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Całkiemmożliwe, że słyszałeś lub słyszałaś już co nieco o tym, kim sa ̨anar-
chiści i jakie podobno maja ̨ poglad̨y. Całkiem możliwe, że wszystko, co Ci
powiedziano, to bzdura. Wielu ludziom wydaje sie,̨ że anarchizm oznacza
przemoc, chaos i zniszczenie; że sprzeciwia sie ̨ wszelkim formom porzad̨-
ku i organizacji; albo że „anarchista” to inne określenie oszalałego nihilisty,
który najchet̨niej wysadziłby wszystko w powietrze. Nie ma to nic wspólne-
go z prawda.̨ Prawda jest taka: anarchiści i anarchistki sa ̨ zdania, że ludzie
potrafia ̨ zachowywać sie ̨ rozsad̨nie i przyzwoicie nawet wtedy, gdy nikt ich
do tego nie zmusza. To bardzo prosta myśl. Ale ludzie majet̨ni i posiadajac̨y
władze ̨ zawsze uważali te ̨myśl za szalenie niebezpieczna.̨

Wnajprostszymujec̨iu anarchizm sprowadza sie ̨do dwóch podstawowych
założeń. Pierwsze: w normalnych warunkach ludzie sa ̨ na tyle rozsad̨ni
i przyzwoici, na ile pozwala im środowisko, i umieja ̨ samodzielnie or-
ganizować własne życie i życie swoich wspólnot — nie trzeba im mówić,
jak to zrobić. Drugie: władza deprawuje. Anarchizm to przede wszystkim
wyciag̨niec̨ie logicznych i konsekwentnych wniosków z prostych zasad przy-
zwoitości, którymi i tak wszyscy sie ̨kierujemy.Może Cie ̨to zaskoczy, ale pod
pewnymi ważnymi wzgled̨ami już jesteś anarchist(k)a,̨ nawet jeśli nie zda-
jesz sobie z tego sprawy.

Weźmy kilka przykładów z codziennego życia.

Kiedy wsiadasz do zatłoczonego autobusu, czy czekasz na swoja ̨ kolej i
nie rozpychasz sie ̨ łokciami, chociaż w pobliżu nie ma policji?

Jeśli tak, to znaczy, że postep̨ujesz jak anarchist(k)a! Pierwsza,̨ podstawo-
wa ̨zasada ̨anarchizmu jest samoorganizacja: przekonanie, że ludziomnie
trzeba grozić policja ̨ i wiez̨ieniem, żeby mogli sie ̨ ze soba ̨ porozumieć albo
traktować sie ̨ z godnościa ̨ i szacunkiem.

Każdy człowiek uważa, że potrafi zachowywać sie ̨ rozsad̨nie z własnej wo-
li. Jeśli sad̨zimy, że prawo i policja sa ̨ w społeczeństwie niezbed̨ne, to tylko
dlatego, że nie ufamy innym ludziom. Ale czy ci inni niemyśla ̨w ten sam spo-
sób o nas? Anarchiści twierdza,̨ że niemal wszystkie aspołeczne zachowania,
które maja ̨ być dowodem na konieczność istnienia wojska, policji, wiez̨ień
i władzy sterujac̨ej naszym życiem, sa ̨ wynikiem systemowej nierówności i
niesprawiedliwości. A przyczyna ̨ tej nierówności i niesprawiedliwości jest
właśnie wojsko, policja, wiez̨ienia i władza. To błed̨ne koło. Gdy traktuje sie ̨
nas tak, jakby nasze zdanie sie ̨nie liczyło, oburzamy sie,̨ stajemy sie ̨cyniczni,
niekiedy nawet skłonni do przemocy. A to tylko utwierdza władze ̨w przeko-
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Czy sad̨zisz, że ludzie sa ̨ z natury źli i zdeprawowani, a pewne grupy
ludzi (na przykład kobiety, kolorowi, biedni lub niewykształceni) sa ̨
gorszego sortu i musza ̨ podlegać władzy lepszych od siebie?

