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Weź sie ̨ do roboty!
Dzisiejsza zachodnia lewica jest kompletnie nieprzystosowana do tego zadania. Co gor-

sza, składa sie ̨ z ludzi, którzy uważaja,̨ że maja ̨ wszystkie odpowiedzi, ale gdy przyjdzie
co do czego okazuje sie,̨ że żyja ̨ tylko w fantazjach. Fantazje te przyjmuja ̨ wiele form, od
naiwnych do dzieciec̨ych, od ”Trzeci Świat naprawi wszystko za nas!” do ”I pewnego dnia,
jakby za pomoca ̨ czarów, Ameryka podniesie sie ̨ z kolan i obali burżuazje,̨ ustanawiajac̨ w
pełni zautomatyzowany luksusowy komunizm”.

Lewica sped̨za niezliczone godziny na działaniach zastep̨czych. Ludzie kłóca ̨ sie, jakby
zależało od tego ich życie, czy spuścizna po Chruszczowie jest warta zapamiet̨ania, czy
warto wspierać DPRK, czy można za pomoca ̨ elektoralizmu osiag̨nać̨ społeczeństwo bez-
klasowe. Zrozumcie, ludzie, którzy nie maja ̨możliwości osiag̨niec̨ia ani jednego (reformy
socjalnej), ani drugiego (rewolucji), kłóca ̨ sie ̨ o to, która opcja jest lepsza. Pojebane. Nasz
ruch doskonale zna swój cel, ale nie ma żadnych środków, aby sie ̨ do celu zbliżyć.

Co jeśli powiem Wam, że wasz cel nic nie znaczy, jeśli nie macie żadnych środków? Co
wiec̨ej, zasugeruje ̨ nawet co zrobić, aby osiag̨nać̨ cokolwiek.

Od poczat̨ku, powoli. Komunizm to ”rzeczywisty ruch, który znosi stan obecny”, nie
”teoretyczny ruch, który znosi stan obecny”. Możesz przeczytać każda ̨ ksiaż̨ke w Marksi-
stowskim kanonie lektur, i jeśli to jest twoje główne zajec̨ie to ma to takie samo znaczenie
jak przeczytanie wszystkich ksiag̨ bibilijnych. Można, ale po co? Powinniśmy być sad̨zeni
na podstawie tego co osiag̨neliśmy w przwdziwym świecie, nie tego jakie to mad̨re rozwia-̨
zania wymyśliliśmy.

Po drugie. nie warto jest zapominać o przeszłych marnych osiag̨niec̨iach, które wypra-
cowaliśmy. Jak chcesz, marz o społeczeństwie w modelu Sowieckim, ale przecież twoje
szanse na wprowadzenie tego w życie w aktualnym systemie socjologicznym sa ̨ tak praw-
dopodobne, jak to, że którakolwiek z drobnych, zdezelowanych partii Komunistycznych
dostanie sie ̨ do parlamentu. Nawet nie dlatego, że ”duże partie” sa ̨wstanie cokolwiek zro-
bić, ale dlatego, że małe partie nie maja ̨wcale na celu osiag̨niec̨ie tego o czym pragna.̨ To
ponad ichy siły. Troche jakbyś chciał dostać sie ̨na ksież̨yc za pomoca ̨motoru. Albo inaczej,
małe partie nie działaja,̨ bo nigdzie - nawet w alternatywnej rzeczywistości - proletariat
nie uzna ich za partie ̨ rewolucyjna,̨ która ̨warto spontanicznie dopuścić do koryta władzy.
Dawno martwa koncepcja, że pewnego dnia ruch robotniczy sam sie ̨ zorganizuje i powsta-
nie z kolan, to fantazja. A nie zapominajmy, że niektórzy z nas układaja ̨ warstwe fantazji
na tej fantazji. ”Chłopaki! A co jeśli w Ameryce wydarzy sie ̨ pucz w stylu 1917 za naszego
życia?”

Stawiajac̨ sprawe ̨w takim świetle, co robić? Właśnie powiedziałem Ci, że twoje aktualne
metody sa do dupy. Musimy zorganizować sie ̨wokół jednej reguły:

Weź sie ̨ do roboty!
Co to znaczy? Mniej wiec̨ej, tyle co dostarczenie ludziom pracujac̨ym natychmiastowej

poprawyw ich życiach. Robotnicymaja ̨lepsze rzeczy do roboty niż łażenie nawspólne czy-
tanie Kapitału w otoczeniu czterookich studentów, starych stalinistów i brytyjskich troki-
stów, z których conajmiej jeden jest oskarżony o molestownie. Z drugiej strony, robotnicy
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sa ̨zainteresowani organizacjami, dlatego, że oferuja ̨one szanse ̨na poprawe ̨ich warunków
życiowych. To sie ̨ nam udaje. W skrócie, organizacje sa ̨ tu aby wziaś̨ć sie ̨ do roboty.

