 lat przekszta³ci³o siê w gigantyczn¹ instytucjê opiekuñcz¹, a obywatele coraz wiêcej od opiekuna oczekuj¹: lepszej
opieki medycznej, wiêkszej emerytury, zdrowego jedzenia, oznakowanego jedzenia, lepszej edukacji w przymusowej szkole. Ludzie s¹
przekonani, ¿e tylko ustawami i pañstwowym nadzorem mo¿na
spowodowaæ jak¹œ pozytywn¹ zmianê. Pikietuj¹, protestuj¹, pisz¹
petycje, zak³adaj¹ polityczne stowarzyszenia i partie. Niekiedy uda22

je im siê tym sposobem coœ tam „poprawiæ”, coœ wywalczyæ, coœ
przesun¹æ w czasie. Zdarza siê równie¿, ¿e ludziom udaje siê zmieniæ ca³y rz¹d, a nawet ca³y spo³eczny system. Lecz zmiana jednego
systemu na drugi jest tylko kosmetyk¹, je¿eli przy ¿yciu wci¹¿ pozostaje instytucja nazywana pañstwem. Rz¹d, w³adza, pañstwo – ka¿de z tych s³ów oznacza to samo – œrodek nacisku, przymusu, opiekuñczoœci i wyzysku. Czy uzale¿nienie siê od pañstwa i jego odgórnych instytucji nie jest czymœ, co nam, ludziom wolnym, po prostu
uw³acza, co spowalnia, krêpuje, a czasem nawet zabija nasz¹ wrodzon¹, ludzk¹, ¿yczliw¹, indywidualn¹ i spo³eczn¹ kreatywnoœæ?
Jest XXI wiek, pañstwo nadal istnieje, ludzie s¹ albo pos³uszni
dobrowolnie, albo zmuszeni do pos³uszeñstwa jego ustawom, lecz
ja, jako cz³owiek wewnêtrznie wolny, chcê funkcjonowaæ w oparciu o ustawy, w tworzeniu których sam uczestniczê, i co najwa¿niejsze – które mogê dobrowolnie przyj¹æ lub odrzuciæ. Jestem zwolennikiem prawa wolnego od przymusu, ³atwo zmiennego i wzglêdnego. Prawa, które istnieje tylko dla tych, którzy dobrowolnie je uznaj¹.
Prawa, które pozwala zaistnieæ obok siebie ró¿nym tendencjom,
celom i praktykom. Prawa, które jest s³ug¹ cz³owieka i nad którym
panuje ¿ycie, a nie odwrotnie.
Wolnoœæ cz³owieka to wolnoœæ bycia sob¹, swoboda rozwijania w³asnych zainteresowañ, kroczenia w³asn¹ ¿yciow¹ œcie¿k¹. Ustrój
sprzyjaj¹cy wolnoœci to taki, który stoi na stra¿y nietykalnoœci osoby
oraz jej domu, a tak¿e nieograniczonej wolnoœci s³owa, druku, zebrañ, strajków, stowarzyszeñ, nauczania, sumienia i religii. Ka¿da
osoba powinna mieæ prawo i mo¿liwoœæ robienia wszystkiego, co
sobie wymarzy i nierobienia niczego, na co nie ma ochoty, zaœ
granic¹ wolnoœci ka¿dego jest wolnoœæ drugiej istoty.
W chwili obecnej ustawodawstwa na ca³ym œwiecie maj¹ bardzo w¹t³y fundament spo³ecznej wolnoœci. W majestacie prawa ludzie trac¹ swe domy. S¹dowi komornicy bez wahania eksmituj¹
lokatorów i wystawiaj¹ na licytacjê ich schronienia – miejsca,
w których ¿yli, wzrastali, wychowywali dzieci. A dom przecie¿, jak
mawia³ Stefan ¯eromski, jest dla cz³owieka czêœci¹ jego istoty.
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Ka¿de, nawet najbardziej demokratyczne pañstwo jest ze swej
natury instytucj¹ ograniczaj¹c¹ wolnoœæ jednostki, gdy¿ jest to organizacja przymusowa, gdzie wszystkim mniejszoœciom mog¹ byæ narzucane niedogodne dla nich ustawy.
Masowa manipulacja
Adolf Hitler w ci¹gu kilku zaledwie lat zaszczepi³ u niemal
wszystkich obywateli Niemiec swoje w³asne, nacjonalistyczne i rasistowskie idee, sk³oni³ miliony swoich rodaków, by œlepo pod¹¿ali
za wszystkim, co wed³ug niego by³o istotne i wa¿ne. Bardzo pomog³a mu w tym nowoczesna technologia – radio – drewniane, gadaj¹ce pud³o.
W latach trzydziestych XX wieku w ka¿dym szanuj¹cym siê
niemieckim domu by³o radio. Ci zaœ, którzy radia jeszcze nie mieli,
zwykli odwiedzaæ s¹siadów, by wspólnie, z ciekawoœci¹ i fascynacj¹ s³uchaæ wszystkiego, co przez to pude³ko mo¿na by³o us³yszeæ. Czêste przemówienia Fuehrera nale¿a³y do najwiêkszych atrakcji. Gdyby nie wszechobecne radio, jego przemówieñ s³ucha³oby
regularnie mo¿e tysi¹c osób, mo¿e 5 tysiêcy, a mo¿e nawet 10 tysiêcy, ale nie dziesi¹tki milionów, jak to mia³o miejsce.
Dziêki radiu niemal wszyscy obywatele Niemiec znali potê¿ny, donios³y, hipnotyzuj¹cy g³os Adolfa Hitlera. W tym g³osie wyczuwali jego charyzmê, pewnoœæ siebie, entuzjazm. Z dnia na dzieñ,
z miesi¹ca na miesi¹c jego g³êboko zakorzeniona w sercu ideologia
zaczê³a przenikaæ do serc niemal wszystkich, którzy go uwa¿nie
s³uchali. Mê¿czyŸni wstêpowali do armii, kobiety podejmowa³y pracê w fabrykach i zastêpowa³y mê¿czyzn na polach, a dzieci i m³odzie¿ obojga p³ci posy³ana by³a do Hitlerjugend. Priorytetem niemal
wszystkich obywateli i ca³ej gospodarki pañstwa sta³y siê przygotowania do kolejnej wojny, a póŸniej wojna, która mia³a ostatecznie
ustanowiæ pe³n¹ dominacjê czystej rasy aryjskiej nad wszystkimi
pozosta³ymi. Czy by³oby to mo¿liwe bez radia?
Teraz inny przyk³ad z czasów bardziej nam wspó³czesnych –
Chiny, najludniejsze pañstwo œwiata, ale tak¿e najzdrowsze pañ24

stwo œwiata. Chiñska medycyna, a w szczególnoœci jej najwa¿niejsza czêœæ – profilaktyka – jest czymœ, co fascynuje mnie najbardziej
z ca³ego kulturowego bogactwa tego kraju.
Na przestrzeni lat 1970 – 1990 przeprowadzono w Chinach
ogromny program badawczy pod nazw¹ “China Project“. Wyniki
pokaza³y, ¿e stan zdrowotny Chiñczyków jest nieporównywalnie
lepszy ni¿ stan zdrowotny mieszkañców krajów zachodnich. A co
najwa¿niejsze, sukces Chiñczyków w dziedzinie zdrowia nie by³
wcale spowodowany wysokim poziomem s³u¿by zdrowia, lecz g³êboko zakorzenionymi w kulturze i œwiadomoœci prostymi zasadami
profilaktyki – dieta, styl ¿ycia i aktywnoœæ fizyczna.
Oto trzy istotne nawyki ¿ywieniowe, które od tysi¹cleci s¹ respektowane przez Chiñczyków:
1. Unikanie mleka i jego przetworów (w szczególnoœci mlecznego bia³ka). W Chinach z zasady nie u¿ywa siê produktów mlecznych lub spo¿ywa siê je w œladowych iloœciach.
2. Cukier jest trucizn¹ zabijaj¹c¹ powoli. Chiñczycy nie spo¿ywaj¹ cukru, miodu, ¿adnych s³odyczy, s³odzonych soków, napojów, kompotów, d¿emów itp., gdy¿ przeciêtny Chiñczyk wie, ¿e
cukier os³abia nerki, powoduj¹c demineralizacjê ca³ego organizmu
– czyli utratê mikroelementów, tj. magnezu, wapnia, selenu, cynku,
¿elaza oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie.
3. Miêso nie powinno stanowiæ wiêcej ni¿ 10% spo¿ywanych
potraw. Pomimo powszechnie panuj¹cego w Chinach zwyczaju spo¿ywania wszystkiego, co siê rusza, przeciêtny Chiñczyk przez wzgl¹d
na swe zdrowie nie folguje sobie ze spo¿yciem miêsa. W Chinach
powszechna jest równie¿ œwiadomoœæ, ¿e dieta wegañska – zgodnie z zaleceniami medycyny taoistycznej – jest najkorzystniejsza dla
zdrowia. Wspomniane wczeœniej wyniki badañ “China Project” wykaza³y, ¿e najzdrowszymi Chiñczykami i najbardziej d³ugowiecznymi s¹ w³aœnie niespo¿ywaj¹cy cukru weganie – ze swoj¹ ubog¹
i doœæ monotonn¹ diet¹.
Obecnie jednak wspomniane wy¿ej zasady (w szczególnoœci
dwie pierwsze) nale¿¹ ju¿ do “œwiata przodków”. Wystarczy wejœæ
25

do pierwszego lepszego sklepu spo¿ywczego w Chinach i przyjrzeæ
siê towarom na pó³kach.
Nabia³ mleczny rodem z Zachodu (jogurty, serki, kefiry, itp.)
“wylewa siê” z ch³odziarek. Pomimo, i¿ asortyment ten wprowadzono na rynek stosunkowo niedawno, dzisiaj jest on wszechobecny. Statystyczny Chiñczyk wcale nie gardzi ju¿ cukrem, s³odkimi
deserami, przek¹skami. A jak do tego dosz³o? OdpowiedŸ jest podobna – radio, telewizja, prasa, billboardy, a dok³adniej mówi¹c:
nachalna reklama.
Oczywiœcie dokonanie tak wielkiego wy³omu w œwiadomoœci
Chiñczyków i sprawienie, by zapomnieli o wielowiekowej tradycji,
k³ad¹cej nacisk na zdrowie, nie nale¿a³o do ³atwych procesów. Firma Algida np. przez wiele lat wydawa³a kolosalne fundusze na
reklamê. Inwestycja siê jednak uda³a. Teraz Chiñczycy jedz¹ lody,
lubi¹ je i chc¹ jeœæ ich wiêcej. O ten w³aœnie efekt chodzi³o specom
od reklamy. Jakby nie patrzeæ – Chiny to równie¿ najwiêkszy rynek
zbytu na œwiecie.
Zaraz po s³odyczach i nabiale do Chin wkracza kolejna bardzo
intratna ga³¹Ÿ biznesu – farmaceutyka oraz konwencjonalna s³u¿ba zdrowia. Chiñczycy równie¿ zaczêli chorowaæ, miêdzy innymi
na choroby cywilizacyjne. Teraz ju¿ jest kogo leczyæ i komu aplikowaæ leki.
Prastara, wielowiekowa narodowa m¹droœæ – profilaktyka zdrowia – przekazywana z pokolenia na pokolenie przez tysi¹clecia,
chwieje siê na nogach pod intensywnym naciskiem marketingowej,
korporacyjnej propagandy.
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III – Moc kooperatyzmu
Tam, gdzie ludzie wszystkiego ¿¹daj¹ od pañstwa, gdzie wszystkie swoje nadzieje opieraj¹ na takich lub innych reformach, przeprowadzanych przymusowo, tam nie ma ani demokracji, ani
wolnych obywateli; tam s¹ tylko poddani mniej lub wiêcej postêpowego, mniej lub wiêcej oœwieconego rz¹du. Demokracja
zaœ i wolnoœæ tworzy siê wtedy dopiero, gdy ludzie, zamiast ¿¹daæ
reform od pañstwa, przeprowadzaj¹ te reformy sami, moc¹
dobrowolnej solidarnoœci, gdy zamiast cz³owieka jako „g³osu
wyborczego”, zamiast pionka w rêku biurokracji lub przywódców partyjnych, zamiast takiego, który umie tylko albo panowaæ, albo s³uchaæ, zjawia siê cz³owiek jako wolny twórca ¿ycia,
umiej¹cy bez przymusu dzia³aæ solidarnie z innymi i ¿ycie doskonaliæ.
Edward Abramowski

