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Ta broszura przeznaczona jest dla ludzi niezadowolonych ze swojego ży-
cia. Jeśli jesteś zadowolona ze swojej obecnej egzystencji, nie mamy z toba ̨
żadnego problemu. Jeśli jednak jesteś zmec̨zony czekaniem na zmiane ̨ swo-
jego życia…

Zmec̨zona czekaniem na autentyczna ̨wspólnote,̨ miłość i przygode…̨
Zmec̨zone czekaniem na koniec pieniad̨za i przymusowej pracy…
Zmec̨zony poszukiwaniem nowych rozrywek dla zabicia czasu…
Zmec̨zona czekaniem na bujna,̨ bogata ̨ egzystencje…̨
Zmec̨zone czekaniem na sytuacje,̨ w której bed̨ziesz mogło zrealizować
wszystkie swoje pragnienia…
Zmec̨zony czekaniem na koniec wszelkich autorytetów, alienacji, ideologii i
moralności…

…to sad̨zimy, że to, co poniżej, może ci sie ̨ całkiem przydać.
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I
Jedna ̨ z wielkich tajemnic naszych nieszczes̨nych, ale potencjalnie wspania-
łych czasów jest to, że myślenie może być przyjemnościa.̨ To jest podrec̨znik
do konstruowania własnej samoteorii. Konstruowanie własnej samoteorii to
rewolucyjna przyjemność, przyjemność konstruowania samoteorii rewolu-
cji.

Budowanie swojej samoteorii jest destrukcyjna/̨konstruktywna ̨przyjem-
nościa,̨ ponieważ budujesz teorie ̨ praktyki destrukcyjnej/konstruktywnej
transformacji tego społeczeństwa.

Samoteoria jest teoria ̨przygody. Jest równie erotyczna i zabawna jak au-
tentyczna rewolucja.

Wyobcowanie, odczuwane w wyniku myślenia za nas przez ideologie na-
szych czasów,może prowadzić do poszukiwania przyjemnego odrzucenia tej
obcości: myślenia dla siebie. Jest to przyjemność uczynienia swojego umysłu
własnym.

Samoteoria to korpus myśli krytycznej, który konstruujesz na swój wła-
sny użytek. Konstruujesz ja ̨ i używasz, gdy analizujesz, dlaczego twoje życie
jest takie, jakie jest, dlaczego świat jest taki, jaki jest (A „myślenie” i „od-
czuwanie” sa ̨ nierozłac̨zne, ponieważ myśl pochodzi z subiektywnego, emo-
cjonalnego doświadczenia). Budujesz swoja ̨samoteorie,̨ gdy rozwijasz teorie ̨
praktyki – teorie ̨ tego, jak uzyskać to, czego pragniesz w swoim życiu.

Teoria bed̨zie albo teoria ̨ praktyczna ̨ – teoria ̨ rewolucyjnej praktyki –
albo nie bed̨zie niczym… niczym poza akwarium idei, kontemplacyjna ̨ in-
terpretacja ̨ świata. Sfera ideałów to wieczna poczekalnia niezrealizowanych
pragnień.

Ci, którzy zakładaja ̨ (zazwyczaj nieświadomie) niemożność realizacji
swoich życiowych pragnień, a tym samym walki o siebie, kończa ̨ zwykle
walczac̨ zamiast tego o ideał lub sprawe ̨ (czyli iluzje ̨ samodziałania lub
samopraktyki). Ci, którzy wiedza,̨ że jest to akceptacja alienacji, wiedza ̨
teraz, że wszystkie ideały i przyczyny sa ̨ ideologiami.
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Władza rad jest ta ̨ historyczna ̨ praktyka ̨ i teoria ̨ samorzad̨ności zamie-
niona ̨w ideologie.̨ Podczas gdy uczestnicy tych powstań żyli krytyka ̨całości
społecznej, poczynajac̨ od krytyki pracy najemnej, gospodarki towarowej i
wartości wymiennej, władza rad dokonuje krytyki cześ̨ciowej: nie daż̨y do
samozarzad̨zajac̨ej sie,̨ ciag̨łej i jakościowej transformacji całego świata, lecz
do statycznego, ilościowego samozarzad̨zania światem takim, jakim jest. Go-
spodarka pozostaje wiec̨ odreb̨na ̨sfera ̨odciet̨a ̨od reszty życia codziennego i
dominujac̨a ̨ nad nim. Z drugiej strony ruch na rzecz powszechnego samoza-
rzad̨zania daż̨y do przekształcenia wszystkich sektorów życia społecznego
i wszystkich stosunków społecznych (produkcja, seksualność, mieszkalnic-
two, usługi, komunikacja, itp.), zwolennicy władzy rad uważaja,̨ że gospo-
darka samorzad̨na to wszystko, co sie ̨ liczy. Gubi dosłownie cały sens: pod-
miotowość i pragnienie przekształcenia całości życia. Problem z kontrola ̨
pracownicza ̨ polega na tym, że może kontrolować tylko prace.̨

