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1.
Rzad̨ jest wojna ̨domowa ̨ - twierdzenie to Anselme Bellegarrigue oparł na przekonaniu, że
rozmaite wyniszczajac̨e wojny, także te „wewnet̨rzne”, maja ̨ jeden wspólny mianownik:
chodzi w nich o obalenie dotychczasowej władzy (rzad̨u) lub jej utrzymanie. Rzeczywiście,
z reguły wojna - także wojna domowa - toczy sie ̨ o zachowanie starego porzad̨ku i starych
przywilejów przeciwko wprowadzeniu nowych zasad, nowej władzy, nowego reżimu.

Nie wdajac̨ sie ̨ w szczegóły przyczyn wybuchu konfliktów militarnych i społecznych,
można przyjać̨, iż co do ogółu teza Bellegarrigua jest prawdziwa. Bez wzgled̨u na to, czy
konflikt dotyczy starcia stron w obreb̨ie jednej zbiorowości, czy starcia dwóch narodów
choćby w walce o terytorium, władza lub opozycja zawsze daż̨y do wywołania wojny na
własnym lub obcym terytorium, jeśli tylko służy to jej interesom.

Konflikt zreszta ̨ wcale nie musi oznaczać zbrojnego starcia. Najcześ̨ciej jest nim walka
ideologii wymieszanych z interesami odreb̨nych grup, z czym marny do czynienia choć-
by w dzisiejszej Polsce. Z reguły jednak konflikt wywołuja ̨ nie obywatele, a politycy i ich
agendy. Społeczeństwo jest zazwyczaj tylko polem walki oraz dostarczycielem żołnierzy
gotowych zabić lub zginać̨. Taki stan rzeczy utrzymuje sie ̨ od dekad i trwać bed̨zie nadal,
jeśli nie zmieni sie ̨fundamentalna zasada działania polityki. Dziś polityka działa za sprawa ̨
graczy, którymi sa ̨ politycy zrzeszenie w partiach politycznych. System partyjny zasadza
sie ̨na tym, że obywatele sa ̨reprezentowani przez partie. Niestety, zawsze i bez wzgled̨u na
wszystko reprezentowani sa ̨źle. Ich potrzeby i wola sa ̨narzed̨ziami w politycznej rozgryw-
ce ”reprezentantów” ścierajac̨ych sie ̨ z graczami opozycyjnymi o główna ̨ nagrode,̨ która ̨
jest spory pakiet korzyści. W zasób tego pakietu wchodza ̨ m.in. władza i jej ”sprawowa-
nie” ze wszystkimi tego korzystnymi konsekwencjami (dostep̨ do zasobów finansowych
i innych) oraz możliwość realizacji własnych wizji politycznego ładu i własnych ambicji.
Potrzeby i wola obywateli sa ̨ istotne o tyle, o ile pozwalaja ̨ osiag̨ać polityczne i życiowej
cele grupie wybranych i ponad stan uprzywilejowanych.

Perfidia systemu partyjnego zasadza sie ̨ na kłamliwym demagogicznym utrwalaniu
przekonania, że w demokracji nie wynaleziono lepszego sposobu na zorganizowanie
państwa, iż bez klasy politycznej społeczeństwo nie może funkcjonować, że stopień
skomplikowania natury władzy i administracji wymaga utrzymywania przedstawicieli
(polityków wybranych w wyborach) jako tych, którzy sa ̨ nie tylko naszymi reprezentan-
tami, ale i za naszym przyzwoleniem powinni decydować o naszych sprawach. Wszelkie
patologie wynikajac̨e z tego stanu rzeczy sa ̨ uznawane nie tyle za efekt demokracji
przedstawicielskiej, ile za ludzkie słabości, którym sprzyja wolność i posiadanie władzy.
To, iż ktoś posiada władze ̨ nad kimś lub w imieniu kogoś za patologie ̨ już uznawane nie
jest. Tymczasem tu właśnie tkwi problem. Nasi polityczni reprezentanci, przedstawiciele
stworzyli skutecznie działajac̨y drugi obieg, pozostajac̨y poza kontrola ̨ społeczna ̨ i umoż-
liwiajac̨y czynienie zła bez konsekwencji. A że czasem jakieś ogniwo w tym łańcuchu
patologii zawodzi i nieuczciwość zostaje publicznie ukazana? Można odnieść wrażenie, iż
to nie wynik dobrze funkcjonujac̨ego społecznego systemu nadzoru nad władza ̨ (media,
organizacje społeczne), a efekt wzajemnej gry polityków stojac̨ych na przeciwstawnych
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biegunach prywatnych lub kastowych interesów. Podsumowujac̨ ten akapit: tak zwana
demokracja przedstawicielska z jej emanacja ̨ w postaci systemu partyjnego umożliwia
trwanie patologii i nie rozwiaz̨uje rzeczywistych problemów ponieważ to nie one sa ̨
przedmiotem zainteresowania owego systemu, o ile nie przynosza ̨ korzyści materialnych
lub politycznych jego uczestnikom i animatorom.