Abramowszczyzna
Gdy po raz pierwszy zetkn¹³em siê z myœl¹ Edwarda Abramowskiego, uderzy³a mnie zbie¿noœæ jego pogl¹dów z tym, co sam
intuicyjnie czu³em, do czego dochodzi³em drog¹ dedukcji i w³asnych doœwiadczeñ. Im bardziej zag³êbia³em siê w jego dorobek,
tym bardziej przyswaja³em sobie „abramowszczyznê” jako coœ bardzo mojego.
Szkolne podrêczniki od historii jednak niewiele o nim mówi¹.
Jego œwiatopogl¹d, przes³anie i prê¿na dzia³alnoœæ nie pasowa³y
zarówno do powojennego socjalizmu, jak i nie pasuj¹ do obecnego
kapitalizmu. By³ przeciwnikiem ka¿dego pañstwa. System, jaki proponowa³, oddolnie kreowa³ i wciela³ w ¿ycie, nazwa³ socjalizmem
bezpañstwowym.
Edward Abramowski – przyjaciel ¯eromskiego, pierwowzór
doktora Judyma i Si³aczki, doradca Pi³sudskiego, inspirator ruchu
kooperatystów, który sprawi³, ¿e uros³o w si³ê prawie pó³tora tysi¹27

ca oddolnych, mniej lub bardziej formalnych niezale¿nych organizacji i ruchów spo³ecznych z niemal 700 tysi¹cami dzia³aczy. Bez
nich – jak twierdzi Stefan Bratkowski – eksperyment stworzenia
z trzech zaborów jednolitego pañstwa nie móg³by siê udaæ
w tak krótkim czasie. Z pe³n¹ œwiadomoœci¹ twierdzê, ¿e dorobek,
jaki Abramowski po sobie zostawi³, dorównuje spuœciznie Gandhiego, To³stoja, Mandeli i Kinga. On ustêpuje im tylko tym, ¿e nadal
pozostaje w cieniu i jest ma³o znany, wrêcz niedostrzegany.
Maria D¹browska napisa³a: Nie dzieje siê w Polsce nic naprawdê wielkiego, m¹drego i dobrego, co by nie by³o przesi¹kniête – œwiadomie albo podœwiadomie – ideami Abramowskiego. A na czym
polega³y jego idee? Pozwolê sobie uproœciæ je do kilku g³ównych
hase³: Stañmy siê niezale¿ni wobec pañstwa i korporacji! Wspó³pracujmy ze sob¹, twórzmy i umacniajmy oddolne, dobrowolne kooperatywy – spo¿ywcze, robotnicze, rolnicze, kulturalne, oœwiatowe, ubezpieczeniowe, jakiekolwiek chcemy! Stañmy siê samowystarczalni, wolni i niezale¿ni we wszystkich mo¿liwych aspektach.
Ale przede wszystkim – rozwijajmy siê duchowo. B¹dŸmy œwiadomi, etyczni, moralni, solidarni.
Abramowski nie tylko nawo³ywa³ do tego, ale równie¿ praktycznie pokazywa³, jak to robiæ. Jego idee, apele, pomys³y, rozwi¹zania by³y, s¹ i bêd¹ wci¹¿ aktualne i ci¹gle potrzebne. Nie jesteœmy
wiêc osamotnionymi pionierami. Mamy ogromne wsparcie i mnóstwo przyk³adów, na których mo¿emy siê wzorowaæ – zarówno
wspó³czesnych, jak i historycznych, rodzimych i odleg³ych.
Praktyka kooperatyzmu
Istniej¹ pewne fundamentalne dobra wspólne, które – zgodnie
z uniwersalnym prawem – nale¿¹ nie tylko do wszystkich ludzi, ale
do wszystkich istot – dobrami tymi s¹ ziemia, powietrze, woda,
promienie s³oñca, bogactwa natury. W pewnym momencie historii
niektórzy ludzie zaczêli wyznaczaæ i grodziæ dla siebie obszary zdecydowanie wiêksze, ni¿ potrzebne do ¿ycia, twierdz¹c, ¿e od tej
pory wszyscy, którzy ten obszar zamieszkuj¹, zobowi¹zani s¹ p³aciæ
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podatki jako poddani cz³owieka, którego nazywaæ nale¿y ksiêciem,
szlachcicem, hrabi¹ lub królem.
Tak zrodzi³y siê chronione „prawem” akty w³asnoœci. Mo¿na je
by³o ustanawiaæ, nabywaæ, zbywaæ, zastawiaæ, dziedziczyæ, zdobyæ,
utraciæ. Ziemia i wszelkie dobra, które znajduj¹ siê na niej, sta³y siê
zwyk³ym towarem. Obecnie ca³a planeta jest podzielona na mniejsze lub wiêksze fragmenty i ka¿da z tych cz¹stek do kogoœ nale¿y,
co potwierdza jakiœ akt w³asnoœci.
Ziemia – fundamentalne dobro wspólne nas wszystkich, zosta³a najzwyczajniej zagrabiona. Wolnoœæ wszystkich ludzi zosta³a tym
samym drastycznie ograniczona. Tak d³ugo, jak bogactwa ziemskie
i œrodki produkcji pozostan¹ w³asnoœci¹ jedynie garstki ludzi, tak
d³ugo pozosta³a wiêkszoœæ bêdzie zmuszona ¿yæ i pracowaæ w mniejszej lub wiêkszej niewoli i ucisku.
Taka jest rzeczywistoœæ, jesteœmy jej œwiadkami równie¿ teraz,
w XXI wieku. Jest jednak coœ, co mo¿emy zrobiæ, aby to zmieniæ,
aby stworzyæ rzeczywistoœæ du¿o bardziej ¿yczliw¹. Wystarczy, ¿e
na powrót uspo³ecznimy w³asnoœæ, która ze swej natury by³a, jest
i bêdzie uniwersalnym dobrem wspólnym. Mo¿emy to robiæ stopniowo, krok po kroku, ucz¹c siê ¿yæ i funkcjonowaæ w nowych
dla nas realiach. Je¿eli to zadzia³a i bêdzie lepsze i bardziej przyjazne od rozwi¹zañ starego systemu, wówczas inni to zobacz¹ i zadecyduj¹ sami.
Abramowski nazywa³ model systemu, który propagowa³, socjalizmem bezpañstwowym, formowanym oddolnie, opartym na
dobrowolnych kooperatywach, gdzie nie ma w³asnoœci ani prywatnej, ani pañstwowej, nie ma te¿ kapitalistycznych stosunków pracy,
a wiêc nie ma ucisku, przymusu, wyzysku, w³adzy. Jest za to dobrowolna wspó³praca oparta na konsensusie. Czy jesteœmy ju¿ na to
wewnêtrznie i spo³ecznie gotowi?
Najbardziej atrakcyjnym wydaje siê fakt, ¿e wprowadzenie tego
systemu w ¿ycie nie wymaga ¿adnej gwa³townej rewolucji. Rewolucja zaczyna siê bowiem i odbywa tylko w sercach, jako moralna
przemiana, g³êbokie uczucie braterstwa, jednoœci i solidarnoœci, przyj29

muje wymiar ci¹g³y, utrwala siê i wzmacnia poprzez konsekwentn¹
oddoln¹ wspó³pracê.
Wspó³praca oznacza zgodnoœæ moich interesów ¿yciowych
z interesami innych, uwarunkowanie mojego dobrobytu rozwojem
dobrobytu innych. To oznacza zniesienie egoizmu i zast¹pienie go
braterstwem, woln¹ kultur¹, ekonomi¹ darów.
Edward Abramowski w pracy: „Idee spo³eczne kooperatywizmu” (1907) napisa³: Dzisiaj, kiedy uwaga spo³eczeñstwa jest zaprz¹tniêta reformami pañstwowymi, kiedy rozmaite stronnictwa
wspó³ubiegaj¹ siê o postawienie programu ¿¹dañ, zabezpieczaj¹cych najlepiej prawa i wolnoœci obywatelskie, warto jest przypomnieæ
sobie, ¿e istnieje forma wspó³¿ycia, stoj¹ca poza organizacj¹ pañstwow¹, a która zdolna jest nie tylko do wykonywania wszelkich
zadañ spo³ecznych, lecz zarazem zabezpiecza najlepiej i najszerzej wolnoœci obywatelskie. Form¹ t¹ s¹ stowarzyszenia. Najdalej
id¹ce konstytucje pañstw demokratycznych, najszerzej pojête przedstawicielstwa ludowe nie osi¹gaj¹ nigdy i nigdy osi¹gn¹æ nie mog¹
takiego zabezpieczenia wolnoœci cz³owieka, takiego poszanowania
woli jednostki wobec zbiorowoœci, jaka charakteryzuje stowarzyszenie... Dla zrozumienia tego przyjrzyjmy siê, jakie s¹ zasady organizacji stowarzyszeñ kooperatywnych. (...) A wiêc przede wszystkim,
w³adza prawodawcza stowarzyszeñ nale¿y do ogó³u cz³onków...
Tylko uchwa³y zgromadzenia ogólnego maj¹ moc obowi¹zuj¹c¹ dla
stowarzyszenia. Uchwa³y te s¹ w ci¹g³ej zale¿noœci od woli swych
twórców i je¿eli, po pewnym czasie, oka¿¹ siê niedogodne, zgromadzenie ogólne mo¿e je usun¹æ i zast¹piæ innymi. W tworzeniu
uchwa³, w ich doskonaleniu i krytyce mog¹ braæ udzia³ wszyscy
cz³onkowie. Prawo inicjatywy (...) jest tutaj nieograniczone... Prawodawstwo – je¿eli mo¿na ten termin pañstwowy zastosowaæ do
zrzeszeñ wolnych – jest wiêc tutaj w ci¹g³ej stycznoœci i w ci¹g³ym
uzale¿nieniu od potrzeb i od przekonañ tego ogó³u, dla którego powstaje i dzia³a. W³adza wykonawcza, tj. zarz¹d stowarzyszenia kooperatywnego, jest wybierana przez zgromadzenie ogólne na czas
okreœlony i zostaje pod dwojak¹ kontrol¹ stowarzyszenia: pod kon30