Jeśli tak, to znaczy, że… no cóż, jednak nie jesteś anarchist(k)a.̨ Ale jeśli nie,
to znaczy, że już teraz zgadzasz sie ̨ z 90% anarchistycznych zasad i bar-
dzomożliwe, że stosujesz je we własnym życiu. Gdy traktujesz drugiego czło-
wieka z rozwaga ̨ i szacunkiem, jesteś anarchist(k)a.̨ Gdy negocjujesz różnice
opinii, starajac̨ sie ̨ osiag̨nać̨ rozsad̨ny kompromis, gdy wsłuchujesz sie ̨ w to,
co inne osoby maja ̨do powiedzenia, a nie pozwalasz, by jedna osoba decydo-
wała za wszystkich, jesteś anarchist(k)a.̨ Gdy masz możność kogoś do czegoś
zmusić, ale zamiast tego apelujesz do jego lub jej poczucia rozsad̨ku i sprawie-
dliwości, jesteś anarchist(k)a.̨ To samo, gdy dzielisz sie ̨czymś z przyjacielem
lub przyjaciółka,̨ gdy wspólnie postanawiacie, kto pozmywa naczynia, i za-
wsze, gdy w jakiejkolwiek sytuacji kierujesz sie ̨ poczuciem sprawiedliwości.

Czes̨to podnosi sie ̨ w tym miejscu argument, że nawet jeśli zasady, o któ-
rych mowa, sprawdzaja ̨ sie ̨ w niewielkich grupach ludzi, trudno sobie wy-
obrazić stosowanie ich w zarzad̨zaniu miastem czy całym krajem. Ten ar-
gument nie jest pozbawiony racji. Jeśli zdecentralizujemy społeczeństwo i
oddamy możliwie jak najwiec̨ej władzy małym społecznościom, nadal pozo-
stanie mnóstwo przedsiew̨zieć̨, które trzeba koordynować — od transportu
kolejowego po kierunki badańmedycznych. Jednak z faktu, że coś jest skom-
plikowane, nie wynika, że nie da sie ̨ tego urzad̨zić demokratycznie. Po pro-
stu wymaga to bardziej skomplikowanych rozwiaz̨ań. Anarchiści proponuja ̨
wiele możliwych koncepcji i wizji tego, jak złożone społeczeństwo mogłoby
samo soba ̨zarzad̨zać. Ich przedstawienie nie mieści sie ̨w tym krótkimwpro-
wadzeniu. Wystarczy stwierdzić, że po pierwsze wielu ludzi poświec̨iło już
dużo czasu na opracowanie modeli funkcjonowania prawdziwie demokra-
tycznego i dobrze funkcjonujac̨ego społeczeństwa, a po drugie — i równie
ważne — nikt z anarchistów nie twierdzi, że ma idealny plan. Bo właśnie naj-
gorszym rozwiaz̨aniem byłoby przymusowe narzucanie społeczeństwu
gotowych rozwiaz̨ań. Prawdopodobnie nie umiemy sobie nawet wyobra-
zić połowy problemów, jakie napotkamy, próbujac̨ stworzyć demokratyczne
społeczeństwo. Wierzymy jednak, że dziek̨i ludzkiej pomysłowości wszyst-
kie takie problemy dadza ̨ sie ̨ rozwiaz̨ać, o ile tylko bed̨ziemy przestrzegać
naszych podstawowych zasad — które ostatecznie sa ̨ po prostu fundamen-
talnymi zasadami zwykłej ludzkiej przyzwoitości.
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naniu, że nie musi sie ̨ liczyć z naszym zdaniem. Ale gdy okazuje sie,̨ że nasze
zdanie rzeczywiście sie ̨ liczy tak samo jak opinie innych ludzi, nagle stajemy
sie ̨ znacznie bardziej wyrozumiali. Mówiac̨ krótko: anarchiści i anarchistki
uważaja,̨ że to przede wszystkim władza i skutki jej działania sprawiaja,̨ że
ludzie postep̨uja ̨ niemad̨rze i nieodpowiedzialnie.

Czy należysz do klubu, drużyny sportowej albo innej dobrowolnej
organizacji, w której decyzje nie sa ̨ narzucane przez lidera bad̨ź
liderke,̨ ale sa ̨ podejmowane za zgoda ̨ wszystkich?

