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Pytanie o różnice ̨ pomied̨zy „przemoca”̨ a „non-violence” jest zazwyczaj zadane w zły
sposób ze wzgled̨u na interesy klasowe i emocjonalne reakcje, które wywołuje.

Przemoc państwowa i terroryzm szefów nie znaja ̨ żadnych ograniczeń i moralnych za-
hamowań. Rewolucjoniści, a konkretnie anarchiści, maja ̨ prawo reagować na te ̨ przemoc
poprzez przemoc rewolucyjna.̨

Komplikacje pojawiaja ̨ sie,̨ gdy przyglad̨amy sie ̨ bliżej stanowiskom tych, którzy popie-
raja ̨ strategie ̨ non-violence. Na pierwszy rzut oka wybieraja ̨ oni tylko metody pokojowe,
które rzeczywiście, gdy sie ̨patrzy na niew odosobnieniu od innych, nie używaja ̨przemocy,
np. niefizyczne atakowanie wroga. Kiedy jednak spojrzymy na nie w szerszym kontekście
walki, ich interwencje (oprócz tych organizacji, które używaja ̨ metod non-violence jako
alibi, aby w ogóle nic nie zmieniać) okazuja ̨ sie ̨ tak samo brutalne jak te, które sa ̨ przepro-
wadzane przez tych, którzy przeprowadzaja ̨ akcje z użyciem „przemocy”.

Marsz „pacyfistycznych” demonstrantów jest sam w sobie wydarzeniem gwałtownym,
które narusza porzad̨ekwyzysku. To demonstracja i pokaz siły. Nie różni sie ̨od demonstra-
cji „agresywnej”, przynajmniej odnoszac̨ sie ̨ do jej celu. Ze strategicznego rewolucyjnego
punktu widzenia pomysł demonstracji z użyciem przemocy, która byłaby w stanie wygrać
i utrzymać militarne zwycies̨two nad wrogiem, jest dziś niemożliwy. Mówiac̨ to, wcale nie
odrzucamy idei rewolucyjnej przemocy. Mamy jedynie na myśli to, że musimy jasno uni-
kać wychwalania karabinu z jednej strony, a z drugiej unikać stania sie ̨ policjantem w tej
sytuacji.

Czystawerbalna różnica pomied̨zy przemoca ̨a non-violence to fałsz. Dobrzewykształco-
ny burżuj może z łatwościa ̨„teoretyzować” na temat najbardziej nieokiełznanej przemocy
przeciwko klasie szefów, ale z duża ̨ trudnościa ̨ zdoła ja ̨ przełożyć na praktyke ̨ w warun-
kach wymagajac̨ych całkowitego poświec̨enia dla celów rewolucyjnych. Najcześ̨ciej jego
przemoc jest tylko werbalna. W praktyce woli on, aby rzeczy pozostały w starym porzad̨-
ku ponieważ pozwala mu to mied̨zy innymi na trenowanie jego ognistej retoryki.

Inny dobrze wykształcony burżuj może czuć, że został stworzony do wychwalania idei
non-violence, jednak ciag̨le jako coś teoretycznego, coś potep̨iajac̨ego negatywne „instynk-
ty” walki i przemocy, uświec̨ajac̨ pozytywne „instynkty” pokoju i braterstwa. Jednak z
trudnościa ̨ przyjdzie mu przełożyć te „pryncypia” non-violence na praktyke ̨ w codzien-
nym zaangażowaniu w walke ̨ społeczna.̨ Bed̨zie wolał wygode ̨pozostania w tej samej sytu-
acji, gdzie może dalej rozmyślać o pokoju i braterstwie.

Zanim zaczniemymówić o różnicy pomied̨zy przemoca ̨a non-violence, powinniśmy na-
kreślić czy pytanie to odnosi sie ̨do sytuacji prawdziwej, czy jest to teoria abstrakcyjna i nie
ma właściwie zamiaru wprowadzać jej w życie. Jedynie w tym drugim przypadku możemy
bowiem dyskutować o strategicznych i militarnych warunkach, które czynia ̨z metod non-
violence coś mniej efektywnego i łatwiejszego do obejścia przez władze.̨ Lecz ta dyskusja
powinna mieć miejsce później, pytanie o metode ̨ nie jest nigdy abstrakcyjne.

Nie jesteśmy zainteresowani filozoficzna ̨ dyskusja ̨ o przemocy, która prowadzi do bio-
logicznych teorii o dziedzicznej przemocy gatunków itd., śmierdzi to teologia.̨ Ważne jest,
aby podejść do walki w rzeczywistości. Reszta pozostaje kwestia ̨wyboru środków i najlep-
szym sposobem, aby ich użyć.
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Jeśli jesteśmyosobiście przekonani, żemetodynon-violence sa ̨niewłaściwewdzisiejszej
walce społecznej, nie dlatego jesteśmyprzeciwko towarzyszom, którzywidza ̨walke ̨ze swo-
jego punktu widzenia z użyciem metod non-violence. Co jest dla nas ważne to prawdziwe
zaangażowanie w walke,̨ nie ograniczanie sie ̨ do mówienia o „walce bez użycia przemocy”
jako alibi, aby policja zostawiła nas w spokoju.

Abstrakcyjne dyskusje o przemocy (prawie zawsze gwałtowne i krwawe) i tak jak abs-
trakcyjne dyskusje o non-violence (prawie zawsze idiotyczne i udajac̨e utopie)̨ sa ̨ równie
obrzydliwe. Możemy tylko odnieść sie ̨ efektywnie do historycznej zbrodni wyzysku, ter-
roryzmu i zinstytucjonalizowanej przemocy poprzez walke,̨ używajac̨ takich metod, jakie
tylko uznamy za potrzebne. Przemoc (czy non-violence) w słowach i przemowach nic nie
zmieni.
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