Animatorami systemu partyjnego sa ̨ oczywiście politycy - przedstawiciele władzy, jak i
opozycji daż̨ac̨y do przejec̨ia władzy. Władzy rozumianej nie jako służba, a dominacja nad
przeciwnikiem.

Do tego bowiem sprowadza sie ̨ polityka - do walki o władze,̨ przywileje i wpływy. O to,
który polityk wytarguje lepsza ̨cene ̨od biznesowych decydentów, bo biznes w polityce ma
role ̨ decydujac̨a.̨ Licza ̨ sie ̨ pieniad̨ze. Polityka to targowisko, na którym wszystko ma ce-
ne.̨ Także głosy wyborców. Dziś ludzie sa ̨ towarem na politycznym targu, niczym wiec̨ej.
Mies̨em armatnim na frontach politycznych bojów. Politycy znaja ̨ cene ̨ i widza,̨ jak ja ̨pod-
bić, by zdobyć glosy. Sa ̨ gotowi na wszystko, nie po to, by służyć ludziom, ale po to, by
oszukać. Wszystko co politycy robia,̨ robia ̨ zajmujac̨ sie ̨ soba ̨nawzajem, niekoniecznie zaś
potrzebami obywateli. Dziela ̨ ludzi, skłócaja,̨ wykorzystuja.̨ I żyja ̨dobrze z ich podatków. A
jeśli trzeba, przeobrażaja ̨ sie,̨ przeformowuja ̨ szyki, zmieniaja ̨ szyldy, tworza ̨nowe zaciag̨i
zbrojne w zawsze szczytne idee.

Dlaczego obywatele, zdajac̨ sobie z tego sprawe,̨ ulegaja ̨ wpływowi polityków? Bo nie
znaja ̨ innej metody i wciaż̨ wierza,̨ iż ktoś w parlamencie dobrze reprezentuje ich intere-
sy. Gdyby politycy dobrze reprezentowali nasze interesy żylibyśmy lepiej, potrafilibyśmy
ze soba ̨ rozmawiać mimo dzielac̨ych nas różnic i umielibyśmy rozwiaz̨ywać nasze proble-
my. Tymczasem żyjemy w kraju ogarniet̨ym wojna ̨domowa.̨ To także nasza wina, bo sami
dajemy władze ̨ politykom w kolejnych pozornych wyborach.

Dotychczasowe metody oporu wobec władzy i fałszywych wyborów, na przykład w for-
mie ich bojkotu, okazały sie ̨ nieskuteczne. Ta metoda walki z systemem partyjnym nie
została uporzad̨kowana, a stosujac̨y ja ̨ obywatele działaja ̨ w rozproszeniu, poza głównym
nurtem komunikacji, nie wykorzystujac̨ dostep̨nych możliwości nagłośnienia swojej spra-
wy. Sytuacje ̨ należy zmienić poprzez zastosowanie metody podważenia nie tyle tak zwa-
nych narzed̨zi demokracji, ile jej podstawowych zasad przy użyciu tychże narzed̨zi. Tylko
w ten sposób bed̨zie możliwe osiag̨niec̨ie kilku celów równocześnie.

Cel pierwszy - obalenie argumentacji stosowanej przez władze,̨ wyrażanej m.in. do-
brze znanymi i zgranymi hasłami: „każdy głos jest ważny”, „nie głosujac̨ tracisz prawo do
krytyki”, „nie głosujesz - nie masz wpływu na swoje życie” itp. itd. Wszystkie te hasła, jak-
kolwiek dobrze brzmia,̨ sa ̨zawsze fałszywe. Fałszywymi czyni je nie teoria demokracji, ale
jej praktyka.

