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1. Wstęp  

 Moja praca opisuje przyczyny i proces tworzenia się nowego niewolnictwa. To historia ludzi 

zniewolonych, którzy sami zniewalali. Pierwszy raz o tych wydarzeniach przeczytałam w 

„Hebanie” Ryszarda Kapuścińskiego. Opisy z książki były dla mnie tak szokujące, że 

postarałam się zgłębić temat i dotrzeć do przyczyn opisywanych zdarzeń. Ich początek sięga 

1821 roku, kiedy Robert Stockton zakupił ziemię na zachodnim wybrzeżu Afryki, na terenie 

przyszłej Liberii1.  

 Robert Stockton był członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Kolonizacyjnego, które 

zajmowało się przesiedlaniem byłych czarnych niewolników. Ryszard Kapuściński w swojej 

książce „Heban” pisze, że „Jego [Amerykańskiego Towarzystwa Kolonizacyjnego] działacze 

sądzili, że najlepszym zadośćuczynieniem za krzywdy niewolnictwa będzie odesłanie byłych 

niewolników do ziemi, skąd pochodzili ich przodkowie - do Afryki”2. To spowodowało, że w  

1821 roku na tereny późniejszej Liberii przybył pierwszy transport byłych niewolników, który 

zapoczątkował proces przewożenia wyzwolonych.  

 W roku 1847 od niedawna wolni Amerykano-Liberyjczycy (taką nazwę przyjęli byli 

niewolnicy) utworzyli swoje własne państwo - Republikę Liberii3. W tym czasie stanowili oni 

jedynie około 1 procent mieszkańców tego kraju4, a jednak udało im się stworzyć system 

całkowicie podporządkowany ich wizji władzy i społeczeństwa. To bezwzględne 

podporządkowanie trwało aż około 100 lat - do 1943 roku. Do upadku wykreowanego systemu 

przyczynił się wybór prezydenta Williama Tubmana (który miał miejsce właśnie w 1943 roku).  

To wydarzenie uznaje się za symboliczne zakończenie etapu w historii Liberii.  

  Przywołany przeze mnie „system” polegał na specyficznych relacjach Amerykano- 

Liberyjczyków z miejscową ludnością. „Podporządkowanie”, o którym wspomniałam, było 

najbardziej widoczne w nastawieniu byłych niewolników do rdzennych mieszkańców Liberii.  

Celem pierwszej grupy było „odtworzenie podobnego [do amerykańskiego niewolniczego] 

społeczeństwa, z tym że panami będą teraz oni - wczorajsi niewolnicy, a niewolnikami 

miejscowe, zastane tu społeczności, które oni podbijają i będą nad nimi panować”5.  

 

1 R. Kapuściński, Heban, Warszawa: Czytelnik 2001, s. 251.  

2 Ibidem, s. 251.  

3 Ibidem, s. 251.  

4 Ibidem, s. 251.  

5 Ibidem, s. 252.  
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Ten cytat jest kwintesencją całej mojej pracy: jest ona poświęcona praktykowaniu niewolnictwa 

przez byłych niewolników. Pragnę pokazać, dlaczego takie społeczeństwo kiedyś istniało, 

dlaczego ludzie stworzyli system, w którym wyzyskiwali innych, pomimo wiedzy o tym, co 

przeżywa ta „druga strona”. Dlaczego Amerykano-Liberyjczycy stwierdzili, że dobrym 

pomysłem byłoby zniewolenie miejscowej ludności, dyskryminowanie jej i nietraktowanie 

członków tej społeczności, jak ludzi?  

Uważam, że na działania byłych niewolników miały wpływ trzy mechanizmy psychologiczne, 

które jednocześnie stanowią przyczyny praktykowania niewolnictwa w Liberii. Należą do nich 

chęć realizacji własnych potrzeb, przekaz transgeneracyjny połączony z procesami mentalizacji 

oraz darwinizm społeczny. 

 

2. Realizacja własnych potrzeb  

 

 „According to many conventional histories, slaves were unable to handle the emotional 

complexities of freedom and had been conditioned by generations of bondage to become 

thieves”6, 7. Ten cytat ukazuje czytelnikowi podejście białych obywateli Stanów Zjednoczonych 

- pełne dyskryminacji oraz wywyższania się - do wszystkich osób o czarnym kolorze skóry. 