trol¹ zgromadzenia ogólnego (...) oraz pod kontrol¹ komisji wybranej w tym celu przez zgromadzenie. Rola zarz¹du jest zazwyczaj
ograniczona do wykonywania ogólnych postanowieñ zgromadzenia i tych zadañ, które stanowi¹ sta³¹ funkcjê stowarzyszenia. O ile
by zaœ stowarzyszenie przekona³o siê, ¿e wykonywanie to nie zgadza siê z duchem jego uchwa³ i d¹¿eñ, mo¿na w ka¿dej chwili poddaæ je surowej krytyce i zmieniæ zarz¹d. Mamy wiêc tutaj wszystkie
zasadnicze cechy konstrukcji demokratycznej, w jej postaci najbardziej rozwiniêtej: najwy¿sza w³adza prawodawcza spoczywaj¹ca
w rêkach ogó³u; prawo inicjatywy przys³uguj¹ce ka¿demu; bezwzglêdna swoboda krytyki; (...) w³adza wykonawcza, powstaj¹ca
z wyborów bezpoœrednich, odpowiedzialna przed ogó³em za wszystkie swoje czyny i skrêpowana wol¹ wiêkszoœci w reformach zasadniczych... Pomiêdzy stowarzyszeniem a pañstwem, choæby najbardziej demokratycznym, zachodzi jednak ró¿nica zasadnicza (...)
oto ta mianowicie, ¿e stowarzyszenie jest dobrowolnym zwi¹zkiem
ludzi, tworz¹cym siê na mocy naturalnej wspólnoœci potrzeb, pañstwo zaœ – organizacj¹ terytorialn¹ przymusow¹, prawem ziemi,
które ow³ada cz³owieka, dlatego, ¿e na niej zamieszka³. Nie daje
ono nigdy swoim obywatelom swobody uchylania siê od jego praw
i rozporz¹dzeñ, swobody dobrowolnego nale¿enia lub nienale¿enia do jego organizacji. (...) Cz³owiek wchodzi w szablon ¿ycia,
który inni wytworzyli dla niego przymusowo, kastruje sw¹ indywidualnoœæ w najrozmaitszy sposób, przechodzi przez rozmaite musztry, zatraca wszelk¹ ³¹cznoœæ swych utajonych pragnieñ z czynem
(...). W tym przeobra¿eniu moralnym cz³owieka – z niewolnika na
wolnego twórcê ¿ycia – widzi kooperatyzm swoje najwa¿niejsze zadania, g³êbok¹ istotê szerzonej przez siê kultury demokratycznej (...).
Ci, którzy dotychczas korzystali tylko z rozkazów swych prze³o¿onych (...), rz¹dzeni i cywilizowani na czyj¹œ mod³ê, tutaj, w kooperatywie, sami musz¹ radziæ i decydowaæ o wszystkich swoich sprawach (...). Musz¹ nie tylko radziæ nad tym, ale i tworzyæ to wszystko, ukszta³caæ instytucje, przystosowywaæ je do swoich ¿¹dañ i charakterów, wk³adaæ w nie w³asn¹ inicjatywê, zapa³ tworzenia. Insty31

tucja spo³eczna przestaje wtedy gnêbiæ cz³owieka, staje siê pos³usznym w jego rêku narzêdziem, pozwala mu zmieniaæ na rzeczywistoœæ to, co jest potrzeb¹ i sumieniem, jego myœl¹ i uczuciem, pozwala mu byæ twórc¹.
Historia spó³dzielczoœci w Polsce jest bardzo ¿ywa i bogata.
Dopiero nadmierna ingerencja pañstwa w czasach PRL zdewaluowa³a jej znaczenie, istotê i wartoœæ przez ingerencjê w struktury
organizacyjne, cele i metody dzia³ania. Teraz jest idealny czas, by
do tych dobrych praktyk powróciæ. Mamy idealne warunki do tego,
by przywróciæ idei spó³dzielczoœci jej pierwotne piêkno.
Aby obraz by³ jeszcze pe³niejszy, przytaczam poni¿ej myœli
Abramowskiego o roli, znaczeniu i ogromnym potencjale dobrowolnych kooperatyw spo¿ywczych.
W takich zak³adach i gospodarstwach kooperatywnych wyzysk
pracuj¹cych powinien byæ zupe³nie wykluczony. Robotnicy, którzy
tam pracuj¹, s¹ tak¿e cz³onkami kooperatywy spo¿ywczej i, jako
tacy, s¹ zarazem wspó³w³aœcicielami tych fabryk i folwarków, które
do kooperatywy nale¿¹, bior¹ udzia³ w zarz¹dzaniu nimi i we
wszystkich dochodach, jakie one daj¹.
(…) Obok kapitalistycznej gospodarki, opartej na przywilejach
i wyzysku, niszcz¹cej zdrowie i wolnoœæ cz³owieka, zjawia siê nowa
gospodarka, w której nie ma wyzyskuj¹cych i wyzyskiwanych, w³aœcicieli i proletariuszy, rz¹dz¹cych i rz¹dzonych, gdzie jedynym w³aœcicielem jest stowarzyszenie ludowe wolne, otwarte dla ka¿dego,
szanuj¹ce bezwzglêdn¹ równoœæ praw i obowi¹zków.
(…) Je¿eli kooperatywa jest dobrze administrowana, je¿eli posiada liczne zastêpy cz³onków i je¿eli ci cz³onkowie wszystko w niej
kupuj¹, natenczas dochody kooperatywy dosiêgaj¹ olbrzymich rozmiarów i mog¹ byæ przeznaczone na zaspokojenie wszelkiego rodzaju potrzeb spo³ecznych. Dochody te dziel¹ siê zwykle na dwie
czêœci: jedna czêœæ jest wyp³acana cz³onkom, jako dywidenda, druga zachowana jest jako fundusz gromadzki. Ta druga czêœæ jest
najwa¿niejsza i najwiêksze korzyœci zapewnia stowarzyszonym.
Tote¿ w miarê tego, jak kooperatywa uœwiadamia siê co do zadañ
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swoich i wielkiej roli, jak¹ ma odegraæ w œwiecie, w miarê tego mniej
przeznacza siê na dywidendê, a coraz wiêcej na fundusz gromadzki.
Przemiana ustroju zaczyna siê od wewn¹trz
Który cz³owiek, istota wolna, chce i mo¿e zgodziæ siê na oddanie w³asnej wolnoœci w rêce obcych ludzi? Nawet jeœli jest demokracja, to przeg³osowanej mniejszoœci nie pozostawia siê ¿adnej alternatywy – pozostaje jedynie bierne lub wymuszone podporz¹dkowanie
siê w³adzy.
W obecnych czasach wielu ludzi doskonale zdaje sobie sprawê z tego, ¿e kapitalizm, jako system spo³eczny, jest naturaln¹ po¿ywk¹ egoizmu. Cecha ta wszczepiana jest ludziom przez ca³e ¿ycie,
poprzez konkurencjê, walkê o chleb, wyœcig szczurów, dominacjê
pieni¹dza, przez system biurokratycznej niewoli i ca³¹ korporacyjno–bankow¹ hegemoniê. Sztucznie tworzona jest atmosfera ci¹g³ego niedosytu, konsumeryzmu, pragnienia zysku, co w po³¹czeniu
z upokorzeniem pora¿ki, beznadziej¹, rozpacz¹, stresem, powoduje
u wielu ludzi zatracenie ¿yciowego sensu, zanik wzajemnej ufnoœci,
braterstwa, przyjaŸni. Czy mo¿na zmieniæ ten zewnêtrzny stan rzeczy? Czy warto próbowaæ?
Lew To³stoj pisa³, i¿ zamiast gwa³townych rewolucji i powstañ
spo³ecznych si³¹ o wiele bardziej skuteczn¹ jest bierny opór, który
w sposób naturalny jest równie¿ ¿yczliwym oporem. Wystarczy
œwiadomie i inteligentnie uchylaæ siê od wspó³pracy i uczestnictwa
w systemie, organizowaæ siê oddolnie i zaspokajaæ wszystkie swoje
¿yciowe potrzeby w dobrowolnych kooperatywach.
Brzmi atrakcyjnie i prosto. Wa¿ny jest jednak pewien warunek, na który zwraca³ szczególn¹ uwagê Edward Abramowski. Pisa³
on, ¿e wprowadzenie nowego ustroju jest tylko wtedy mo¿liwe,
kiedy dokona siê rewolucja moralna w duszach ludzkich. „Nowy
cz³owiek” musi zaistnieæ wczeœniej ni¿ nowy ustrój, a poniewa¿
ma byæ przygotowany do ¿ycia w nowych warunkach, uprzednio
musi poznaæ i przyswoiæ nowe wartoœci moralne oraz normy etyczne. Gdy zadanie rewolucji moralnej zostanie spe³nione i nast¹pi
33

przeobra¿enie sumienia, wówczas mo¿na bêdzie przyst¹piæ do
kolejnego etapu, jakim jest przeobra¿enie prawodawczo–polityczne. Lecz to bêdzie ju¿ tylko formaln¹ stron¹ przewrotu dokonanego
wczeœniej.
Moj¿esz Hess w podobnym tonie podkreœla³, ¿e istnieje tak
œcis³y zwi¹zek miêdzy wolnoœci¹ ducha a wolnoœci¹ spo³eczn¹, ¿e
jedna bez drugiej nie mo¿e siê w pe³ni urzeczywistniæ. Dlatego te¿
bezsensowne i bezowocne jest obdarowywanie ludu wolnoœci¹ spo³eczn¹, podczas gdy w ich duszach nie ma wolnoœci wewnêtrznej.
Bowiem wolnoœæ powinna byæ urzeczywistniona ca³kowicie, zarówno
duchowo, jak i spo³ecznie.
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IV – Rozwa¿ania o dobrym spo³eczeñstwie
Jeœli pewne instytucje nie spe³niaj¹ swych funkcji, pozostaw je
i nie trudŸ siê, by je zmieniaæ. Zamiast tego ustal, jak dana instytucja powinna dzia³aæ, co dostarczaæ i opracuj lepszy system, który wydajnie realizuje cele i spe³nia swe funkcje. Jeœli
zrobisz to w³aœciwie, ludzie przy³¹cz¹ siê do ciebie. Ca³kiem
mo¿liwe, ¿e stara instytucja ostatecznie zwiêdnie i obumrze.
Bill Mollison