Jeśli tak, to znaczy, że należysz do organizacji działajac̨ej na anarchistycz-
nych zasadach! Inna ̨ fundamentalna ̨ zasada ̨ anarchizmu jest dobrowolność
zrzeszania sie.̨ To nic innego jak zastosowanie zasad demokracji w codzien-
nym życiu. Jedyna różnica polega na tym, że, zdaniem anarchistów i anar-
chistek, powinno być możliwe społeczeństwo w całości zorganizowane na
tych zasadach, w którym wszystkie grupy działaja ̨ za nieprzymuszona ̨ zgo-
da ̨ ich członków i członkiń. Oznaczałoby to, że wszelkie odgórnie, po woj-
skowemu zarzad̨zane instytucje, takie jak armia, urzed̨owa biurokracja czy
wielkie korporacje, których działanie oparte jest na wydawaniu i wykonywa-
niu poleceń, przestana ̨być potrzebne. Niewszyscywierza,̨ że coś takiego jest
możliwe.Może Ty teżw to nie wierzysz. Jednak za każdym razem, gdy docho-
dzisz z kimś do zgody (bez przymusu czy gróźb), gdy dobrowolnie zawierasz
z kimś innym umowe,̨ dochodzisz do porozumienia lub osiag̨asz kompromis,
który uwzgled̨nia sytuacje ̨ i potrzeby tej drugiej osoby, postep̨ujesz jak anar-
chist(k)a.

Anarchizm to po prostu sposób, w jaki ludzie postep̨uja,̨ gdy sa ̨wolni i mo-
ga ̨ działać zgodnie ze swoja ̨wola,̨ oraz gdy stykaja ̨ sie ̨ z innymi ludźmi, któ-
rzy sa ̨ tak samo wolni — a przez to zdaja ̨ sobie sprawe ̨ z odpowiedzialności,
jaka z tej wolności wynika. Prowadzi to do innegoważnego spostrzeżenia: lu-
dzie zachowuja ̨ sie ̨ rozsad̨nie i przyzwoicie w stosunku do osób równych
sobie. Ludzka natura sprawia, że przestaja ̨ sie ̨ tak zachowywać, gdy zy-
skuja ̨ władze ̨ nad innymi. Niemal każdy, kto dostanie jakak̨olwiek władze,̨
pred̨zej czy później zaczyna jej nadużywać.
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Czy uważasz, że politycy sa ̨ w wiek̨szości aspołeczni, egoistyczni i maja ̨
w nosie interes publiczny? Czy system gospodarczy, w którym żyjemy,
uważasz za absurdalny i niesprawiedliwy?

Jeśli tak, to znaczy, że akceptujesz anarchistyczna ̨ krytyke ̨ współczesnego
społeczeństwa, przynajmniej w jej najszerszych ramach. Anarchiści i anar-
chistki uważaja,̨ że władza deprawuje, a ci, którzy poświec̨aja ̨wiek̨szość
życia na zdobywanie władzy, tym bardziej nie powinni dostać jej do rek̨i.
Zdaniem anarchistów i anarchistek, panujac̨y system gospodarczy znacznie
cześ̨ciej wynagradza zachowania egoistyczne i pozbawione skrupułówniż za-
chowania przyzwoite i opiekuńcze. Tak uważa dziś wiek̨szość ludzi. Jedyna
różnica polega na tym, że wiek̨szość ludzi nie widzi wyjścia z tej sytuacji, a w
każdym razie — jak usiłuja ̨ nam wmówić ci, którzy najwierniej służa ̨władzy
— każda próba zmiany tego systemu przyniesie jeszcze gorsze skutki.

A jeśli to nieprawda? I dlaczego właściwie mamy brać to na wiare?̨
Wiek̨szość przewidywań dotyczac̨ych tego, jak wyglad̨ałby świat bez

państw i bez kapitalizmu, okazuje sie ̨ całkowicie fałszywa, kiedy zadamy
sobie trud ich sprawdzenia. Przez tysiac̨e lat ludzie dawali sobie rade ̨ bez
rzad̨ów. Do dziś w wielu zakat̨kach świata żyja ̨ ludzie, którzy nie podlegaja ̨
żadnej państwowej władzy. Nie zabijaja ̨ sie ̨ wzajemnie. Zazwyczaj żyja ̨ tak
samo, jak każdy z nas żyłby na ich miejscu. Oczywiście sprawy komplikuja ̨
sie ̨ w złożonym, miejskim środowisku, uzależnionym od technologii. Ale
technologia potrafi również ułatwić rozwiaz̨anie wielu z tych problemów.
Jakmogłobywyglad̨ać życie, gdyby pokierować technologia ̨tak, aby napraw-
de ̨ spełniała ludzkie potrzeby? Nawet sie ̨ nad tym jeszcze nie zastanawiamy.
Ile godzin w tygodniu musielibyśmy naprawde ̨ pracować, aby utrzymać
dobrze funkcjonujac̨e społeczeństwo, gdybyśmy pozbyli sie ̨ wszystkich
bezużytecznych lub wrec̨z szkodliwych zawodów, takich jak telemarke-
terzy, prawniczki, strażnicy wiez̨ienni, analitycy finansowi, ekspertki od
kreowania wizerunku, biurokraci i polityczki — i gdyby najlepsi naukowcy
przestali pracować nad bronia ̨ jad̨rowa ̨ i systemami gry na giełdzie, a
zajel̨i sie ̨ mechanizacja ̨ niebepiecznych lub uciaż̨liwych zadań, takich jak
wydobywanie weg̨la albo sprzat̨anie toalet, a pozostała cześ̨ć koniecznej
do wykonania pracy zostałaby równo rozdzielona mied̨zy wszystkich? Pieć̨
godzin dziennie? Cztery? Trzy? Może tylko dwie? Nikt tego nie wie, bo
nikt nawet nie zadaje tego pytania. Anarchiści i anarchistki uważaja,̨ że
właśnie takie pytania musimy sobie zadawać.
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Czy naprawde ̨ wierzysz w zasady, które wpajasz swoim dzieciom, albo
które rodzice przekazali Tobie?