Uważam, że można w tym cytacie dostrzec również absurdalny argument przeciwko 

uwalnianiu niewolników, który na pewno był ogromnie destrukcyjny dla psychiki ludzi, tak 

bardzo pragnących wolności.  

Jednakże sądzę, że tego typu argumentowanie nie było tym, co najbardziej zraniło niewolników. 

Otóż, wielu z nich już po uwolnieniu znowu napotkało na swojej drodze ogromną 

niesprawiedliwość: „“They [the former slaves] are not slaves, yet they are not free,” [...] “The 

laws, it is true, proclaim them free; but prejudices more powerful than the laws deny them the 

privileges of free men.””8, 9.  

 

6 D. A. Blackmon, Slavery by Another Name: The Re-Enslavement of Black Americans from the Civil War to 

World War II, Nowy Jork: Anchor Books 2008, s. 5.  
7 [tłumaczenie własne]: Zgodnie z powszechnym, stereotypowym podejściem, niewolnicy nie byli w stanie znieść 

emocjonalnego ciężaru wolności i przez lata niewoli stali się złodziejami.  
8 S. E. Lindsey, Liberty Brought Us Here: The True Story of American Slaves Who Migrated to Liberia, Lexington:  

University Press of Kentucky 2020.  
9 [tłumaczenie własne]: „Nie są oni [byli niewolnicy] niewolnikami, jednak nie są też wolni” [...] „Co prawda 

prawo gwarantuje im wolność, lecz uprzedzenia silniejsze od praw odmawiają im przywilejów wolnych ludzi.” 10 

J. Climent, Another America: The Story of Liberia and the Former Slaves Who Ruled It, Nowy Jork: Hill and 

Wang 2014.  
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 Teoretycznie wolni, praktycznie - nie do końca. Ponownie zniewoleni - chyba tak należałoby 

nazwać tych okrutnie skrzywdzonych ludzi. Pozbawiono ich jedynej rzeczy, jakiej 

kiedykolwiek pragnęli. Sądzę, że to, przez co przeszli byli niewolnicy, wyrządziło w ich 

psychice tak ogromne szkody, że jedyne, o co dbali w Liberii, to, żeby mieć jak najwyższą 

pozycję w społeczeństwie, aby już nigdy nie musieć przechodzić przez to samo piekło.  W 

jednym z moich źródeł przeczytałam, że: „oppressed people could readily become 

oppressors”10, 10 . Nie do końca zgadzam się z tym stwierdzeniem. Nie uważam, że 

bezpośrednim celem Amerykano-Liberyjczyków było gnębienie i dyskryminowanie ludności 

Liberii, a zrealizowanie swoich własnych potrzeb, których nie udawało im się spełnić przez tyle 

lat. Była to ogromna potrzeba pełnej wolności oraz poczucia się kimś ważnym, niezależnym i 

mającym władzę. Niestety byli niewolnicy nie znali wielu sposobów osiągania celów 

(ponieważ nigdy nie mogli samodzielnie podejmować decyzji o swoim losie) i jedyne, o czym 

pomyśleli, to o wprowadzeniu niewolnictwa w Liberii.  

 

3. Przekaz transgeneracyjny i mentalizacja  

 

Przekaz transgeneracyjny to nieintencjonalne, niezauważalne przechodzenie niektórych uczuć 

związanych z danymi doświadczeniami do kolejnych pokoleń11. Dotyczy to przede wszystkim 

głęboko zakorzenionych lęków i traum, o których poszczególni członkowie rodziny zwykle 

otwarcie nie rozmawiają.    

 Jedna z twórczyń psychogenealogii (nauki zajmującej się między innymi przekazami 

transgeneracyjnymi) Anne Ancelin Schützenberger powiedziała, że: „To, co nie zostało 

przepracowane i przetrawione, a jedynie wyrażone w postaci niejasnych odczuć czy 

dolegliwości bez udziału naszej woli, przechodzi do następnego pokolenia”12. Uważam, że 

zjawisko opisane w powyższym cytacie mogło mieć miejsce w przypadku Amerykano-

Liberyjczyków. Niewola, w jakiej znajdowali się od dziecka, mogła doprowadzić do powstania 

ogromnego lęku w umysłach byłych niewolników. Ci ludzie mieli wpojone, że powinni całe 

życie żyć w nieustannym strachu wyłącznie ze względu na kolor ich skóry. W Stanach 

 

10 [tłumaczenie własne]: uciskani ludzie mogą łatwo stać się ciemiężycielami  
11 B. Janusz, Niewypowiedziane cierpienia. Międzypokoleniowy przekaz traumy, „Znak” 2015, nr 720.  