¯ywa Utopia
Od lat szukam ¿yczliwych rozwi¹zañ, bez wzglêdu na to, jakimi barwami siê mieni¹ i sk¹d pochodz¹. Jeœli wiem, ¿e coœ dzia³a
lub czujê, ¿e mo¿e dzia³aæ i ¿e jest ¿yczliwe dla wszystkich ludzi,
przyrody oraz ca³ej planety, wówczas to wspieram, myœlê o tym,
mówiê, testujê, próbujê wcielaæ w ¿ycie.
Istniej¹ dwa znaczenia s³owa „utopia”. Jedno, to potoczne
i bardzo popularne, wskazuje na coœ niemo¿liwego do zrealizowania. Drugie, to pierwotne i oryginalne, okreœla ustrój spo³eczny
funkcjonuj¹cy na zasadach sprawiedliwoœci, solidarnoœci, równoœci.
Jako cz³owiek ¿yj¹cy utopi¹ twierdzê, ¿e istnia³y i istniej¹ utopie,
które doskonale sprawdzaj¹ siê i funkcjonuj¹ od setek, czy nawet
tysiêcy lat. WeŸmy dla przyk³adu utopiê nakreœlon¹ przez Platona
w jego s³ynnym „Pañstwie” – uznawan¹ za jedn¹ z pierwszych uwiecznionych na piœmie. Mo¿na j¹ w zasadzie streœciæ jednym zdaniem:
Dajcie ludziom wolnoœæ, a wówczas doskonale zadbaj¹ oni o siebie
i o swoich s¹siadów równie¿. Wzoruj¹c siê na Platonie zwyk³em
mawiaæ nieco inaczej: Stañ siê wolny, zadbaj o siebie, a potem zadbaj równie¿ o swoich s¹siadów.
Czasy nieco siê zmieni³y. Nie ma ju¿ takiej koniecznoœci, aby
ktoœ inny dawa³ nam wolnoœæ. Przecie¿ my mo¿emy daæ j¹ sobie
sami. To tylko od nas zale¿y, czy jesteœmy i czujemy siê ludŸmi
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wolnymi, spe³nionymi, rozkwitaj¹cymi, czy te¿ mniej lub bardziej
skrêpowanymi. Ludzie wolni to tacy, którzy maj¹ pragnienie i odwagê, by dbaæ o siebie samych na wszystkich poziomach – materialnym, emocjonalnym, duchowym, psychicznym, by wzajemnie
siê wpieraæ i wspólnie organizowaæ. Wed³ug mnie idealna utopia to
lokalna samowystarczalnoœæ stworzona i utrzymywana oddolnie
i dobrowolnie.
Ludzie to bardzo wyj¹tkowy, szczególny element przyrody, bo
posiadaj¹cy woln¹ wolê, sumienie i wyobraŸniê. Wyj¹tkowoœæ cz³owieka polega równie¿ na tym, ¿e mo¿e on dokonywaæ autoprogramowania wszystkich swoich g³ównych systemów steruj¹cych, jakimi s¹: wiara, œwiatopogl¹d i motywacja. Zwierzêta tego nie potrafi¹.
Ma³o tego, cz³owiek mo¿e albo dokonaæ programowania samodzielnie, albo mo¿e zdaæ siê w tym wzglêdzie na innych. Rolê odgórnych programatorów doskonale spe³nia system oœwiaty, rodzina,
media, tradycja, obyczaje. Uwa¿am, ¿e osoby potrafi¹ce dokonywaæ niezale¿nego programowania swej w³asnej œwiadomoœci, s¹
równie¿ zdolne do wspó³tworzenia i formowania doskona³ych systemów spo³ecznych, charakteryzuj¹cych siê dobrowolnoœci¹ oraz
du¿¹ elastycznoœci¹.
Jeœli jakaœ jednostka lub grupa narzuca innym jednostkom lub
grupom jakikolwiek ustrój spo³eczny w sposób inny ni¿ poprzez
dobrowoln¹ akceptacjê, to dopuszcza siê mniejszej lub wiêkszej
manipulacji, albo wrêcz przemocy. Jedni tê przemoc akceptuj¹
i dostosowuj¹ siê do niej, czasami nawet staj¹ siê jej stra¿nikami
i beneficjentami. Inni zaœ broni¹ siê, robi¹ uniki, szukaj¹ mo¿liwoœci wyjœcia i stworzenia nowego systemu – takiego, który ich zdaniem znacznie lepiej spe³nia swoje funkcje, a do tego wolny jest
od przymusu.
Doskona³y system jest teraz
System doskona³y to naturalny system, ca³kowicie zgodny
z prawami lokalnej i uniwersalnej natury, zgodny z rzeczywistoœci¹
– nasz¹ w³asn¹ i t¹ wokó³ nas równie¿. Ustrój doskona³y to ten,
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który jest teraz. A ustrój, który jest teraz to ten, który wspieram sw¹
myœl¹ i wprowadzam w czyn. To g³êboka, naturalna ¿yczliwoœæ
obejmuj¹ca wszystkich i wszystko.
W strefie geograficznej, w której mieszkam, ustrojem doskona³ym jest las, bo ma tendencjê do naturalnej dominacji i ekspansji. Na
Saharze ustrojem doskona³ym jest pustynia, bo jest wszechobecna,
a na Arktyce lodowiec. Owszem, w ci¹gu ostatnich 200 lat cz³owiek
technokratyczny i eksploatacyjny zdominowa³ las i w du¿ym stopniu go kontroluje, lecz las wci¹¿ zachowuje sw¹ wielk¹ moc dominacji na l¹dzie. To nic, ¿e teraz blisko 10% powierzchni Europy jest
pokryte betonem i asfaltem. Las bardzo szybko to „skonsumuje”,
jeœli mu siê na to pozwoli poprzez zaniechanie wylewania kolejnej
warstwy asfaltu na pêkniête fragmenty.
Aby poznaæ, doœwiadczyæ i zrozumieæ doskona³y ustrój panuj¹cy na Saharze, najlepiej by³oby zamieszkaæ z ludŸmi ¿yj¹cymi na
pustyni, którzy znaj¹ j¹ i czuj¹ g³êboko. Aby zrozumieæ las i doskona³y system, w oparciu o który dzia³a, najlepiej by³oby zamieszkaæ
w lesie, w towarzystwie „leœnych ludzi”. Jestem zdania, ¿e system
doskona³y jest wszêdzie tam, gdzie ja, jako cz³owiek, pragnê teraz
byæ. Ma³o tego, jest wszêdzie tam, gdzie dok³adnie teraz jestem.
Jako cz³owiek ¿yj¹cy na Ziemi mam ogromne pole wyboru swojego
w³asnego sposobu i stylu ¿ycia, a tak¿e doskona³ego systemu,
w zgodzie z którym chcê funkcjonowaæ. Œwiadomie wytwarzam wiêc
mentaln¹ wibracjê, która jeszcze bardziej przybli¿a mnie do lasu
i do „leœnych ludzi”. Moje ¿ycie stopniowo coraz bardziej upodobnia siê do ¿ycia aborygenów i do doskona³ego systemu, w jakim oni
funkcjonuj¹ teraz i funkcjonowali kiedyœ. Czy aborygen i mi³oœnik
prawdziwych lasów mo¿e mówiæ ludziom z miasta, jak maj¹ wcielaæ w ¿ycie swój doskona³y ustrój w warunkach miejskich? To zdecydowanie le¿y poza zasiêgiem jego zainteresowañ. Prawdopodobnie powie im tylko coœ, co zabrzmi mniej wiêcej tak: Zostawcie na
chwilê miasto, spróbujcie zbli¿yæ siê do lasu. Mo¿e pokochacie las
i zechcecie ¿yæ tak jak ja ¿yjê, blisko lasu i w zgodzie z lasem. Mo¿e
to bêdzie dla was tak samo mi³e i przyjemne jak dla mnie?
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Nowa definicja pañstwa
Gdy otworzy³em wikipediê pod has³em „pañstwo”, zobaczy³em wiele ró¿nych definicji. ¯adna z nich nie oddaje jednak tego, co
rozumiem lub odczuwam pod pojêciem pañstwa w ustroju naturalnym – czyli ¿yczliwego ludziom, przyrodzie, ca³emu otoczeniu. Oznacza to, ¿e czas odnaleŸæ lub stworzyæ definicjê, z któr¹ czu³bym siê
dobrze. Napisa³em wiêc takie zdanie: Pañstwo to dobrowolna, konsensualna, organiczna i otwarta organizacja ludzi, powstaj¹ca
i kszta³tuj¹ca siê oddolnie w celu u³atwienia i ochrony ¿ycia jej mieszkañców. Doœæ ogólne i uniwersalne. Dobrowolnoœæ jest kluczem
i najwa¿niejsz¹ zasad¹. Dobrowolnoœæ – zastêpstwo obligatoryjnoœci.
Systemy obligatoryjne s¹ idealne dla nielicznej tylko grupy osób
kontroluj¹cych ten system i stosuj¹cych aparaty „opieki” oraz przymusu wobec wszystkich pozosta³ych. Systemy dobrowolne s¹ zaœ
doskona³e dla wszystkich, którzy chc¹ w nich uczestniczyæ i je wspó³tworzyæ. Taka jest miêdzy nimi ró¿nica w pojêciu doskona³oœci. Jaki
zatem system chce tworzyæ i wspieraæ obecne pokolenie otwartej
kultury?
Moralnoœæ spo³eczna
Obejrza³em niedawno rosyjski film pt. „Szczurzy król”. Przes³anie filmu wskazywa³o na pewne mechanizmy spo³eczne, które moim
zdaniem godne s¹ g³êbokiej uwagi. Przytaczam je zatem tutaj.
Powszechnie wiadomo, ¿e szczury znane s¹ ze swoich niewiarygodnych umiejêtnoœci prze¿ycia. Podstaw¹ tej si³y jest ich spójnoœæ spo³eczna. Pomagaj¹ sobie nawzajem, broni¹, zabieraj¹ ze sob¹
rannych, je¿eli jest taka mo¿liwoœæ. Szczury czuj¹ siê jednym organizmem i zachowuj¹ siê jak jeden organizm. Szybko wymieniaj¹
miêdzy sob¹ informacje i uprzedzaj¹ siê o niebezpieczeñstwach,
przekazuj¹ sobie umiejêtnoœci obronne. W takim zachowaniu korzyœæ odnosz¹ wszyscy, a mechanizm ten ma charakter moralny.
Jeden z najefektywniejszych sposobów walki ze szczurami
w miejscach przemys³owych oparty jest na zniszczeniu ich moralnoœci. Nie da siê z³amaæ moralnoœci wszystkim szczurom, ale mo¿na
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z³amaæ jednego, i te¿ nie od razu. Robi siê to stopniowo. Najpierw
trzeba stworzyæ œrodowisko, w którym kluczow¹ rolê odgrywa racjonalna logika. Zmusza siê szczura do dokonania pierwszego kroku, do takiego dzia³ania, które jest absolutnym tabu.
Odbywa siê to w nastêpuj¹cy sposób. Wybiera siê najwiêkszego i najsilniejszego szczura, d³ugo morzy go g³odem, a potem wrzuca siê do jego klatki martwego szczura. Po namyœle po¿era on swojego martwego kolegê. Racjonalna logika podpowiada mu: to ju¿
nie wspó³towarzysz, to jest po¿ywienie. Jemu jest wszystko jedno,
a ja muszê prze¿yæ. Wiêc mo¿na jeœæ.
Nastêpnym razem poprzeczka podnoszona jest wy¿ej. Do klatki wrzuca siê ledwo ¿ywe zwierzê. Nowe “po¿ywienie”, chocia¿
prawie martwe, wci¹¿ jeszcze ¿yje. Racjonalna logika podpowiada
rozwi¹zanie. On i tak umrze, a ja muszê ¿yæ. I szczur znowu zjada
swojego pobratymca, teraz praktycznie ¿ywego.
Trzeci raz do klatki wrzucane jest ¿ywe i zdrowe “jedzenie” –
s³abszy szczur. U silnego szczura znowu w³¹cza siê algorytm logiki. Jest mi ju¿ wszystko jedno, mówi do siebie. Jaki jest sens, jeœli
oboje zginiemy? Niech prze¿yje najsilniejszy. Szczur przy podejmowaniu decyzji za ka¿dym razem potrzebowa³ mniej czasu,
a poziom amoralnoœci przy ka¿dym kolejnym posi³ku by³ coraz
wiêkszy. Po pewnym czasie szczur w ogóle przesta³ myœleæ. Odnosi³ siê do swoich pobratymców jak do po¿ywienia. Tak szybko,
jak wrzucano nowego szczura do klatki, on natychmiast rzuca³ siê
na niego i po¿era³. Od chwili, kiedy przesta³ myœleæ w kategoriach
„po¿reæ czy nie”, jego moralnoœæ zosta³a z³amana. Nastêpnie wypuszczono go do spo³ecznoœci, z której wczeœniej go zabrano. By³
to ju¿ zupe³nie inny szczur. By³a to istota bez ¿adnych oznak moralnoœci. W swoim postêpowaniu kierowa³ siê tylko logik¹ egoizmu.
Ale jego otoczenie nie wiedzia³o o tym. Traktowali go jako swojego
i ca³kowicie mu ufali.
Bardzo szybko dochodzi³ do wniosku, ¿e optymalnym wariantem jest skryta napaœæ. Szczur wabi³ swoje kolejne ofiary w zaciszne
miejsce i tam je po¿era³, w tajemnicy przed spo³ecznoœci¹.
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Kiedy w szczurzej spo³ecznoœci nie by³o ju¿ w¹tpliwoœci, ¿e
wœród nich znalaz³ siê wilk w owczej skórze, szczury wynosi³y siê
z tego miejsca. Przy czym przenosi³y siê w stu przypadkach na sto.
Zwierzêta jakby ba³y siê otruæ „fluidami” transformowanego szczura. Ba³y siê zostaæ takimi jak on. Instynktownie czu³y, ¿e je¿eli ich
œwiadomoœæ wch³onie nowe oprogramowanie, powstanie wtedy
spo³ecznoœæ bez hamulców, spo³ecznoœæ zdrajców, spo³ecznoœæ
konsumentów. Atmosfera amoralnoœci niszczy mechanizm ochrony
spo³ecznej i wtedy gin¹ wszyscy.
Nasuwa siê pytanie: dlaczego szczurza spo³ecznoœæ uciek³a,
dlaczego nie zniszczy³a “króla”? W takim zachowaniu tak¿e istnieje
bardzo g³êboki sens. Zbiorowa inteligencja, któr¹ w tym przypadku
mo¿na uwa¿aæ za instynkt, obliczy³a, ¿e w likwidacji mog¹ wzi¹æ
udzia³ tylko najsilniejsze osobniki, elita spo³ecznoœci. Kto wie, co
siê z nimi stanie, gdy wpij¹ siê zêbami w ¿ywe cia³o niemoralnego
wspó³bratymca. Czy nie zara¿¹ siê jego niegodziwoœci¹? Nawet szczury nie chc¹ ¿yæ w spo³eczeñstwie zbudowanym na ci¹g³ych wojnach ze sob¹, rozdzieraj¹cych ich jednoœæ. Szczury, obawiaj¹c siê,
¿e racjonalna logika egoizmu zarazi szczurz¹ elitê, wol¹ odejœæ
w inne miejsce.
Konkluzja w odniesieniu do naszej ludzkiej rzeczywistoœæ jest
nastêpuj¹ca: Ci, którzy s¹ g³êboko œwiadomi amoralnoœci zasad panuj¹cych w systemach i uk³adach spo³ecznych, w których ¿yj¹, po
prostu odchodz¹ – mentalnie, emocjonalnie, formalnie, fizycznie –
ca³¹ swoj¹ energiê kieruj¹c na wspó³tworzenie nowego systemu od
podstaw.
Nie mo¿esz zabiæ smoka, poniewa¿ zabijaj¹c go sam siê nim
stajesz (M¹droœæ Wschodu).
Walka wyczerpuje
Na tej planecie istnia³, istnieje i mo¿e zaistnieæ tylko jeden
sprawca z³a – ludzka nieœwiadomoœæ. Wraz ze zrozumieniem tej
prawdy przychodzi lekkoœæ i wybaczenie. Dziêki wybaczeniu znika
to¿samoœæ pokrzywdzonej ofiary i rodzi siê prawdziwa si³a. £agod40