Praktyka demokracji jest taka, że głos wyborcy ważny jest tylko w momencie wrzucana
karty wyborczej do urny. Później ten głos przestaje mieć znaczenie w stopniu, na jaki po-
zwola ̨sobie wyborcy ukojeni przekonaniem, że dokonali właściwegowyboru.W tej kwestii
obywatele potrafia ̨ być bardzo wyrozumiali wobec władzy, reprezentujac̨ej w zbiorowym
fałszywym mniemaniu ich poglad̨y i ich interesy.
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Odwróćmy te ̨ logike.̨ Dlaczego niby odmawiajac̨ udziału w głosowaniu tracisz prawo do
krytyki władzy? Czy władza wyłac̨za ze swojego patronatu, sfery zainteresowań, własnej
podległości i oddziaływania swoich przeciwników, oponentów, osoby apolityczne - wszyst-
kich, którzy z różnych przyczyn nie poszli na wybory? Czy prawo do krytyki maja ̨ tylko ci,
którzy oddali głos na zwycies̨ka ̨ partie?̨ Można dojść do przekonania, że tylko zwolennicy
partii wygrywajac̨ej wybory przyczynili sie ̨ do jej zwycies̨twa, a co za tym idzie, do jej po-
litycznych triumfów lub kles̨k oraz takiego, a nie innego kształtu funkcjonowania władzy
i podejmowanych przez nia ̨ decyzji. Wtłaczana w głowy wyborców propaganda zdaje sie ̨
przekonywać, iż wszyscy inni (zwłaszcza bojkotujac̨y wybory) nie mieli z tym nic wspólne-
go - nie wsparli zwycies̨kiej partii, wiec̨ nie moga ̨ jej oceniać.
Cel drugi podważenie znaczenia klasy politycznej, jako czynnika rzekomo dzia-

łajac̨ego w imieniu obywateli. Politycy - sprawujac̨y władze ̨ lub bed̨ac̨y w opozycji - za
wszelka ̨cene ̨i na wszelkie sposoby staraja ̨sie ̨utrzymać obywateli w przekonaniu, że sa ̨ich
godnymi reprezentantami. To oczywiście nieprawda. Głównym daż̨eniem polityków jest
przejec̨ie i utrzymanie wiedzy nad obywatelami oraz czerpanie z tej władzy zysków dalece
wykraczajac̨ych ponad korzyści, jakie obywatele czerpia ̨ z działań polityków. Przywileje
klasy politycznej sa ̨pewnikiem. Co najwyżej ich skala jest zależna od tego, czy dana grupa
polityczna sprawuje władze,̨ czy też stara sie ̨ o jej przejec̨ie. Obojet̨ność obywateli wobec
klasy politycznej wykazana podczas całego procesu wyborczego, brak reakcji na politycz-
ne umizgi i kłamstwa jest jedyna ̨ droga ̨ do odsuniec̨ia polityków od władzy i uczynienia
ludzi podmiotem, a nie przedmiotem władzy. Oddanie tzw. głosów nieważnych pokaże po-
litykom, iż nie moga ̨funkcjonować bez przyzwolenia obywateli, a ich polityczny los zależy
nie od układów, które sobie wypracowali, a właśnie od wyborców. Jak też tego, że obywate-
le rozliczaja ̨ ich nie za udana kampanie ̨wyborcza,̨ a za całokształt pracy. A ów całokształt
wypada źle.

Cel trzeci - wykazanie niedoskonałości narzed̨zi demokratycznych. Skoro - co zo-
stanie wykazane - można nimi manipulować i wykorzystywać je przeciw władzy, przeciw
ogółowi polityków, to znaczy, iż dla tychże polityków traca ̨one swoja ̨ skuteczności i przy-
datność. Należy zatem zmienić reguły działania demokracji, a nie da sie ̨ tego zrobić bez
udziału ogółu społeczeństwa. Stwarza to możliwość wypracowania takich narzed̨zi i me-
tod funkcjonowania społeczeństwa, które bed̨a ̨ korzystne dla wszystkich, a nie tylko dla
uprzywilejowanych. Tym samym tworzy sie ̨szansa na to, by zrealizowany został cel czwar-
ty - możliwie pełne odzyskanie przez obywateli władzy nad własnym życiem, życiem jed-
nostek i życiem zbiorowości.