„Nieważne, kto zaczał̨”. „Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”. „Sprzat̨aj po
sobie”. „Traktuj innych ludzi tak, jak chcesz, by ciebie traktowano”. „Nie
traktuj kogoś gorzej dlatego, że jest od ciebie inny”. Zdecydujmy: czy świa-
domie okłamujemy nasze dzieci, kiedy uczymy je odróżniać dobro od zła, czy
też jesteśmy gotowi i gotowe wziać̨ te zasady na poważnie. Bo jeśli zastosu-
jemy te normy moralne konsekwentnie, dojdziemy do anarchizmu.

Oto jedna z nich: „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”. Wystarczyłoby po-
ważnie potraktować tylko te ̨ jedna ̨ regułe,̨ aby niemal całkowicie podważyć
zasadność nie tylko każdej wojny, ale i całego systemu wymiaru spra-
wiedliwości. To samo dotyczy wspólnoty i wzajemności. Uczymy dzieci dzie-
lenia sie ̨ z innymi, zwracania uwagi na ich potrzeby i pomagania sobie wza-
jemnie—po czymwracamy do „rzeczywistości” i z góry zakładamy, że każdy
człowiek jest z natury samolubny i rywalizuje z nami. Anarchiści i anarchist-
ki uważaja,̨ że tewymienionewyżej zasady, którewpajamynaszymdzieciom,
sa ̨ słuszne. W historii ludzkości praktycznie nie ma takiego wartościowego
osiag̨niec̨ia, odkrycia czy wynalazku, który powstałby bez współpracy i wza-
jemnej pomocy. Nawet dziś wydajemywiec̨ej pienied̨zy na potrzeby naszych
przyjaciół i członków rodziny niż na własne. Jednostki ambitne i skłonne do
rywalizacji pewnie bed̨a ̨istnieć zawsze. Ale nie ma powodu, by cały system
społeczny miał zachec̨ać do takich postaw, a tym bardziej, by zmuszał
ludzi do konkurowania o podstawowe zasoby konieczne dla życia.To słu-
ży tylko władzy, bo najłatwiej jest nami rzad̨zić, gdy żyjemy w strachu przed
innymi ludźmi. Dlatego anarchiści i anarchistki wzywaja ̨ do oparcia społe-
czeństwa nie tylko na dobrowolnym zrzeszaniu sie,̨ ale także na wzajemnej
pomocy. Prawda jest taka, że dzieci najcześ̨ciej wychowuja ̨ sie ̨ w anarchi-
stycznej moralności, po czym dorastaja ̨ i stopniowo przekonuja ̨ sie,̨ że świat
ludzi dorosłych kieruje sie ̨ zupełnie innymi regułami. Dlatego młodzi ludzie
tak czes̨to sie ̨ buntuja ̨ albo czuja ̨ sie ̨ wyalienowani, miewaja ̨ nawet myśli sa-
mobójcze, a jako dorośli staja ̨ sie ̨ zrezygnowani i zgorzkniali. Czes̨to jedyna ̨
pociecha ̨ pozostaje to, że moga ̨ wychować własne dzieci i udawać przed ni-
mi, że świat jest sprawiedliwy. A gdyby spróbować zbudować świat naprawde ̨
oparty przynajmniej na zasadzie sprawiedliwości? Czy nie byłby to najwspa-
nialszy dar, jaki można dać swoim dzieciom?
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