noœæ, cierpliwoœæ, wytrwa³oœæ i determinacja w tworzeniu otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci jest najlepsz¹ z mo¿liwych strategii. Je¿eli coœ
jest autentyczne i dobre, to wzroœnie, wzmocni siê i rozprzestrzeni
naturalnie, bez szczególnego wysi³ku, bez ofiar i nadmiernych wyrzeczeñ, a tym bardziej bez walki czy nawet marketingu.
Owszem, w pewnych przypadkach mo¿e zachodziæ potrzeba
samoobrony lub obrony innej osoby, lecz nale¿y uwa¿aæ, aby nie
uczyniæ z tego misji „walki ze z³em”. Istnieje bowiem du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e walcz¹c z czymœ staniemy siê tacy sami jak to,
z czym walczymy. Wojna to postawa myœlowa i wszelkie wynikaj¹ce z niej dzia³ania albo wzmocni¹ wroga postrzeganego jako z³o,
albo, jeœli wojnê siê wygra, stworz¹ nowego wroga, nowe z³o –
równe temu, z którym siê walczy³o, o ile nie gorsze.
Pieni¹dz wy³¹cznie jako œrodek wymiany
Rozwa¿aj¹c wizje przysz³oœci nale¿y równie¿ wspomnieæ o roli,
jak¹ pe³ni i powinien pe³niæ pieni¹dz – jeden z najbardziej kluczowych wynalazków cz³owieka. Pieni¹dz, jako œrodek u³atwiaj¹cy
wymianê dóbr i us³ug, jest czymœ genialnym i doskonale sprawdza
siê w tej roli. Lecz jeœli ten sam pieni¹dz, oprócz swej funkcji p³atniczej, podniesiony zostanie do rangi towaru, a tym samym obiektu
wymiany poprzez na³o¿enie odsetek, mar¿y oraz inflacji, wówczas
staje siê on bardzo skutecznym i subtelnym zarazem narzêdziem
przemocy, zniewolenia i wyzysku.
Dlaczego tak siê dzieje i jak temu zaradziæ opisa³a bardzo dok³adnie Margritt Kennedy w swej ksi¹¿ce „Pieni¹dz wolny od inflacji i odsetek”, któr¹ gor¹co polecam*. W kilku akapitach pozwolê
sobie w telegraficznym skrócie zasygnalizowaæ jedynie najbardziej
kluczowe kwestie.
Wszystkie popularne systemy filozoficzne i religijne œwiata zgodnie okreœlaj¹ lichwê** mianem przestêpstwa i z³a. Powód jest prosty
* Wydawnictwo Zielone Brygady, Kraków 2007.
** Lichwa to ka¿de po¿yczanie pieniêdzy na procent.
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– akceptacja lichwy powoduje, ¿e ci, którzy posiadaj¹ oszczêdnoœci,
mog¹ powiêkszaæ bogactwo po¿yczaj¹c pieni¹dze innym i pobieraj¹c za tê przys³ugê odsetki. Bankierzy zatem nie musz¹ robiæ nic
wiêcej, aby powoli i stopniowo przejmowaæ materialn¹ kontrolê
nad œwiatem. Wystarczy, ¿e po¿yczaj¹ pieni¹dze. Paradoksalnie –
nie musz¹ oni nawet fizycznie posiadaæ pieniêdzy, aby je po¿yczaæ.
Mog¹ emitowaæ i po¿yczaæ pieni¹dz elektroniczny – zwyk³y zapis
na koncie. Statystyki mówi¹, ¿e obecnie co pi¹ty po¿yczkobiorca
nie jest w stanie sp³acaæ swego zobowi¹zania. Banki wówczas upominaj¹ siê o zabezpieczenie kredytu – ruchomoœci, nieruchomoœci,
ziemiê, firmê, nawet ca³e kraje. Prawie w ka¿dej rodzinie jest osoba,
która zaci¹gnê³a jakiœ kredyt. Poziomy zad³u¿enia wielu pañstw siêgaj¹ niewiarygodnych sum. Zyski bankierów s¹ prawnie zagwarantowane w ka¿dej okolicznoœci – jeœli sp³acasz kredyt, to oddajesz im
kapita³ z odsetkami, jeœli nie sp³acasz, to podlegasz windykacji
i oddajesz im zabezpieczenie kredytu. Nawet jeœli nie jesteœmy d³u¿nikami ¿adnego banku, to ¿yj¹c w lichwiarskim systemie praktycznie przy okazji ka¿dej transakcji gospodarczej p³acimy odsetki. S¹
one ukryte w podatkach, bo rz¹d i samorz¹dy musz¹ je p³aciæ, s¹
ukryte w cenach wszystkich towarów i us³ug, gdy¿ wiêkszoœæ przedsiêbiorstw równie¿ sp³aca jakiœ kredyt. Ka¿da transakcja gospodarcza sprawia wiêc, ¿e banki – nic nie robi¹c – coraz bardziej siê
bogac¹ i przejmuj¹ coraz wiêksz¹ materialn¹ kontrolê nad œwiatem.
Taka jest rzeczywistoœæ. Wszystkie znane nam zarówno historyczne, jak i wspó³czesne systemy polityczne czy prawne pozwala³y
i wci¹¿ pozwalaj¹ na to, aby lichwa by³a prawnie chroniona.
W miêdzywojennej Polsce istnia³a tzw. ustawa antylichwiarska, która jasno precyzowa³a, i¿ oprocentowanie jakiejkolwiek po¿yczki powy¿ej 10% w skali roku jest przestêpstwem. Legaln¹ i „uczciw¹”
lichw¹ by³a tylko ta, która nie przekracza³a owych 10%. Obowi¹zuj¹ca od 2006 roku w Polsce ustawa antylichwiarska równie¿ okreœla
próg przestêpstwa – to odsetki bêd¹ce czterokrotnoœci¹ stopy kredytu lombardowego NBP (obecnie oko³o 16% w skali roku). Próg
przestêpstwa jest zatem wyraŸnie okreœlony.
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Do tej pory ¿aden ze œwiatowych parlamentów nie zdecydowa³ siê na uznanie ka¿dej, nawet najmniejszej lichwy jako przestêpstwa. Czy banki komercyjne s¹ a¿ tak niezbêdne do tego, aby œwiat
dalej istnia³? Co by siê sta³o, gdyby ka¿da lichwa by³a traktowana
jak przestêpstwo? Czy coœ by siê znacz¹co zmieni³o?
Z ca³¹ pewnoœci¹ komercyjne banki przesta³yby istnieæ. Pieni¹dz sta³by siê na powrót tym, czym powinien byæ – œrodkiem
wymiany i niczym wiêcej. Jego miara (wartoœæ) by³aby sta³a, tak
samo, jak sta³a jest miara metra lub kilograma. Nikt nie móg³by
zarabiaæ tylko i wy³¹cznie dziêki swym pieniê¿nym oszczêdnoœciom
i wzbogacaæ siê niczego nie produkuj¹c, niczego do spo³eczeñstwa
nie wnosz¹c. Je¿eli powsta³yby banki, to by³yby to banki ma³e, lokalne, etyczne, spo³eczne. Fundusz po¿yczkowy by³by w nich tworzony dobrowolnie, na spo³ecznie u¿yteczne cele. Po¿yczki w takich bankach wolne by³yby od odsetek, a decydentami byliby zwykli ludzie – twórcy i uczestnicy funduszu. Takie banki przypomina³yby bardziej fundacje ni¿ banki i z ca³¹ pewnoœci¹ wpasowywa³yby
siê w obszar otwartej kultury.
Ekonomia darów i otwarta kultura
Ekonomia darów lub kultura darów jest czymœ bardzo naturalnym i powszednim – funkcjonuje przecie¿ w ka¿dej rodzinie. Jest przeciwieñstwem wymiany „coœ za coœ”. Je¿eli coœ dajê, to robiê to, poniewa¿ chcê daæ. Dajê, bo sprawia mi to przyjemnoœæ. Dajê bo wiem, ¿e
tobie jest to potrzebne. Dajê bo wiem, ¿e zrobisz z tego dobry u¿ytek.
Dajê bez oczekiwañ na jakiœ rewan¿. Dajê, bo wyp³ywa to z mojej
istoty, jest przejawem mojego uznania, szacunku, mi³oœci do ciebie.
Tak w³aœnie rodzice obdarowuj¹ swoje dzieci – bezinteresownie, czysto, naturalnie. Jeœli mogê zrobiæ coœ dla ojca, matki, siostry, brata,
syna, córki, przyjaciela, przyjació³ki, s¹siada, znajomego, nieznajomego, spo³ecznika, aktywisty, kogokolwiek, kto mnie inspiruje i zachwyca, kogo szanujê i ceniê – to po prostu robiê to z przyjemnoœci¹.
Ekonomia darów mo¿e zdecydowanie wyjœæ poza rodzinê, grono przyjació³, spo³ecznoœæ, plemiê i obj¹æ ca³¹ ludzkoœæ, ca³y Wszech43