Które organizacje do roboty sie ̨ biora?̨ W przeciwieństwie do tego co napisałem do tej
pory w ciag̨u jakiś 1600 znaków, nie chodzi mi o elektorat i polityke.̨ Powód jest prosty.
Prawdziwa lewica nie jest zdolna wygrać wyborów. Nawet jeśli je wygra, cież̨ko jest ustalić
czy wybrany polityk wział̨ sie ̨ do roboty. Przykładowo, rzad̨ w Wielkiej Brytani pod zarza-̨
dem Partii Pracy zbudował jakieś 1500000 nowych mieszkań. Na skale kraju to na pewno
poprawiłoby sytuacje.̨ Co jeśli jednak mieszkasz w mieście, które nie dostało żadnych no-
wych mieszkań? Ja bym sie ̨wkurwił.

Dobrze, wiec̨ jakie sa ̨ przykłady organizacji, które sa ̨w stanie coś ze soba ̨ zrobić?

• Zwiaz̨ki lokatorskie

• Zwiaz̨ki zawodowe (szczególnie tam, gdzie zwiaz̨ek nie powstał, aby nie stał sie ̨ cze-̨
ścia ̨ dużych zwiaz̨ków)

• Organizacje pomocy wzajemnej

Każda z tych organizacji ma jasno zdefiniowany cel, który można ilościowo zmierzyć.
Co wiec̨ej, służa ̨ one i wzmacniaja ̨ robotników, zamiast osłabiać ich, jak to ma miejsce z
partia ̨ rewolucyjna,̨ która nie potrafiłaby nawet psa poprowadzić, a co dopiero rewolucji.
No i, one maja ̨ udokumentowane sukcesy. Nie sa ̨ jakaś̨ teoretyczna,̨ zgrabna ̨ idea,̨ która
działała dawno dawno temu w społeczeństwie feudalnym. Organizacje takie sa ̨ tu i teraz,
można je rozszerzyć lub integrować. (Co prawdopdoobnie zdarzy sie ̨ samo. Koordynacja
różnych oddzielnych organizacji spowoduje, że poprawa warunków życia nie bed̨zie już
tak rozdzielona na malutkie podgrupki. Kolejnym plusem jest to, że mała grupa osób nie
bed̨zie kontrolować całości).

Jest też dużyminus o którymmało kto lubi mówić. Trzeba sie ̨napracować. I ta praca jest
nudna, nie tak ciekawa ja dyskusja na temat zcentralizowanego planowania (którego i tak
nie osiag̨niesz). Ale, jeśli serio chcesz żyć w lepszym społeczeństwie, ktoś bed̨zie musiał te
rzeczy robić. Możesz sobie teoretyzować ile wlezie, ale tego nie zmienisz.

I teraz coś czego nie chcesz usłyszeć jeszcze bardziej. Nie proponuje tu różnorakich fron-
tów dla ”poprawnych” organizacji. Zwiaz̨ek lokatorówma być zwiaz̨kiem lokatorów, który
pomaga lokatorom. Jeśli pozwolisz na to, aby twój cel był olany tylko po to, żeby zbierać
pieniad̨ze na Społeczeństwo Stalinowskie, wtedy raczej chuja osiag̨niesz, a jeszcze odrzu-
cisz wszystkich dokoła. Pamiet̨aj o aksjomacie weź sie ̨ do roboty, nie korzystaj z ”weź sie ̨
do roboty, a potem, kiedy nie patrza,̨ okradnij z czego sie ̨ da”.

No i istnieje w tym wszystkim jeszcze pewna pułapka. Nie możemy skupia sie ̨ na byciu
opurtunistyczna ̨ organizacja ̨ charytatywna.̨ Jesteśmy tu by budować ruch. Musimy sie ̨ do
tego przyłożyć, stwarzać ciag̨ły nacisk na reszte ̨ społeczeństwa, nie uciekać w teoretyzo-
wanie jak coś zrobić lepiej niż jesteśmy w stanie.

Porównajmy obie tendencje. Czy lepiej jest walczyć o to aby kilka osób nie straciło do-
mów, czy o socjalizm? Ale chwila, przecież gdy ”walczysz o socjalizm” to tak na prawde ̨
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sprzedajesz gazety, czytasz Marksa albo kłócisz sie ̨ na Twitterze. To nie walka, to jedynie
działania zastep̨cze. W najlepszym przypadku lampka w twoim mózgu świeci sie ̨ jak poje-
bana, co daje ci wiare,̨ że coś robisz. Ale przecież, nie budujesz poparcia wśród robotników.
Jak chcesz osiag̨nac̨ to co chcesz? Trzeba to zbudować.

No i pytanie. A co jeśli nasz kraj nie osiag̨nie socjalizmu, ale bed̨zie po prostu wypeł-
niony organizacjami pomocy wzajemnej? Czy przegraliśmy? Może, ale jeśli alternatywa ̨
jest ciag̨ła próba osiag̨niecia ̨wszystkiego na raz, to lepiej już skupić sie ̨ na minimalnej po-
prawie losówmilionów osób. Kto zrobił wiec̨ej dla socjalizmu? Teoretycy akademiccy? Nie
rozśmieszaj mnie.

Postsowiecka lewica do teraz wynalazła miliony sposobów na interpretacje ̨ świata. Ale
chodzi o to, aby go zmienić. Nie całościowo, w jednym skoku z kapitalizmu do socjalizmu,
ale przy okazji. Przy okazji niepoliczalnej ilości małych akcji, które jednocza ̨ruch robotni-
czy.

Weź sie ̨ do roboty!
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