Jak złamać politycznymonopol demokracji przedstawicielskiej? Jak obalić mit jej dosko-
nałości używajac̨ jej technik? Skoro bojkot wyborów (jak dotad̨ niemal jednostkowy) oka-
zał sie ̨ nieskuteczny, to trzeba w wyborach wziać̨ udział. Z jednym zastrzeżeniem - warto
by ten udział był jak najliczniejszy. Jakikolwiek jednak bed̨zie, ważne jest aby uczestni-
czac̨ w wyborach pokazać, iż nie jesteśmy bezwolnymi, niezainteresowanymi przyszłościa ̨
(osobista ̨ i zbiorowa)̨ realizatorami woli polityków, że nie godzimy sie ̨na ich warianty wy-
darzeń, iż o ile zależy nam na demokracji, o tyle mamy jej własna ̨ wizje,̨ w której nieko-
niecznie znajdzie sie ̨miejsce dla dotychczasowej klasy politycznej i jej metod.
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Jak to zrobić odbierajac̨ karte ̨do głosowania? To proste, wystarczy na tej karcie nie wpi-
sać nic lub skreślić wszystkie nazwiska, czyli oddać głos nieważny (skreślenie wszystkich
jest chyba metoda ̨ bezpieczniejsza,̨ nie pozwala na fałszowanie głosów). Udział w wybo-
rach jest świadectwem wyznawania demokratycznych wartości, nawet jeśli samo oddawa-
nie głosów na polityków uznajemy za wadliwa ̨ emanacje ̨ demokracji. Natomiast oddanie
głosu nieważnego jest symbolem obywatelskiej niezgody na to, jak funkcjonuje i jak nas
traktuje cała tak zwana klasa polityczna. Niezgody na wszelkie patologie władzy.

Oddanie głosu nieważnego ma jeszcze jedna ̨ przewage ̨ nad bojkotem wyborów. Nie mo-
że podlegać krytyce opartej na argumentach o braku zainteresowania rzeczywistościa,̨ nie-
dojrzałości obywatelskiej, lenistwie, lekceważeniu demokratycznych zasad i procedur. Bez
entuzjazmu, ale szanujemy zasady - idziemy na wybory, natomiast niemamy szacunku dla
niewiarygodnych polityków. Co można osiag̨nać̨ przyjmujac̨ taki sposób działania? Przede
wszystkim otwarte pole do dialogu o przyszłości państwa i społeczeństwa, wspólnoty, na-
rodu. Dialogu, któregomoderatorami nie bed̨a ̨zawodowi politycy, a obywatele. Jest jeszcze
jeden zysk. Odrzucajac̨ polityków społeczeństwo wysyła sygnał do lokalnych i globalnych
środowisk biznesowych, które stoja ̨ za partiami politycznymi i pojedynczymi politykami,
że ich wpływ na rzeczywistość traci na znaczeniu, iż ludzie chca ̨ decydować o sobie sami,
bez udziału przedstawicieli kapitału, którzy kreuja ̨ świat i świadomość społeczna ̨ zgodnie
ze swoimi interesami.

2.
Czymasowe oddawanie głosów nieważnych spowoduje chaos i sprowadzi na nas anarchie?̨
Należymieć nadzieje,̨ iż tak, i że bed̨zie to poczat̨ek nowego patrzenia na sprawy samorzad̨-
ności i samo-zarzad̨zania. Anarchia bowiemnie jest bezładem, a jedynymporzad̨kiem gwa-
rantujac̨ym równość w dostep̨ie do wyrażania opinii i podejmowania decyzji. Anarchia to
zaprzeczenie rzad̨u i klasy politycznej. Anarchia pozwala odzyskać kontrole ̨nad własnym
życiem ludziom, których życie było dotad̨ zdeterminowane przez odgórne decyzje polity-
ków.

To po pierwsze i najważniejsze. Po drugie, anarchia znaczy tyle co bez-rzad̨. Rozumiem
ów bezrzad̨ jako stan, w którym nie istnieje rzad̨ wyalienowany ze społeczeństwa. Rzad̨em
bowiem sa ̨ wszyscy. Zdaje ̨ sobie sprawe ̨ z tego, że to postulat utopijny i nie do zrealizo-
wania w pełni od zaraz. Wynika to z kilku czynników: ogólnej natury ludzkiej (która jest
zła); narosłych przez setki lat systemów, w których funkcjonuja ̨społeczeństwa czy narody;
wzajemnych relacji i powiaz̨ań gospodarczych, geopolitycznych, militarnych i innych.