œwiat. To dlatego w³aœnie coraz wiêcej wynalazków, publikacji, utworów jest rozpowszechnianych i udoskonalanych na zasadach otwartej kultury, przy zniesieniu lub znacznym ograniczeniu praw autorskich i zdjêciu patentów. Kod Ÿród³owy jest dostêpny dla wszystkich. Wynalazek, idea, dzie³o, pomys³ mog¹ s³u¿yæ wszystkim i ka¿dy, kto chce, mo¿e je doskonaliæ.
Konsensus
Od kilku lat uczestniczê w procesach d¹¿¹cych do jednomyœlnego podejmowania decyzji i przyznajê, ¿e s¹ to bardzo twórcze doœwiadczenia. Rozwi¹zania bywaj¹ zaskakuj¹ce i w wielu
przypadkach lepsze ni¿ oryginalne propozycje. Dzieje siê tak,
poniewa¿ zamiast zwyk³ego g³osowania „za” lub „przeciw” w okreœlonej sprawie – do czego przywykliœmy od pokoleñ – i pozwolenia, aby wiêkszoœæ dokona³a wyboru, grupa zobowi¹zuje siê do
wypracowania takich rozwi¹zañ, które w satysfakcjonuj¹cym stopniu odpowiadaj¹ wszystkim zainteresowanym. Czasami trwa to
d³ugo, ale warto jest podj¹æ ten wspólny wysi³ek, gdy¿ sprawy dotycz¹ce wszystkich z natury rzeczy powinny uwzglêdniaæ wolê
i stanowisko wszystkich.
Wiele starych kultur stosowa³o konsensus. Kopne prawo s³owiañskie moc¹ oddolnego konsensusu mog³o powo³ywaæ i odwo³ywaæ nawet króla. A wszystko zaczyna³o siê od jednomyœlnego
wyboru reprezentanta wioski. Gospodarze wspólnie wybierali spoœród siebie tego, który najlepiej reprezentuje ich w obradach gminy.
Wszyscy so³tysi jednomyœlnie wybierali spoœród siebie wójta, a wójtowie w analogiczny sposób wybierali wojewodê. Id¹c dalej tym
kluczem, jeden spoœród wojewodów zostawa³ powo³ywany na stanowisko króla. Wszystko odbywa³o siê wiêc oddolnie. Król by³ tymczasowym reprezentantem wszystkich i w ka¿dej chwili mo¿na by³o
go odwo³aæ. Niektórzy mówi¹, ¿e tak w uproszczonym skrócie wygl¹da³o sedno staros³owiañskiego konsensusu. Historia bardzo ma³o
wie o tej kulturze. A nam pozostaj¹ tylko domys³y.
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Federacje autonomicznych wspólnot
Nowo¿ytni myœliciele i dzia³acze wolnoœciowi, którzy szczególnie przypadli mi do gustu – To³stoj, Abramowski, Godwin, Proudhon – choæ ró¿ni w szczegó³ach swych pogl¹dów, zgodni byli odnoœnie do wizji ¿yczliwego systemu. Ich zdaniem, nowy spo³eczny
system bêdzie nastêpstwem g³êbokiej moralnej przemiany w œwiadomoœci i sercach wszystkich jego uczestników. Ma byæ kszta³towany i utrzymywany dobrowolnie i oddolnie. Jego podstaw¹ i si³¹ jest
lokalna samowystarczalnoœæ, kooperacja, solidarnoœæ i konsensus
w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych wszystkich zainteresowanych.
Jeœli ludzkoœæ wci¹¿ z tak¹ sam¹ si³¹ i determinacj¹ bêdzie
zmierza³a w kierunku otwartej kultury, to ju¿ wkrótce nasze dotychczasowe struktury i systemy pañstwowe albo zanikn¹, albo dobrowolnie przeistocz¹ siê w federacje autonomicznych, mniejszych lub
wiêkszych komun, kolektywów, kooperatyw czy najprzeró¿niejszych
wolnych zwi¹zków. Byæ mo¿e bêdziemy œwiadkami powstania ogólnoœwiatowej republiki z³o¿onej z setek tysiêcy drobnych lokalnych
wspólnot, ca³kowicie od siebie niezale¿nych, a ca³a nasza planeta
Ziemia na powrót stanie siê dobrem wspólnym nas wszystkich.
Najbardziej inspiruj¹ce jest to, ¿e to wszystko mo¿emy tworzyæ
ju¿ teraz, zaczynaj¹c od siebie, swojego wnêtrza, aby potem stopniowo przekszta³caæ przestrzeñ, w której ¿yjemy, i przemieniaæ j¹
w têtni¹ce ¿yciem i ró¿norodnoœci¹ habitaty, ekowioski, parki, sady
oraz ogrody.
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V – Wewnêtrzna przemiana
Z myœli wyrasta s³owo,
ze s³owa rodzi siê czyn.
Czyny tworz¹ przyzwyczajenie,
przyzwyczajenia staj¹ siê cech¹ charakteru.
Zwracaj wiêc baczn¹ uwagê na myœli i ich drogi.
Pozwól aby wyrasta³y z Mi³oœci,
z szacunku dla wszystkiego co ¿ywe.

Budda

Podró¿e w czasie
Jest s³oneczny paŸdziernikowy ranek 2013 roku. Siedzê na
du¿ym kamieniu, na skraju m³odego sosnowego lasku i znowu spogl¹dam w przysz³oœæ. Widzê j¹ w kontekœcie przynajmniej tysi¹ca
lat – tak siê nauczy³em. Ponownie mimowolnie zadajê sobie to samo
pytanie. Gdybym mia³ prze¿yæ tysi¹c lat, lub nawet dziesiêæ tysiêcy
lat na tej piêknej planecie, to jak chcia³bym, aby to moje ¿ycie wygl¹da³o? Czego chcia³bym doœwiadczaæ? W pierwszej kolejnoœci myœlê
o sobie, tak jest mi naj³atwiej. WyobraŸni¹ swobodnie przenoszê siê
w czasie i widzê wszystko tak dok³adnie i realnie, jak tylko chcê
widzieæ. Czujê spokój, harmoniê, radoœæ. Rozgl¹dam siê wokó³, widzê
doros³ych i dzieci, domki, w których mieszkaj¹, ogrody, sady. Widzê ca³e osady têtni¹ce twórczym, radosnym i spokojnym ¿yciem.
W mgnieniu oka, si³¹ swej myœli wznoszê siê do góry i widzê przyrodê, ca³¹ planetê - wci¹¿ czujê spokój, harmoniê, radoœæ. Powracam do teraŸniejszoœci i czujê to samo. Przysz³oœæ i teraŸniejszoœæ
z³¹czy³y siê w ca³oœæ. Dobrze wiem, ¿e ten stan mo¿e byæ we mnie
i trwaæ, ¿e potrafiê go œwiadomie przywo³aæ i do niego powracaæ.
Potrzebujê tylko odrobiny czasu, by zatrzymaæ siê i wyciszyæ. Siedzê tak jeszcze przez d³u¿sz¹ chwilê, podziwiam widoki i dŸwiêki
natury, wstajê i wracam do swoich zajêæ.
Nasta³ kolejny dzieñ, ta sama przedpo³udniowa godzina. Nad
³¹k¹ wci¹¿ roztacza siê jesienna mg³a. Jest pochmurno, lecz nadal
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ciep³o. Siedzê na tym samym kamieniu co wczoraj, lecz teraz spogl¹dam w przesz³oœæ. Mam do dyspozycji 37 lat wspomnieñ. Swobodnie cofam siê pamiêci¹ i przywo³ujê dowolne obrazy. Zdumiewa mnie to, ¿e w swoich wspomnieniach coraz wiêcej nowych,
wyraŸnych scen pojawia siê w³aœnie z dzieciñstwa. Mogê je dok³adnie obejrzeæ. Wygl¹da na to, ¿e po raz pierwszy widzê je tak bardzo
wyraŸnie. Obserwujê ze spokojem to ma³e dziecko – samego siebie,
i przygl¹dam siê chwilom pe³nym radoœci, ogl¹dam je jedna po
drugiej. Potrafiê cieszyæ siê tamt¹ radoœci¹. Przygl¹dam siê dalej
i widzê chwile, wydarzenia i sytuacje pe³ne bólu, smutku, zagubienia, têsknoty i równie¿ potrafiê g³êboko odczuæ wszystko, co ch³opczyk prze¿ywa i czuje. Podchodzê do niego, spogl¹dam mu w oczy,
wyci¹gam w jego kierunku rêce i troskliwie go przytulam. On na to
czeka³, d³ugo czeka³. Czujê jak jego ma³e ramiona obejmuj¹ moj¹
szyjê. Trwamy w tym objêciu, a¿ ch³opiec nape³nia siê spokojem,
ufnoœci¹ i bezpieczeñstwem. Siedzimy razem, patrzymy na ³¹kê,
podziwiamy widoki i dŸwiêki natury. Po kilku minutach wstajemy
i wracamy do naszych zajêæ. Razem wracamy – mê¿czyzna i dziecko w jednej osobie. Od teraz razem bêdziemy malowaæ nasz¹ teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ, i razem zagl¹daæ w przesz³oœæ. To przecie¿
przesz³oœæ nas ukszta³towa³a i po³¹czy³a. Obydwaj jesteœmy za ni¹
g³êboko wdziêczni.
Droga G³êbokiej ¯yczliwoœci
Maj¹c 16 lat œwiadomie wybra³em filozofiê ¿ycia i religiê, któr¹
postanowi³em praktykowaæ, studiowaæ i zg³êbiaæ. Zosta³em krysznowcem i by³em nim przez kolejne 16 lat. W tym czasie ukoñczy³em studia na Wydziale Zarz¹dzania UWM w Olsztynie, przez pewien czas studiowa³em równie¿ religioznawstwo i informatykê. Po
studiach poszed³em do pracy, po kilku miesi¹cach uzbiera³em pieni¹dze na wyjazd do Indii. W Indiach spêdzi³em pó³ roku, zosta³em
mnichem, i jeszcze bardziej pozna³em hindusk¹ tradycjê, filozofiê,
kulturê. Po powrocie do Polski osiad³em w podwarszawskim Mysiadle, gdzie pe³ni³em funkcjê komandora œwi¹tyni Hare Kryszna.
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Po dwóch latach pozna³em moj¹ ¿onê i zdj¹³em szaty mnicha. O¿eni³em siê, poszed³em do pracy, prowadzi³em normalne ¿ycie.
W roku 2008 i 2009 na œwiat przysz³y nasze dzieci i mniej wiêcej
w tym okresie przeszed³em przez g³êbokie wewnêtrzne przeobra¿enie. Zacz¹³em nazywaæ siê wolnomyœlicielem, czerpi¹cym inspiracjê z wielu ró¿nych Ÿróde³. „¯yczliwoœæ” sta³a siê dla mnie najwa¿niejszym s³owem, kierunkowskazem, kompasem i kluczem do
wszelkich tajemnic, odpowiedzi¹ na wszystkie pytania, w¹tpliwoœci, dylematy. ¯yczliwoœæ zacz¹³em dostrzegaæ i odnajdywaæ wszêdzie – w ró¿nych kulturach, tradycjach, w codziennym ¿yciu, naturze, ludziach, otaczaj¹cej mnie rzeczywistoœci. Ca³y ten nowy i dynamiczny zbiór myœli i natchnieñ nazwa³em „Drog¹ G³êbokiej ¯yczliwoœci” – duchow¹ œcie¿k¹, której jestem i bêdê wyznawc¹, mesjaszem i kap³anem. Ta duchowoœæ jest tak¿e opensource. Jej podstawow¹ technik¹ medytacyjn¹ jest przepuszczanie ka¿dej nurtuj¹cej
myœli, pomys³u, idei, planu, dylematu przez prosty test sk³adaj¹cy
siê z czterech tylko pytañ:
1) Czy to jest ¿yczliwe dla mnie?
2) Czy to jest równie¿ ¿yczliwe dla ciebie (dla ka¿dej osoby,
dla wszystkich istot)?
3) Czy to jest najbardziej ¿yczliwe dla mnie?
4) Czy to jest równie¿ najbardziej ¿yczliwe dla ciebie (dla ka¿dej osoby, dla wszystkich istot)?
Po wielu latach studiowania wedyjskich pism, intonowania
mantr, praktykowania medytacji, zg³êbiania filozofii, psychologii,
ró¿nych technik rozwoju osobistego, ca³a moja moralnoœæ i intuicja
opar³a siê ostatecznie na tych czterech zamkniêtych pytaniach. Mam
wra¿enie, ¿e czasami udaje mi siê znaleŸæ najbardziej ¿yczliwe rozwi¹zania – przynajmniej dla danej sytuacji. G³êbia ¿yczliwoœci jest
przecie¿ nieograniczona.
Dzia³am wiêc i tworzê tak, jak potrafiê, mimowolnie zwracaj¹c
od czasu do czasu uwagê na to, czy to, co teraz robiê, mówiê
i myœlê jest nadal g³êboko ¿yczliwe, naturalne, autentyczne, prawdziwe, p³yn¹ce z autentycznej mi³oœci.
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VI – Akademia Bosej Stopy
Pomys³ na Akademiê Bosej Stopy zrodzi³ siê nagle. Idea jest
jednak g³êboka, dojrzewa³a latami. Pomys³ spodoba³ siê wielu osobom, zosta³ zrobiony crowdfunding i pierwszy sezon dzia³alnoœci
mamy ju¿ za sob¹. Poni¿ej zamieszczam wywiad, który przeprowadzi³a ze mn¹ Karolina Wysocka w styczniu 2014 roku.*
Karolina Wysocka: Cz³owiek jest czêœci¹ natury, a jednak
wspó³czeœnie ¿ycie w zgodzie z ni¹ sta³o siê czymœ, czego trzeba siê
uczyæ. Czy uwa¿a Pan, ¿e dziêki projektom takim jak Akademia
Bosej Stopy ludzie stopniowo powróc¹ do zdrowego i szanuj¹cego
przyrodê stylu ¿ycia?
Artur Jan Milicki: Ruch ekowioskowy na ca³ym œwiecie istnieje od dawna, roœnie i nabiera znaczenia. Jeœli ktoœ chce ¿yæ w³aœnie w taki sposób to poszukuj¹c, znajdzie swoje miejsce na ziemi
i zdobêdzie potrzebne umiejêtnoœci. Jestem przyk³adem cz³owieka,
który wybra³ ¿ycie w zgodzie z natur¹. Daje mi ono ogromn¹ satysfakcjê, poczucie wolnoœci. Zyska³em spokój i bezpieczeñstwo, poniewa¿ przekona³em siê, ¿e przyroda nam sprzyja, jeœli potrafimy
wkomponowaæ siê w ni¹. Wiem, ¿e mogê poradziæ sobie bez korzystania ze zdobyczy zaawansowanej in¿ynierii. Zachêcam innych,
¿eby przynajmniej spróbowali.
K.W.: Akademia Bosej Stopy pozwala ludziom sprawdziæ, jak
w praktyce wygl¹da ¿ycie w harmonii z natur¹.
A.J.M.: Po zakupie szesnastu hektarów ziemi w Barkowie przez
oko³o dwa lata obmyœlaliœmy, co konkretnie chcemy tu robiæ. Naszym g³ównym zamierzeniem by³o stworzenie samowystarczalnej spo³ecznoœci. To jednak wymaga czasu. Postanowiliœmy, ¿e podstaw¹
dzia³alnoœci bêdzie dzielenie siê wiedz¹ – za³o¿yliœmy Akademiê Bosej Stopy. Ten projekt ma szanse na powodzenie, bo ludzie lubi¹ siê
* Magazyn Kultura Enter nr 58, www.kulturaenter.pl
49