12 B. Tyboń, Psychogenealogia, „Psychologia w praktyce” 2017, nr 5.  
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Zjednoczonych, aby przeżyć, musieli podporządkowywać się ustalonym regułom: „two of the 

oldest rules of antebellum American life: race is destiny and blackness equals slavery”13, 14.  

 Zasady ukazane w powyższym cytacie doprowadziły do wytworzenia się traumy u 

poszczególnych Amerykano-Liberyjczyków, a to z kolei - do zaburzenia procesów 

mentalizacji15. „[mentalizacja] To bardzo zaawansowana funkcja psychiczna, która polega na 

zdolności rozumienia świata fizycznego - różnych zachowań, czynów, własnych i innych ludzi - 

w kategoriach stanów mentalnych, czyli tego, czego nie widać gołym okiem”16. Dotyczy ona 

również zakłócenia umiejętności rozumienia swoich i cudzych emocji17.  

 Jednakże stopniowy zanik mentalizacji u poszczególnych osób należących do danej grupy 

społecznej nie byłby w stanie zmienić fundamentalnych wartości całego społeczeństwa, gdyby 

nie fakt, że po pewnym czasie ta przypadłość zaczyna dotykać wszystkich jego członków18. 

Sądzę, że takie zdarzenie miało miejsce w społeczności Amerykano-Liberyjczyków. Napędzani 

strachem innych członków społeczeństwa, zaczęli oni zawłaszczać sobie kolejne tereny oraz 

brać w niewolę miejscową ludność. Ten mechanizm sprawnie działał przez blisko 100 lat, 

ponieważ zdolność mentalizacji jest przekazywana przez ludzi nam najbliższych, co oznacza, 

że na przykład: jeżeli rodzic nie nauczy dziecka (nawet nieświadomie) rozumienia własnych 

emocji oraz emocji innych ludzi, lub jeżeli nauka ta nie będzie miała miejsca w środowisku 

wolnym od lęku i traum, to takie dziecko również będzie miało zaburzoną zdolność 

mentalizacji19.  

 

13 J. Climent, Another America: The Story of Liberia and the Former Slaves Who Ruled It, Nowy Jork: Hill and 

Wang 2014.  

14 [tłumaczenie własne]: dwie najstarsze zasady dotyczące życia w Ameryce sprzed wojny secesyjnej: rasa jest 

przeznaczeniem oraz czerń równa się niewolnictwu  

15 A. Jucewicz, Mentalizacja. Jak „wejść w skórę” drugiej  osoby?, 

https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html,  

18.11.2020.  

16 Ibidem  

17 B. Janusz, Op. cit.  
18 A. Jucewicz, Mentalizacja. Jak „wejść w skórę” drugiej  osoby?,  

https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html,  

18.11.2020.  

19 A. Jakman, [Katarzyna Droga - wywiad] „Po przodkach dziedziczymy lęki, zainteresowania oraz traumy”,  

„More maiorum. Kwartalnik genealogiczny” 2018, nr 11(70).  

https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
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 Oczywiście nie jest powiedziane, że Amerykano-Liberyjczycy byli całkowicie pozbawieni 

umiejętności mentalizowania. Sądzę, że mogła ona jedynie zanikać w momentach 

wzbudzających strach czy poczucie zagrożenia, jak na przykład rozpoczynanie życia w 

zupełnie obcym kraju czy styczność z nieznanymi sobie ludźmi.   

 Niccolò Machiavelli napisał, że: „[...] bezpieczniej jest lęk niż miłość sprawiać”20. Uważam, że 

sens tego cytatu można porównać z sytuacją byłych niewolników. Moim zdaniem pod 

wpływem strachu Amerykano-Liberyjczycy przestawali mentalizować, a zaczynali działać 

instynktownie. Pozbawili oni ludność Liberii wolności, ponieważ jedynym, na czym im 

zależało, było ich własne bezpieczeństwo. Starali się uciec od przyczyny ich lęku i, zgodnie z 

tym, co napisał Machiavelli, osiągali to poprzez szerzenie zniszczenia wśród rdzennych 

Liberyjczyków.  

