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Anarchistyczni indywidualiści nie przedstawiaja ̨siebie jako proletariuszy,
dbajac̨ych tylko o poprawienie swojej materialnej sytuacji, przywiaz̨anych
doklasy, która jest zdeterminowanado tego, by zmienić świat i zastap̨ić obec-
ne społeczeństwo nowym. Anarchiści indywidualistyczni osadzaja ̨ siebie w
teraźniejszości; obrzydzeniem napełniłaby ich próba urabiania przyszłych
pokoleń po to, by te uformowały społeczeństwo majac̨e, podobno, zapewnić
im szcześ̨cie, z tego prostego powodu, że z punktu widzenia indywidualisty
szcześ̨cie jest wyzwaniem, sprawa ̨ wewnet̨rznego samorealizownia sie ̨ jed-
nostek.

Nawet jeśli uwierzyłbym w skuteczność uniwersalnej zmiany, poprzez
wprowadzenie dobrze opracowanego systemu (w domyśle: systemu spo-
łecznego – przyp. tłum.), bez nadanego z góry kierunku, sankcji czy
narzuconych obowiaz̨ków1, jednak nie wiem, jakim prawem mógłbym
przekonywać innych, że to jest najlepsze wyjście. Na przykład, ja chce ̨ żyć
w społeczeństwie, z którego znikł ostatni ślad autorytetu, ale, szczerze
mówiac̨, nie jestem pewny czy „masy”, by nazwać je tak, jak na to zasługuja,̨
sa ̨w stanie żyć bez niego.
Chce ̨ żyć w społeczeństwie, w którym każdy jego uczestnik myśli za siebie,
ale gdy widze,̨ jak bardzo atrakcyjne sa ̨ dla mas reklamy, prasa, bzdurne
czytadła i sponsorowane przez Państwo rozrywki, zastanawiam sie ̨ czy
kiedykolwiek człowiek bed̨zie w stanie zastanawiać sie ̨ i sad̨zić niezależnie.
Ktoś mógłby mi odpowiedzieć, że rozwiaz̨anie problemów społecznych
przemieni każdego człowieka w med̨rca. Jest to jednak niczym niepodparta
obietnica, w każdym ustroju dotychczas niemało było też med̨rców. A skoro
nie wiem, która forma społeczeństwa z najwiek̨szym prawdopodobień-
stwem zapewniłaby wewnet̨rzna ̨harmonie ̨ i równość w społecznej jedności,
powstrzymuje ̨ sie ̨ od teoretyzowania.

Gdy wspominane jest “dobrowolne zrzeszanie sie”̨, dobrowolne poddawa-
nie sie ̨ planowi, projektowi, włac̨zanie sie ̨ w akcje,̨ to trzeba zauważyć, że
dobrowolność pociag̨aja ̨ za soba ̨ możliwość odmowy zrzeszenia sie,̨ posłu-
szeństwa założeniom planu i współdziałania. Wyobraźmy sobie planete ̨pod-
dana ̨ jednemu modelowi społecznego współżycia; w jaki sposób mógłbym
funkcjonować w takim systemie, gdyby mi on całkowicie nie odpowiadał?
Pozostałyby tylko dwie możliwości: przyłac̨zyć sie ̨ lub zginać. Utrzymuje sie,̨

1 Zmieniłem troche ̨ treść w tym przypadku – w angielskiej wersji, z której tłumaczyłem,
napisane jest po prostu „obowiaz̨ku” = obligation. Ale nie sad̨ze,̨ by po polsku obowiaz̨ek wiaz̨ał
sie ̨ z przymusem, a przyjmowanie na siebie dobrowolnie obowiaz̨ków to raczej nie była prakty-
ka, która ̨ potep̨iłby w czambuł Armand (mógłby jej najwyżej nie pochwalać, ale nie potep̨ić).
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że gdyby została rozwiaz̨ana „kwestia społeczna”, nie byłoby już miejsca na
nonkonformizm, opór itd… ale to właśnie w momencie, gdy ta kwestia zo-
stanie rozwiaz̨ana ważnym bed̨zie postawić nowe lub powrócić do starych
rozwiaz̨ań, by uniknać̨ stagnacji.

Jeśli istnieje jakakolwiek “Wolność”, która ̨postawićmożna ponad jednost-
kami, jest ona, z pewnościa,̨ niczymwiec̨ej, jakmanifestacja ̨ i mieszanina ̨ich
poglad̨ów. Istnienie społeczeństwa zorganizowanego na zasadzie jedności
ideologicznej uniemożliwia wszelka ̨ wolność słowa, czy wyrażania sprzecz-
nych, (z ogólnie przyjet̨ymi – tłOmacz) poglad̨ów. Jak mógłbym opierać sie ̨
dominujac̨emu systemowi, proponować inny, czy proponować powrót do
starego, jeśli środki pozwalajac̨e przedstawićmój punkt widzenia, czy środki
potrzebne do publikacji moich krytyk byłyby w posiadaniu przedstawicieli
panujac̨ego reżimu? System musi być zdolny do przyjmowania krytyki i po-
szukiwać lepszych rozwiaz̨ań problemów społecznych, w innym wypadku,
pomimo jego „izmu”, nie jest lepszy od każdego innego. Albo dopuści opo-
zycje, secesje,̨ schizme,̨ podział na frakcje, konkurencje,̨ albo nic nie bed̨zie
go różniło od dyktatury. „Izmowy” reżim bed̨zie bez wat̨pienia twierdził, że
władze ̨ uzyskał od mas, że nie sprawuje swojej władzy czy kontroli inaczej,
niż poprzez delegacje ̨ zjazdów czy kongresów; ale dopóki nie pozwoli rady-
kałom i ludziom odpornym na naciski z zewnat̨rz wyrażać swoich poglad̨ów
i wynikajac̨ego z nich zachowania, doputy reżim ten bed̨zie tylko systemem
totalitarnym. Wymierne osiag̨niec̨ia dyktatury, którymi może sie ̨ szczycić
nie maja ̨ tu znaczenia.. Niezależnie od tego, czy panuje niedostatek czy sy-
tość, dyktatura pozostaje dyktatura.̨