uczyæ, chc¹ zdobywaæ prawdziwe, ¿yciowe doœwiadczenie. Bardzo
ceni¹ sobie tak¿e proponowan¹ przez nas formê nauczania.
Prowadzimy zajêcia odbywaj¹ce siê stacjonarnie od kwietnia
do paŸdziernika. Ka¿dy wolontariusz, który z nami zostanie na te
kilka miesiêcy, bierze udzia³ w tworzeniu ekowioski i uczy siê
w praktyce rzemios³ przydatnych do przetrwania. Dla zainteresowanych organizujemy tak¿e weekendowe warsztaty tematyczne. W zesz³ym roku mieliœmy piêædziesiêciu wolontariuszy, którzy zostali d³u¿ej ni¿ dwa tygodnie. Oko³o oœmiu z nich – wiêcej ni¿ trzy miesi¹ce.
Ci¹gle jesteœmy w fazie koncepcyjnej i skupiamy siê g³ównie
na rozwoju Akademii. Nasi uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ na sta³e zamieszkaæ w wiosce, ale rozumiem, ¿e mog¹ tego nie chcieæ. Barkowo to tak zwany „koniec œwiata”, panuje tu doœæ surowy klimat. Ale
coraz wiêcej siê tutaj dzieje, szczególnie latem. Pojawiaj¹ siê ciekawi ludzie, którzy chc¹ dzia³aæ i dzieliæ siê swoim doœwiadczeniem.
K.W.: Na stronie internetowej Akademii Bosej Stopy wyczyta³am,
¿e ludzie, którzy tu siê pojawiaj¹, mog¹ nie tylko skorzystaæ z Pañstwa wiedzy i umiejêtnoœci, ale równie¿ sami staæ siê nauczycielami...
A.J.M.: Akademia Bosej Stopy zak³ada naukê polegaj¹c¹ na
wymianie. Masz jak¹œ wiedzê? Mo¿esz tu przyjechaæ i siê ni¹ dzieliæ,
ale te¿ skorzystaæ z innych warsztatów. Pewn¹ grupê ludzi, którzy
do nas przyjechali, przyci¹gnê³a w³aœnie ta idea. Czasami by³o odwrotnie: okazywa³o siê, ¿e ktoœ, kto przyje¿d¿a³ po wiedzê z jednej
dziedziny, okazywa³ siê nauczycielem w innej. Na przyk³ad pewien
ch³opak chcia³ nauczyæ siê, jak budowaæ piec rakietowy i formowaæ
ma³e konstrukcje z gliny. Odkryliœmy, ¿e du¿o wie na temat dzikich
roœlin jadalnych, wiêc zaproponowaliœmy mu prowadzenie warsztatów. Wiele siê od niego nauczyliœmy – jego wiadomoœci wzbogaci³y nawet nasz kurs survivalowy. Teraz sam sprawdza harmonogram zajêæ i bardzo chêtnie tu przyje¿d¿a.
Taka elastycznoœæ jest mo¿liwa g³ównie dlatego, ¿e od naszych
nauczycieli nie wymagamy ¿adnych dyplomów. Nie potrzebujemy
dokumentów poœwiadczaj¹cych ukoñczenie studiów. Sami równie¿
nie wydajemy ¿adnych certyfikatów, kompletnie nam nie zale¿y na
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zbieraniu papierków. Najwa¿niejsze s¹ umiejêtnoœci, zaanga¿owanie, wiedza oraz satysfakcja z tego, co siê robi. Ale nie tylko: tak¿e
pewnoœæ siebie i œwiadomoœæ, ¿e potrafimy coœ zrobiæ, wytworzyæ,
zbudowaæ, rozpoznaæ...
K.W.: Nauczyciel to osoba na tyle wykszta³cona i doœwiadczona, ¿e mo¿e przekazywaæ swoj¹ wiedzê innym. Tego, co oferuje Akademia Bosej Stopy, nie mo¿na nauczyæ siê w znanych nam szko³ach.
Co zatem ukszta³towa³o osoby prowadz¹ce tu warsztaty – doœwiadczenie, zami³owanie, inne szkolenia, ksi¹¿ki?
A.J.M.: Myœlê, ¿e wszystko po trochu. Sam jestem zainteresowany uprawianiem starych rzemios³. Jednoczeœnie, jako cz³owiek
z miasta, z prac¹ fizyczn¹ mam kontakt dopiero od trzech lat. Kiedy
tu przyjecha³em, nie potrafi³em zbyt wiele. Nie wiedzia³em nawet,
jak siê r¹bie drzewo! Jak naby³em tê umiejêtnoœæ? R¹ba³em je ramiê
w ramiê z naszym s¹siadem i podgl¹da³em jego technikê. T³umaczy³ mi, co robiæ, ¿eby nie zmêczyæ siê szybko podczas tej pracy.
Nauka zajê³a tylko jeden dzieñ.
PóŸniej poznawa³em w praktyce inne umiejêtnoœci. Przez kilka lat jeŸdzi³em do miejsc, gdzie stawiano budynki z gliny. Rozmawia³em z ludŸmi, którzy pracuj¹ z tym materia³em. Nie mam ¿adnego certyfikatu i chyba ¿adnego kursu nie skoñczy³em. Potrafiê jednak wykorzystaæ moj¹ wiedzê. Po trzech latach praktyki i eksperymentów widzê efekty. Teraz mogê uczyæ tych, którzy tu przyje¿d¿aj¹.
Nauka trwa ca³y czas – za ka¿dym razem, kiedy stawiam piec
rakietowy zauwa¿am, jak mo¿na go udoskonaliæ. Do tej pory wybudowa³em ich szeœæ i wci¹¿ poszerzam swoje umiejêtnoœci. Wszystko
opisujê na naszej stronie internetowej, a kiedy coœ nowego odkryjê,
robiê aktualizacjê. Dzielê siê tym, co wiem, z ca³ym œwiatem, bo
uwa¿am, ¿e „¿yw¹ wiedzê” warto rozpowszechniaæ za darmo. Wydaje mi siê, ¿e ka¿dy, kto ma pasjê, zg³êbia j¹ z radoœci¹, ale równie¿ z satysfakcj¹ siê ni¹ dzieli. Pasjonaci potrafi¹ znaleŸæ i nauczyciela, i czas, ¿eby siê od niego uczyæ. Zachêcam ka¿d¹ osobê, która
posiada jak¹œ wiedzê, aby napisa³a publikacjê na licencji creative
commons. Sam chêtnie korzystam z ksi¹¿ek, internetu...
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K.W.: Wiem, ¿e Pan nie tylko zachêca innych, ale te¿ sam pisze tak¹ ksi¹¿kê. Czego bêdzie dotyczy³a?
A.J.M.: Uwa¿am, tak jak staro¿ytni S³owianie, ¿e ka¿dy cz³owiek powinien napisaæ w ¿yciu ksi¹¿kê o sobie, swoich doœwiadczeniach – tym, co by³o dla niego najwa¿niejsze i co by chcia³ przekazaæ przysz³ym pokoleniom. Warto, nawet jeœli nikt by jej nigdy
nie przeczyta³. Wed³ug mnie pisanie to du¿y akt odwagi. Moja ksi¹¿ka
bêdzie zawiera³a przemyœlenia i wizje dotycz¹ce tego, jak cz³owiek
mo¿e ¿yæ na Ziemi w sposób zgodny z samym sob¹ i z natur¹.
Bêdzie to publikacja zawieraj¹ca praktyczne informacje. Prawdopodobnie bêdê aktualizowa³ tê ksi¹¿kê przez ca³e ¿ycie – cz³owiek
przecie¿ uczy siê stale, a œwiatopogl¹d ewoluuje.
K.W.: Mimo ¿e projekt Akademii nie wpisuje siê w standardowe
metody nauczania, zdecydowa³ siê Pan nawi¹zaæ nazw¹ do tradycji szkolnictwa. Dlaczego?
A.J.M.: S³owo „akademia” konfrontujemy z „bos¹ stop¹”. To
swoiste zaprzeczenie zapowiada, ¿e proponowana przez nas forma
nauczania nale¿y do metod alternatywnych. Edukacja tego typu
odbywa³a siê od zawsze. Pruski system szkolnictwa funkcjonuje
w Polsce od oko³o trzystu lat. Opiera siê on na œwiadectwach, sprawdzianach, przymusie uczêszczania na zajêcia. Dyplom to uwieñczenie ca³ego procesu edukacji. W Akademii Bosej Stopy robimy krok
wstecz – chcemy wzorowaæ siê na staro¿ytnych kulturach i braæ
z nich to, co najcenniejsze i najbardziej ¿yczliwe, czyli sposób nauczania oraz sam¹ ideê dzielenia siê wiedz¹.
K.W.: Kim s¹ osoby, które po tê wiedzê przyje¿d¿aj¹ do Barkowa? Jakie s¹ ich motywacje?
A.J.M.: Ró¿ne s¹ motywy i aspiracje ludzi, którzy siê tu pojawiaj¹. Jedni pragn¹ poznawaæ alternatywne sposoby organizowania ogrodów, inni chc¹ dowiedzieæ siê, czym jest budownictwo naturalne, kolejni – poznaæ dzikie roœliny jadalne... Ka¿dy przyje¿d¿a