Darwinizm społeczny  
 

Darwinizm społeczny to zbiór idei mówiących, że poszczególne grupy społeczne muszą ze sobą 

walczyć o przetrwanie21. Sądzę, że mógł on być jednym z powodów, dla których Amerykano-

Liberyjczycy odbierali wolność ludności Liberii.  

 Na terenie Liberii od kwietnia do listopada trwa pora deszczowa, podczas której ma miejsce 

znaczne zwiększenie populacji komarów transmitujących malarię22. Po przybyciu do Liberii, 

Amerykano-Liberyjczycy osiedlili się w okolicy wybrzeża, więc byli oni na najniżej 

położonym terenie w kraju23. To sprawiło, że większość padającego deszczu, wraz z chmarami 

komarów, po jakimś czasie znajdowała się na terenie zamieszkałym przez byłych niewolników. 

Nieprzyzwyczajeni do panujących w Afryce warunków Amerykano-Liberyjczycy zaczęli 

masowo chorować na malarię, która u większości miała bardzo ciężki, długi, a nawet śmiertelny 

przebieg24. Jedyną możliwością przetrwania znacznej części społeczności było przeniesienie na 

wyższe tereny. Znajdowały się one w głębi kraju i były zamieszkane przez miejscową ludność, 

 

20 N. Machiavelli, Traktat o Księciu, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1868.  
21 Social  Darwinism,  https://www.history.com/topics/early-20th-century-

us/socialdarwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theor

ies%20o n%20biological%20evolution%20and...%20More%20, 11.01.2021.  

22 J. Climent, Another America: The Story of Liberia and the Former Slaves Who Ruled It, Nowy Jork: Hill and 

Wang 2014.  

23 Ibidem  

24 Ibidem  

https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
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która nie pozwoliła byłym niewolnikom na przesiedlenie. Ponadto, kiedy miejscowa 

społeczność zobaczyła, że Amerykano-Liberyjczycy leżą w swoich miasteczkach całkowicie 

pozbawieni sił, zaczęła kraść niepilnowane przez nikogo zapasy25.  

 Przez lata wycieńczeni i okradani Amerykano-Liberyjczycy byli wspierani przez 

Amerykańskie Towarzystwo Kolonizacyjne. Jednakże wszystko się zmieniło pod koniec lat 

trzydziestych XIX wieku. James Climent pisze: „The ACS [American Colonisation Society] 

simply did not have the resources to support the colony [Liberia] nor the standing in 

international law to defend it”26, 27. Uważam, że w momencie opisywanym przez powyższy 

cytat diametralnie zmieniło się podejście byłych niewolników do miejscowej ludności. Zaczęli 

myśleć i traktować ich, jako ewidentnych wrogów zagrażających ich istnieniu.  

Sądzę, że wszystkie te wydarzenia przyczyniły się do powstania (możliwe, że jedynie 

podświadomie) silnej konieczności walki o przetrwanie. Amerykano-Liberyjczycy nie mogli 

pozwolić na dalsze wyzyskiwanie przez miejscową społeczność i postanowili siłą odzyskać 

swoje zapasy.   

 Machiavelli napisał: „Musimy pamiętać, że ludziom albo trzeba cackać, albo ich przytłumić, 

bo za małe uchybienia mszczą się, a na większe nie mają siły, zatem każda obraza musi być w 

ten sposób wyrządzona, aby się nie obawiać zemsty”28. Zgodnie z przekazem powyższego 

cytatu Amerykano-Liberyjczycy stwierdzili, że jedynie odebranie tego, co należało do nich, nie 

wystarczy - musieli oni całkowicie „przytłumić” miejscową ludność. Byli niewolnicy pragnęli 

raz na zawsze odwrócić role w społeczeństwie Liberii. Teraz to oni będą wyzyskiwali 

miejscową ludność - stworzą system niewolniczy.  

    

4. Podsumowanie  

 

 Konieczność realizacji własnych potrzeb, przekaz transgeneracyjny i zaburzenia mentalizacji 

oraz darwinizm społeczny doprowadził Amerykano-Liberyjczyków do stworzenia i 

praktykowania niewolnictwa w swoim kraju. Moim zdaniem cechą wspólną wszystkich tych 

 

25 Ibidem  

26 Ibidem  

27 [tłumaczenie własne]: Amerykańskie Towarzystwo Kolonizacyjne po prostu nie miało środków, żeby móc 

wspierać kolonię [Liberię] ani pozycji w prawie międzynarodowym, żeby móc ją ochronić.  