Pozostaje pytanie, dlaczego nazywam mój indywidualizm “anarchistycz-
nym indywidualizmem”? Po prostu dlatego, że Państwo jest najlepiej zorga-
nizowana ̨ forma ̨oporu przeciwko potwierdzeniu indywidualności jednostki
(tłOmacz wie, że brzmi to maślano-maslanie, ale nie umiał inaczej wybrnać̨
ze zwrotu angielskiego). Czym jest państwo? Organizmem, który sam siebie
uznaje za przedstawiciela ciała społecznego, do którego delegowana jest wła-
dza, władza wyrażajac̨a ̨wole ̨autokraty lub ludowej suwerenności. Władza ta
nie służy niczemu innemu oprócz utrzymywanie określonej struktury spo-
łeczeństwa. Ale jednostka nie może realizować swoich celów, gdy istnieje
Państwo, uosobienie Społeczeństwa, bo, jakmówi Palante: „Każde społeczeń-
stwo wyzyskuje i bed̨zie wyzyskiwać, uzurpować, dominować i tyranizować.
Nie z przypadku, ale z racji swojej natury”. Jednak indywidualista nie pozwo-
li sie ̨ wyzyskiwać, nie pozwoli na uzurpacje ̨ i na tyranizowanie siebie, i nie
odda swoje suwerenności.
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Społeczeństwomoże ograniczać jednostke ̨tylko dziek̨i Państwu, zarzad̨cy
Społeczeństwa. Nie ważne gdzie jednostka skieruje swoje drogi, zawsze naty-
ka sie ̨ na Państwo i wykonujac̨ych rozkazy Państwa, którzy nie dbaja ̨ wcale
o to, czy narzucane przez nich regulacje przewiduja ̨różnorodność tych, któ-
rych regulować maja.̨ Indywidualiści naszej szkoły pozbyli sie ̨ państwa jako
celu lub postulatu. Dlatego nazywaja ̨ sie ̨ anarchistami
Błed̨em byłoby jednakmyśleć, że indywidualiści należac̨y do naszej szkoły sa ̨
anarchistami (słowo an-archia, etymologicznie, oznacza tylko negacje ̨ pań-
stwa i nie dotyczy innych problemów) tylko w stosunku do Państwa – czy to
w formie Zachodnich demokracji, czy państw totalitarnych. Indywidualiści
buntuja ̨sie ̨z takich pozycji, jakie sa ̨im dostep̨ne, samotni lub zrzeszeni prze-
ciwko wszystkiemu, co jest władza ̨ i dominacja,̨ zarówno ekonomiczna,̨ jak
i polityczna,̨ estetyczna ̨ jak i intelektualna.̨ Przecież ostatecznie grupa czy
federacja może sprawować władze ̨ równie absolutna,̨ co państwo, jeśli tylko
przyjmie w danej sprawie wszystkie możliwe formy działania.

Jedyna ̨ organizacja ̨ społeczeństwa, na której rozwój pozwolili by indywi-
dualiści, byłaby ta, która pozwala na jednoczesna ̨ różnorodność doświad-
czeń i działań, której sprzeciwiaja ̨ sie ̨wszelkie zgrupowania parte na ideolo-
gicznej ekskluzji, które, jeśli sie ̨nad tym zastanowić, groża ̨integralności jed-
nostki w momencie gdy wspomniana ekskluzja stara rozciag̨nać̨ sie ̨ na tych,
którzy nie sa ̨ uczestnikami grupy. Nazwanie tego anty-państwowym nasta-
wieniem prowadziłoby tylko do maskowania działań powodowanych chec̨ia ̨
przewodzenia ludzkiemu stadu.

Napisałem powyżej, że jest niezbed̨nym upierać sie ̨ przy tej kwestii. Na
przykład, anarchistyczny komunizm zaprzecza Państwu i wyrzuca je ze swo-
jej ideologii; ale ożywia je, chcac̨ zastap̨ić osobisty osad̨ społeczna ̨ organi-
zacja.̨ Tak wiec̨ jeśli anarchizm indywidualistyczny jako wspólna ̨ koncepcje ̨
z anarchizmem komunistycznym ma negacje ̨ państwa, ”arche”, jednocze-
śnie w tym właśnie punkcie znajdujemy rozbieżność pomied̨zy oboma nur-
tami. Anarchistyczny komunizm stawia sie ̨w ekonomiczne ramy, na teryto-
rium walki klasowej, jednoczy sie ̨ z syndykalizmem (ma do tego prawo), ale
anarchizm indywidualistyczny umieszcza siebie na planie psychologicznym,
i dlatego skupia sie ̨na oporze wobec społecznego totalitaryzmu, a jest to coś
zupełnie innego (naturalnie, anarchistyczny indywidualizm zajmuje sie ̨wie-
loma ścieżkami ludzkiej aktywności i edukacji: filozofia,̨ literatura,̨ etyka ̨itd.,
ale ja chciałem precyzyjnie ukazać jedynie kilka aspektów naszego stosunku
do otaczajac̨ego nasz środowiska społecznego). Nie zaprzeczam, że nie jest
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to coś bardzo nowego, ale jest to postawa do której warto wracać od czasu
do czasu.
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