Dlaczego mówie,̨ że człowiek jest z natury zły? Bliżej mi bowiem do Jacquesa Ellula, niż
do naiwnych teorii tuzów wspólczesnego anarchizmu, jak David Graeber, którzy trwaja ̨
w przekonaniu, że do likwidacji przemocy i przestep̨czości wystarczy likwidacja policji i
sad̨ów.

Ktoś powie: „Zaraz, zaraz! Przecież anarchia to stan bez państwa!?”. Tylko czy da sie ̨
funkcjonować bez państwa? Zwłaszcza jeśli postawimy to pytanie biorac̨ pod uwage ̨wyżej
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spisane uwarunkowania? Państwo dziś jest elementem niezbed̨nym do funkcjonowania
społeczeństw. Jeśli to sie ̨ kiedykolwiek zmieni, być może osiag̨niemy jakiś doczesny raj, o
którym śnia ̨wszyscy anarchiści.

Skoro współcześnie bez państwa nie da sie ̨ żyć w dłuższej perspektywie i na wiek̨sza ̨
skale ̨ (pomijajac̨ być może istniejac̨e gdzieś, odciet̨e od świata samowystarczalne nieduże
komuny), to jakie to państwo ma być? Jak ma funkcjonować, jak powinno być zarzad̨za-
ne? I jaki powinien być rzad̨? Czy w ogóle powinien być jakiś rzad̨? Każdy organizm spo-
łeczny potrzebuje takich, czy innych form organizacji i zarzad̨zania. Bez tego mielibyśmy
do czynienia z zagrażajac̨ym życiu chaosem. Nie jest zatem celem nadrzed̨nym likwidacja
wszystkich instytucji państwa, ale ich zmiana, przemodelowanie i oddanie wpływu na nie
obywatelom.

Ujmujac̨ problem z innej strony, czy ktoś wyobraża sobie natychmiastowe, powszech-
ne rozbrojenie, likwidacje ̨policji i innych służb, masowe zwolnienie urzed̨ników państwa,
otwarcie granic i zawieszenie kodeksu karnego? Jeśli tak, to na zawsze zostanie marzycie-
lem, który swoimi ideałami bed̨zie usprawiedliwiał swoja ̨niemoc i wycofanie, ewentualnie
agresje.̨

Jak doprowadzić do zmiany myślenia o państwie? Na ten temat powinna odbyć sie ̨
powszechna debata we wszelkich możliwych i dostep̨nych formach. Od dyskusji sas̨iedz-
kich poczynajac̨, na panelach obywatelskich kończac̨. Trudno rzecz jasna oczekiwać, iż
oto wszyscy stana ̨ do rozmów. Tak nie bed̨zie, natomiast trzeba zrobić wszystko, by ten
głos spoleczny był jak najpoteż̨niejszy i obejmował wszelkie możliwe spektra sprawy. Nie
jest to sprawa na dziś, ale na lata. Jednak już dziś należy zaczać̨ budować podwaliny i
kompetencje do tej dyskusji - informować, aktywizować, budzić wat̨pliwości i nakłaniać
do poszukiwania odpowiedzi i właściwych rozwiaz̨ań.

Jaka jest w tym wszystkim istota anarchii? Jej podstawowym założeniem jest oddanie
jednostkom i dobrowolnie zrzeszonym grupom wpływu na ich życie. Da im to szanse ̨ na
samostanowienie. Zakładać można, że realizacja tego postulatu uwolni pozytywny poten-
cjał jednostek i grup, który przysłuży sie ̨ nie tylko im samym, ale ogółowi społeczeństwa.
Anarchia zatem, nie jest chaosem, jak postrzega sie ̨ ja ̨ powszechnie. Ugruntowanie