28 N. Machiavelli, Traktat o Księciu, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1868.  
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trzech przyczyn jest strach (podświadomy lub nie) o własne dobro, a konkretniej - o swoją 

wolność. Byli niewolnicy najbardziej cenili sobie właśnie tę wartość i ich głównym celem była 

jej ochrona (niezależnie od użytych środków).   

 Najpierw - wychowywanie się w niewoli, następnie - teoretyczne zyskanie wolności, lecz w 

rzeczywistości życie w dalszym ciągu w zależności od innych, ostatecznie - naruszanie 

wolności poprzez odbieranie własności (kradzieże w trakcie epidemii malarii) - te wszystkie 

zdarzenia wspólnie doprowadziły do tragedii. To pokazuje, w jakim stopniu brak wolności 

stopniowo wyniszcza człowieka.  

 Ja uważam wolność za jedną z najważniejszych wartości w życiu. Może ona nadać mu sens, a 

jej brak - całkowicie go odebrać, jak to było w przypadku niewolników w Stanach 

Zjednoczonych. Jestem pewna, że musieli oni czuć się pozbawieni jakiegokolwiek celu, 

całkowicie załamani - jakby stali na skraju przepaści.  

 Marek Grechuta śpiewał: „Bo wolność - to nie cel lecz szansa by / Spełnić najpiękniejsze sny, 

marzenia”29. Powyższy cytat uważam za jeden z najpiękniejszych, a jednocześnie najbardziej 

rzeczywistych opisów wolności. Przedstawia on tę wartość, nie jako osiągnięcie celu - 

wykonanie zadania, lecz jako szansę, niekończącą się drogę pełną potknięć, która jednocześnie 

zawiera w sobie również piękne momenty.  

 Słowa Marka Grechuty pokazują również wolność, która jest niezwykle skomplikowana i 

trudna - wolność, której nie wystarczy zdobyć, lecz trzeba nieustannie się o nią starać - walczyć. 

Myślę, że właśnie w taki sposób traktowali tę najcenniejszą wartość Amerykano-Liberyjczycy 

- jedynie, jako coś ulotnego - a zapominali o jej przywołujących uśmiech aspektach. Byli 

niewolnicy zapomnieli o snach i marzeniach.  

    

 

29 M. Grechuta, Wolność (fragment), w: Album studyjny Marka Grechuty: Dziesięć ważnych słów, Kraków:  

Wydawnictwo Markart 1994  



10  

  

Bibliografia  

Blackmon D. A., Slavery by Another Name: The Re-Enslavement of Black Americans from the 

Civil War to World War II, Nowy Jork: Anchor Books 2008.  

Climent J., Another America: The Story of Liberia and the Former Slaves Who Ruled It, Nowy 

Jork: Hill and Wang 2014.  

Jakman A., [Katarzyna Droga - wywiad] „Po przodkach dziedziczymy lęki, zainteresowania 

oraz traumy”, „More maiorum. Kwartalnik genealogiczny” 2018, nr 11(70).  

Janusz B., Niewypowiedziane cierpienia. Międzypokoleniowy przekaz traumy, „Znak” 2015, nr 

720.  

Jucewicz  A.,  Mentalizacja.  Jak  „wejść  w  skórę”  drugiej  osoby?,  

https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-

drugiejosoby.html, 18.11.2020.  

Kapuściński R., Heban, Warszawa: Czytelnik 2001.  

Lindsey S. E., Liberty Brought Us Here: The True Story of American Slaves Who Migrated to 

Liberia, Lexington: University Press of Kentucky 2020.  

Machiavelli N., Traktat o Księciu, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1868. 

Social  Darwinism,  https://www.history.com/topics/early-20th-century-

us/socialdarwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20N

atural,hi s%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20, 

11.01.2021.  

Tyboń B., Psychogenealogia, „Psychologia w praktyce” 2017, nr 5.    

https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20338040,mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby.html
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism#:~:text=%20Social%20Darwinism%20%201%20Evolution%20and%20Natural,his%20theories%20on%20biological%20evolution%20and...%20More%20