Świat może zostać postawiony na nogi tylko przez świadoma,̨ zbiorowa ̨
działalność tych, którzy konstruuja ̨ teorie ̨ jego stania do góry nogami.
Same spontaniczne zrywy i insurekcyjna podmiotowość nie wystarcza.̨
Autentyczna rewolucja może wyłonić sie ̨ tylko z praktycznego ruchu, w
którym wszelkie przeszłe mistyfikacje zostaja ̨ świadomie zmiecione.
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II
Jeśli tylko system idei jest skonstruowany z abstrakcja ̨ w centrum – przypi-
sujac̨ ci role ̨ lub obowiaz̨ki dla jej dobra – system ten jest ideologia.̨ Ideologia
jest systemem fałszywej świadomości, w którym nie funkcjonujesz już jako
podmiot w relacji do świata.

Różne formy ideologii sa ̨ zbudowane wokół różnych abstrakcji, ale
wszystkie służa ̨ interesom klasy dominujac̨ej (lub aspirujac̨ej do dominacji),
dajac̨ ci poczucie celu w twoim poświec̨eniu, cierpieniu i poddaniu.

Ideologia religijna jest najstarszym przykładem, fantastyczna projekcja
zwana ’Bogiem’ jest najwyższym podmiotem kosmosu, działajac̨ym na każda ̨
istote ̨ ludzka ̨ jako ’Jego’ poddanego.

W „naukowych” i „demokratycznych” ideologiach burżuazyjnej przed-
sieb̨iorczości inwestycje kapitałowe sa ̨ „produktywnym” podmiotem kieru-
jac̨ym historia ̨ świata – „niewidzialna ̨ rek̨a”̨ kierujac̨a ̨ rozwojem ludzkości.
Burżuazja musiała zaatakować i osłabić niegdysiejsza ̨ władze ̨ ideologii reli-
gijnej. Obnażyła mistyfikacje ̨ świata religijnego w swoim technologicznym
śledztwie, rozszerzajac̨ sfere ̨ rzeczy i metod, z których mogła czerpać zyski.

Różne odmiany leninizmu to ideologie „rewolucyjne”, w których ich Par-
tia jest prawowitympodmiotemdyktujac̨ymhistorie ̨świata, prowadzac̨ swój
obiekt – proletariat – do celu, jakim jest zastap̨ienie aparatu burżuazyjnego
aparatem leninowskim.

Codziennie można dostrzec wiele innych form dominujac̨ych ideologii.
Powstanie nowych religiomistycyzmów służy dominujac̨ej strukturze
stosunków społecznych niejako na około. Dostarczaja ̨zgrabnej formy, która ̨
można przesłonić pustke ̨ codzienności, i niczym narkotyki, ułatwiaja ̨ życie
w niej. Woluntaryzm (przyłóżmy sie)̨ i determinizm (wszystko sie ̨ ułoży)
uniemożliwiaja ̨ rozpoznanie naszego rzeczywistego miejsca w funkcjono-
waniu świata. W awangardowej ideologii ważna jest nowość sama w sobie (i
z siebie). W ideologii przetrwania poprzez przywołanie obrazu zbliżajac̨ej
sie ̨ światowej katastrofy podmiotowość zostaje wyparta przez strach.

Przyjmujac̨ ideologie, akceptujemy inwersje ̨podmiotu i przedmiotu; rze-
czy nabieraja ̨ ludzkiej mocy i woli, a człowiek zajmuje ich miejsce jako rzecz.
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Ideologia to teoria postawiona na głowie. Akceptujemy ponadto oddzielenie
was̨kiej rzeczywistości naszego codziennego życia i obrazu całości świata, po-
stawionego poza naszym zasieg̨iem. Ideologia oferuje nam jedynie role ̨ per-
wersyjnego podglad̨acza całości.

W tym oddzieleniu i akceptacji poświec̨enia dla sprawy, każda ideolo-
gia służy ochronie dominujac̨ego porzad̨ku społecznego. Władze, których
siła zależy od oddzielenia, musza ̨ odmówić nam naszej podmiotowości, aby
przetrwać. Takie zaprzeczenie przybiera forme ̨ żad̨ania poświec̨enia sie ̨ dla
„dobra wspólnego”, „interesu narodowego”, „wysiłku wojennego”, „rewolu-
cji”…

6

XI
W procesie konstruowania samoteorii ostatnie ideologie, z którymi trzeba
sie ̨zmagać i które trzeba zdecydowanie przycisnać̨ do muru, to te, które naj-
bardziej przypominaja ̨ teorie ̨ rewolucyjna.̨ Te ostateczne mistyfikacje to a)
sytuacjonizm b) władza rad.