takiego widzenia anarchii nie wzieł̨o sie ̨ jednak znikad̨. Jej od poczat̨ku rewolucyjny, a co
za tym idzie potencjalnie (i nie tylko potencjalnie, có wiemy z historii) przemocowy cha-
rakter implikuje takie właśnie spojrzenie na nia ̨ i takie jej (błed̨ne) pojmowanie. Jednak to,
co było rewolucyjnym żarem niemal dwieście lat temu, dziś nie może mieć miejsca. Współ-
cześnie oczywiste jest, iż idea budowania nowego ładu i krainy szcześ̨liwości, za pomoca ̨
terroru, jest skompromitowana całkowicie. Niestety, agresywne grupy działajac̨e pod szyl-
dem anarchizmu, nie ułatwiaja ̨ zadania tym, którzy w anarchii upatruja ̨ szansy na ocale-
nie ludzkości od postep̨ujac̨ej destrukcji. Takie grupy sa ̨ równie destrukcyjne, totalitarne
i opresyjne, jak systemy istytucje, przeciw którym rzekomo wystep̨uja.̨ Ich najwiek̨szym
grzechem jest jednakże przekonanie uczestników o posiadaniu prawa cio narzucania swej
woli przemoca,̨ o posiadaniu prawa do używania dobrowolnych narzed̨zi do realizacji wła-
snych celów, bez wzgled̨u na koszty indywidualne i społeczne. A wszystko pod hasłem
walki z totalitaryzmami. Nieczajew byłby dumny ze swoich ideowych spadkobierców.
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Anarchia jest ładem stworzonym przez ludzi i dla ludzi. Przez obywateli dla obywa-
teli. Z ich udziałem z uwzgled̨nieniem ich postulatów. Te postulaty czes̨to wykluczaja ̨ sie ̨
wzajemnie, ale kompromisy - bo anarchia jest kompromisem - wypracowuje sie ̨w dyskusji
na podstawie rzeczowych argumentów, a nie przy użyciu kamieni, ognia i bomb. Społeczne
nieposłuszeństwo, pokojowy opórwobecwladzy, to tylko etap na drodze do zmiany.Walka
może być tylko walka ̨obronna ̨w bezpośrednim starciu. Ład wypracowuje sie ̨ i wprowadza
w debacie na każdym poziomie zbiorowości. Od rodziny i grupy sas̨iedzkiej, przez gminy,
regiony, zwiaz̨ki pracownicze, samorzad̨y szkolne i uczelniane, po państwo. Do tego nie sa ̨
potrzebne partie i klasa polityczna, czy władza centralna w jej klasycznym, skompromito-
wanym pojmowaniu.

Dlaczego do tej pory anarchia nie stała sie ̨ powszechna ̨ codziennościa,̨ a próby jej wpro-
wadzania w życie i ugruntowania spełzły na niczym? Poza uwarunkowaniami historyczny-
mi, głównym powodem jest jej rewolucyjne, a nie ewolucyjne wprowadzanie w czyn. Jesz-
cze raz powtórze ̨ - nie da sie ̨ stworzyć społeczeństwa anarchistycznego natychmiast,
tu i teraz. Społeczeństwo anarchistyczne na duża ̨ skale,̨ w klasycznym rozumieniu anar-
chii, nie przetrwa wystawione na konfrontacje ̨ z silnymi sas̨iadami zewnet̨rznymi, funk-
cjonujac̨ymi w ramach utrwalonych systemów demokracji przedstawicielskiej lub wprost
totalitarnych. Owi sas̨iedzi maja ̨ aparat militarny, ekonomiczny, służby wywiadu i inne
agendy, które bez trudu rozmontuja ̨kruchy, niejednolity i niestabilny aparat anarchistycz-
nej utopii.

Co zatem zrobić a by owa utopia przetrwała i okrzepla?Wszelkie zmiany należywprowa-
dzać z uwzgled̨nieniem wewnet̨rznych i zewnet̨rznych uwarunkowań. O tym zwykle anar-
chiści nie pamiet̨aja.̨ Dlatego wciaż̨ trwaja ̨ w mglistych utopiach o wolnościowym raju na
Ziemi. Dziś to nie państwo jest wrogiem jednostki, jej wrogiem jest władza (klasa politycz-
na) -wyalienowana, uprzywilejowana, bezkarna i uzależniona odbiznesu. Klasa polityczna,
która zawłaszczyła państwo i jego instytucje, decyduje o sposobie i celach działania tych
instytucji. Tymczasem państwo powinno być tworem wspierajac̨ym samoorganizacje ̨
społeczeństwa. A skoro tak, można je traktować Jako narzed̨zie, a nie byt nadrzed̨ny,
jednak jest to narzed̨zie bez któregowspółcześnie społeczności funkcjonować jeszcze
nie moga.̨