z ca³kiem innymi oczekiwaniami.
Wiek, p³eæ, obywatelstwo – nie stawiamy wolontariuszom ¿adnych tego rodzaju ograniczeñ. Uwa¿amy, ¿e ka¿dy mo¿e siê tu uczyæ
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i przekazywaæ coœ od siebie. Na przyk³ad w zaplanowanym na zesz³y rok remoncie obory pomóg³ nam czterdziestoletni mê¿czyzna:
do nas przyjecha³ tu na wakacje, ale skorzystaliœmy z tego, ¿e od
dwudziestu lat pracuje na budowach we Francji. Nie tylko przekaza³ nam swoj¹ fachow¹ wiedzê, ale te¿ pokaza³, jak wszystkich zaanga¿owaæ do pracy.
By³ u nas te¿ ch³opak, który bardzo chcia³ siê nauczyæ ogrodnictwa. Przyjecha³ na pocz¹tku kwietnia i zosta³ do po³owy paŸdziernika. Zajmowa³ siê jedynie ogrodem i dlatego zosta³ jego „szefem”. Odpowiada³ za planowanie, nasiona, sadzenie, podlewanie,
a póŸniej za zbiory.
Pojawi³y siê wiêc osoby, które imponowa³y nam swoim zaanga¿owaniem w projekt. Byli tu równie¿ tacy (niestety), którzy przyjechali w celach typowo towarzyskich i unikali prac. To dosyæ mêcz¹ce, bo takich ludzi trzeba ca³y czas motywowaæ, inspirowaæ,
wymyœlaæ im zajêcia...
K.W.: Jakie maj¹ Pañstwo pomys³y na rozwój Akademii?
A.J.M.: W minionym roku pracowaliœmy od wiosny do jesieni
skupiaj¹c siê na tym, co trzeba zrobiæ najszybciej. Zapomnieliœmy
przy tym o planie na zimê. Myœlimy jednak o warsztacie rêkodzielniczym, kuŸni, garncarni oraz wikliniarni. To tak¿e dobry okres na
rzeczy zwi¹zane z kultur¹.
Mamy te¿ pomys³, by produkowaæ w³asnorêcznie drewniane
dachówki. Dlaczego? Po pierwsze chcielibyœmy siê nauczyæ, jak je
robiæ. Po drugie chcemy i musimy pokryæ dach. Kupienie gotowej
blachy nie do koñca zgadza siê z nasz¹ ideologi¹. Wyrób dachówek
bêdzie czasoch³onny, ale kiedy prowadzi siê zwolniony tryb ¿ycia,
mo¿na sobie na coœ takiego pozwoliæ. Mamy pod dostatkiem drzewa, dlaczego wiêc go nie u¿yæ?
Prowadzimy te¿ rozmowy dotycz¹ce dzia³ania i rozwoju Akademii (obecnie w grupie stu osób, ale ka¿dy mo¿e siê do nas zg³osiæ dziel¹c siê pomys³ami chocia¿by na naszym forum internetowym). Chcemy opracowaæ plan, który pomo¿e w realizacji kilkuletnich celów. Bêd¹ nam potrzebni nauczyciele, dlatego pracujemy
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nad formularzem zg³oszeniowym. Musimy jednak sprecyzowaæ, co
mo¿emy zaoferowaæ w zamian za wiedzê i poœwiêcony czas.
Po zesz³orocznych doœwiadczeniach doszliœmy do wniosku, ¿e chcielibyœmy w bardziej rygorystyczny sposób dobieraæ osoby, które pojawiaj¹ siê tu jako wolontariusze. Powinni to byæ ludzie, którzy naprawdê
chc¹ siê czegoœ dowiedzieæ i braæ udzia³ w tym, co tu powstaje.
K.W.: Dlaczego zdecydowali siê Pañstwo powo³aæ Fundacjê „Dla
Ziemi i Ludzi”?
A.J.M.: Fundacja to rozwi¹zanie prawne, które pozwala na ¿ycie
jako cz³owiek wolny i opiekun ziemi, a nie jej w³aœciciel. Sformu³owaliœmy statut tak, aby ziemia kupiona przeze mnie i ¿onê by³a
dobrem wspólnym (akt w³asnoœci przekazaliœmy fundacji). Taka
forma to wed³ug nas interfejs zmian, jakie pojawiaj¹ siê w spo³eczeñstwie. Jest odpowiedzi¹ na oddolne dzia³ania ludzi i sprzeciwem wobec tego, co narzuca pañstwo (np. obowi¹zek ubezpieczenia zdrowotnego). Wiele tych rzeczy mo¿emy zorganizowaæ sobie
sami. Wystarczy, ¿e stworzymy dobrowolne stowarzyszenia.
K.W.: Zmiana stylu ¿ycia i wejœcie w rolê opiekuna ziemi wydaje siê byæ bardzo powa¿n¹ decyzj¹. Musz¹ za ni¹ staæ konkretne
ideologiczne za³o¿enia...
A.J.M.: Stawiamy przede wszystkim na uczenie samoorganizacji i wyzwalanie ducha wspó³pracy. Chcemy w ten sposób pokazaæ,
¿e mo¿na przyjemnie i efektywnie dzia³aæ nie opieraj¹c siê na modelu biznesowym.
Samowystarczalnoœæ jest kluczem do uzdrowienia naszej planety oraz obecnej sytuacji spo³ecznej. Uwa¿am, ¿e powrót do samodzielnej produkcji ¿ywnoœci (i nie tylko!) zapewni przetrwanie naszemu gatunkowi. Jeszcze sto lat temu robiliœmy zakupy spo¿ywcze
na targu czy w lokalnym sklepie i znajdywaliœmy tam produkty
pochodz¹ce z naszych terenów. Obecnie z regu³y kupujemy w wielkich supermarketach, gdzie oferuje siê nam pomidory np. z Hiszpanii. Globalny handel oparty na transporcie doprowadzi³ do ogromnego pomieszania. W efekcie nie do koñca wiemy, co i sk¹d pojawia siê na naszych talerzach.
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K.W.: Zatem dzia³alnoœæ oparta na modelu biznesowym przeciwstawia siê idei samowystarczalnoœci ¿ywnoœciowej?
A.J.M.: Tak, ale nie tylko. Industrialna cywilizacja opiera siê na
dominacji jednego cz³owieka nad drugim. Taki stan rzeczy powoduje, ¿e niszczymy siebie nawzajem – zarówno ci dominuj¹cy, jak
i ci zdominowani. Chodzi o maksymalizacjê zysku i wzrost gospodarczy. Co wiêcej, w wyniku takich dzia³añ degradujemy nasz¹ planetê – gin¹ tysi¹ce gatunków zwierz¹t i roœlin. Sto lat temu w okolicach Go³dapi hodowano oko³o stu ró¿nych odmian jab³ek. Industrializacja sprawi³a, ¿e zaczêto uprawiaæ dos³ownie kilka gatunków, które nadaj¹ siê do transportu. Na szczêœcie istniej¹ jeszcze
pasjonaci hoduj¹cy stare odmiany na ogródkach dzia³kowych. Dodam na marginesie, ¿e jakkolwiek nie oceniaæ PRL-u, to idea miejskich dzia³ek by³a strza³em w dziesi¹tkê: chocia¿by dlatego, ¿e wielu ludzi dziêki nim uniknê³o i nadal unika g³odu. Samowystarczalnoœæ ¿ywnoœciowa zapewni³aby naszemu gatunkowi zdrowie. Tego
chcemy tu nauczaæ i t¹ ide¹ siê dzieliæ.
K.W.: A co z innymi osi¹gniêciami cywilizacji, które znacznie
u³atwiaj¹ ¿ycie?
A.J.M.: Nawet jeœli nasze postulaty wydaj¹ siê doœæ radykalne, nie
chcemy rezygnowaæ z tak wspania³ych rzeczy jak komputery, nowe
technologie, samochody czy pieni¹dze. Nale¿y jednak korzystaæ z tego
w zrównowa¿ony sposób – z umiarem, œwiadomoœci¹ i poczuciem
odpowiedzialnoœci za nas i za ziemiê. Pora zrezygnowaæ z modelu,
w którym obecnie funkcjonujemy, i pozwoliæ ludziom ¿yæ normalnie.
K.W.: Podsumowuj¹c nasz¹ rozmowê chcia³abym zapytaæ
czym – oprócz wiedzy i doœwiadczenia – mog¹ siê Pañstwo z przyje¿d¿aj¹cymi tu wolontariuszami podzieliæ?
A.J.M.: Myœlê, ¿e sensem. Jeœli nie znajdziemy go w ¿yciu, to
niezale¿nie, co robimy i gdzie jesteœmy – bêdziemy cierpieæ. Wi¹¿e
siê to z pozytywnym spogl¹daniem w przysz³oœæ. Chcemy pokazaæ,
¿e mo¿na ¿yæ, dzia³aæ i funkcjonowaæ inaczej, ¿e znaleŸliœmy sposób na wolnoœæ: sami j¹ sobie daliœmy.
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