Mied̨zynarodówka Sytuacjonistów (1958-1971) była mied̨zynarodowa ̨or-
ganizacja ̨rewolucyjna,̨ która wniosła ogromny wkład do teorii rewolucyjnej.
Teoria sytuacjonistyczna jest zbiorem teorii krytycznych, które można za-
właszczyć do własnej teorii, i niczym wiec̨ej. Wszystko inne jest ideologicz-
nym zawłaszczeniem znanym jako sytuacjonizm.

Dla tych, którzy dopiero ja ̨ odkrywaja,̨ teoria MS może wydawać sie ̨
„odpowiedzia ̨ poszukiwana ̨ od lat”, odpowiedzia ̨ na zagadke ̨ martwego
życia. Ale właśnie wtedy konieczna jest dodatkowa czujność i opanowa-
nie. Sytuacjonizm może być całkiem kompletna ̨ ideologia ̨ przetrwania,
mechanizmem obronnym przed żarnami codziennego życia. Ideologia ta
obejmuje spektakularna ̨ role ̨ towarowa,̨ jaka ̨ jest bycie ’sytuacjonista’̨, czyli
radykalnym zgorzknialcem i zagorzałym ezoterykiem.

Władza rad (także ’Kontrola Robotnicza’, ’Syndykalizm’) oferuje ’samo-
zarzad̨zanie’ jako zamiennik kapitalistycznego systemu produkcji.

Prawdziwe samozarzad̨zanie to bezpośrednie zarzad̨zanie (niezapośred-
niczone przez żadne odreb̨ne przywództwo) społeczna ̨produkcja,̨ dystrybu-
cja ̨ i komunikacja ̨ przez pracowników i ich społeczności. Ruch na rzecz sa-
mozarzad̨zania pojawiał sie ̨ raz po raz na całym świecie w trakcie rewolu-
cji społecznych. Rosja w 1905 i 1917-21, Hiszpania w 1936-7, Weg̨ry w 1956,
Algieria w 1960, Chile w 1972, Portugalia w 1975. Forma ̨ organizacji najcze-̨
ściej tworzona ̨ w praktyce samorzad̨owej były rady robotnicze: suwerenne
zgromadzenia ogólne producentów i dzielnic, którewybieraja ̨mandatowych
delegatów do koordynowania swojej działalności. Delegaci nie sa ̨przedstawi-
cielami, ale wykonuja ̨ decyzje podjet̨e już przez ich zgromadzenia. Delegaci
moga ̨być w każdej chwili odwołani, jeśli zgromadzenie ogólne uzna, że jego
decyzje nie sa ̨ rygorystycznie wykonywane.
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X
W tymmomencie powinno być już jasne, że samodemistyfikacja i tworzenie
własnej teorii rewolucyjnej nie eliminuje naszego wyobcowania: „świat” (ka-
pitał i Spektakl) trwa nadal, reprodukujac̨ sie ̨ każdego dnia.

Chociaż niniejsza broszura koncentrowała sie ̨na konstruowaniu własnej
teorii, nigdy nie chcieliśmy sugerować, że teoria rewolucyjna może istnieć
w oderwaniu od rewolucyjnej praktyki. Aby być konsekwentna ̨ i skutecz-
nie przebudowywać świat, praktyka musi szukać swojej teorii, a teoria musi
być realizowana w praktyce. Rewolucyjna perspektywa pokonania alienacji
i przekształcenia stosunków społecznych wymaga, by teoria nie była niczym
innym niż teoria ̨praktyki, tego, co robimy i jak żyjemy. W przeciwnym razie
teoria zdegeneruje sie ̨ w bezsilna ̨ kontemplacje ̨ świata, a ostatecznie w ide-
ologie ̨przetrwania – projekcje ̨mentalnejmgły, statyczny korpus zreifikowa-
nej myśli, intelektualny pancerz, który działa jak bufor mied̨zy codziennym
światemanami samymi. A jeśli praktyka rewolucyjna nie jest praktyka ̨teorii
rewolucji, to degeneruje sie ̨ w altruistyczny militaryzm, działalność „rewo-
lucyjna”̨ jako swój społeczny obowiaz̨ek.

Nie daż̨ymy do spójnej teorii wyłac̨znie jako celu samego w sobie. Dla nas
praktyczna wartość użytkowa spójności polega na tym, że posiadanie spój-
nej samoteorii ułatwiamyślenie. Na przykład, łatwiej jest opanować przyszły
rozwój kontroli społecznej, jeśli ma sie ̨ spójne zrozumienie współczesnych
ideologii i technik kontroli społecznej.