Społeczeństwo anarchistyczne zatem, to społeczeństwo samoorganizujac̨e sie,̨ deliberu-
jac̨e, przejmujac̨e zarzad̨zanie swoimi wspólnotami na każdym szczeblu. Społeczeństwo
uczestniczac̨e, zaangażowane i świadome. Takiego społeczeństwa nie buduje sie ̨ na dro-
dze bezmyślnej agresji i głoszac̨ bezalternatywne pewniki. Jeśli już mamy mówić o jakiejś
formie rewolucji, to jej poczat̨kiem powinien być właśnie strajk uczestniczac̨y wszystkich
wyborców - udział wwyborach i zablokowanie ichważności lub zmniejszeniewpływówkla-
sy politycznej przez oddanie głosów nieważnych. Taka forma akcji bezpośredniej jest dziś
do zaakceptowania. Każda inna może skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla ludzi.
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3.
Groźne sa ̨ ideologie, to właśnie one rodza ̨agresje,̨ nienawiść, dwubiegunowość i przekona-
nie o monopolu na bycie trybunem ludowym płoszac̨ym jedynie słuszna ̨prawde.̨ Anarchia
nie ma barw politycznych. Nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Nie może być, bo opowie-
dzenie sie ̨ po stronie ideologii oznacza zawłaszczenie anarchii przez funkcjonujac̨y sys-
tem polityczny. To, iż anarchia wywodzi sie ̨ z ducha rewolucyjnego minionych dekad nie
oznacza, że można ja ̨ przypisać, dajmy na to, lewicy. Anarchia sama w sobie jest odrzuce-
niem mówienia o lewicowości czy konserwatyzmie, ponieważ zakłada wolność głoszenia
poglad̨ów i wolność ustanawiania zasad w zgodzie z wola ̨ i sumieniem społeczeństw. A gra-
nice społecznych podziałów i odmienności politycznych, światopoglad̨owych i wszelkich
innych nie musza,̨ i czes̨to nie ida,̨ wzdłuż linii prostych po jasno wytyczonych granicach.

Anarchia nie jest tylko dla lewicy, jak można by sad̨zić po jej rewolucyjnym rodowodzie.
Warto powtórzyć - anarchia, jeśli ma być dla wszystkich, dziś musi odrzucać ideologiczne
podziały. Tylko w takim przypadku bed̨zie oznaczała wolność i brak samoograniczeń.

Klasa polityczna utrwala światopoglad̨owe, ideologiczne podziały. Narzuca je obywate-
lom tworzac̨ poczucie, iż nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia, że żyjemy na róż-
nych biegunach. To oczywista nieprawda. Dopóki jednak owe podziały bed̨a ̨ trwać, dopóty
społeczeństwo nie bed̨zie w stanie dojść do porozumienia. Prawo do własnej opinii ma
każdy i w debacie każda opinia jest równoprawna. Jaki ostatecznie kształt porozumienia
zostanie w dyskusji wypracowany, zależy od społecznego uznania wagi i słuszności po-
szczególnych argumentów dla wspólnego dobra.

System idealny nie istnieje, ale w epoce wyczerpania mocy dotychczasowych systemów
i nurtów politycznychwarto zabrać sie ̨do pracy od podstaw i podjać̨ próbe ̨ułożenia świata
społecznego na nowo. Dlatego nowe podejście do idei anarchizmu jest nie tylko możliwe,
ale i konieczne. Głoszenie przez anarchistów postulatów niemożliwych do natychmiasto-
wego zrealizowania, prowadzi z kolei do niechec̨i społeczeństw wobec nich samych i ich
haseł. Dotychczasowy brak refleksji nad anarchizmem, zmierzajac̨ej do urealnienia jego
postulatów należy przełamać. Można to zrobić, bo anarchia nie jest skostniała ̨ forma.̨ Do-
tychczasowy podział na lewicowość i prawicowość zaciera sie,̨ dlaczego wiec̨ anarchiamia-
łaby pozostać niezmiennie dziewiet̨nastowieczna ̨ utopia?̨
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