Posiadanie spójnej teorii ułatwia wyobrażenie sobie teoretycznej prak-
tyki, umożliwiajac̨ej realizacje ̨ swoich pragnień dotyczac̨ych własnego życia.
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III
Zrzucamy z oczu klapki ideologii poprzez ciag̨łe zadawanie sobie pytań… Jak
sie ̨ czuje?̨
Czy dobrze sie ̨ bawie?̨
Jak wyglad̨a moje życie?
Czy dostaje ̨ to, czego chce?̨
Dlaczego nie?
Co mnie powstrzymuje przed osiag̨niec̨iem tego, czego chce?̨

To jest posiadanie świadomości zwyczajności, świadomości swojej
codziennej rutyny. To, że Życie Codzienne – prawdziwe życie – istnieje, jest
publiczna ̨ tajemnica,̨ która z każdym dniem staje sie ̨ mniej tajemnicza, w
miare ̨ jak ubóstwo codzienności staje sie ̨ coraz bardziej widoczne.

7



IV
Konstrukcja samoteorii polega na samodzielnym myśleniu, na pełnej świa-
domości pragnień i ich ważności. Jest to konstrukcja radykalnej podmioto-
wości.

Autentyczne „rozwijanie świadomości” może być jedynie „rozwinie-̨
ciem” myślenia ludzi do poziomu pozytywnej (nieopartej na poczuciu winy)
samoświadomości: rozwijaniem ich podstawowej podmiotowości, wolnej od
ideologii i narzuconej moralności we wszystkich jej formach.

Istota ̨ tego, co wielu lewicowców, sprzedawców terapii czy trenerów
świadomości rasizmu nazywa „rozwijaniem świadomości”, jest ich praktyka
bicia ludzi do nieprzytomności swoimi ideologicznymi pałkami.

Droga od ideologii (samonegacji) do radykalnej podmiotowości (samo-
afirmacji) wiedzie przez Punkt Zero, wielka ̨ stolice ̨ nihilizmu. Jest to mar-
twe pustkowie w społecznej przestrzeni i czasie… społeczna otchłań, w któ-
rej rozpoznaje sie,̨ że teraźniejszość jest pozbawiona życia; że nie ma życia
w codziennej egzystencji. Nihilista zna różnice ̨ mied̨zy przetrwaniem a ży-
ciem.

Nihiliści przechodza ̨ przez odwrócenie perspektywy na swoje życie i
świat. Nic nie jest dla nich prawdziwe, oprócz ich pragnień, ich woli bycia.
Odrzucaja ̨ wszelka ̨ ideologie ̨ w swojej nienawiści do ned̨znych stosunków
społecznych w nowoczesnym kapitalistyczno-globalnym społeczeństwie. Z
tej odwróconej perspektywy widza ̨ z nowo nabyta ̨ jasnościa ̨ odwrócony do
góry nogami świat reifikacji1, inwersje ̨ podmiotu i przedmiotu, abstraktu
i konkretu. Jest to teatralny krajobraz fetyszyzowanych towarów, men-
talnych projekcji, podziałów i ideologii: sztuki, Boga, planowania miasta,
etyki, przypinek z uśmieszkiem, stacji radiowych głoszac̨ych swoja ̨ miłość
do ciebie i detergentów, które współczuja ̨ twoim dłoniom.

Codzienne rozmowy oferuja ̨ środki usypiajac̨e, takie jak: „nie zawsze
można dostać to, czego sie ̨ chce”, „raz na wozie, raz pod wozem” i inne
dogmaty świeckiej religii przetrwania. „Zdrowy rozsad̨ek” jest tylko

1 reifikacja – zmiana ludzi, abstrakcyjnych koncepcji itd. w rzeczy, tj. towary.
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IX
Natura nowoczesnego społeczeństwa, jego globalna i kapitalistyczna
jedność, wskazuje nam na konieczność uczynienia z naszej samoteorii
uniwersalnej krytyki. Rozumiemy przez to krytyke ̨ wszystkich obszarów
geograficznych, na których istnieja ̨ różne formy dominacji społeczno-
ekonomicznej (tzn. zarówno kapitalizm „wolnego” świata, jak i kapitalizm
państwowy świata „komunistycznego”), jak również krytyke ̨ wszystkich
alienacji (ubóstwo seksualne, przymusowe przetrwanie, urbanizm itp.). In-
nymi słowy, krytyka całości codziennej egzystencji wszed̨zie, z perspektywy
całości własnych pragnień.

Przeciwko temu projektowi stoja ̨ wszyscy politycy i biurokratki, kazno-
dzieje i guru, urbaniści i policjantki, reformatorki i bojownicy, komitety cen-
tralne i cenzorzy, korporacyjne menedżerki i przywódcy zwiaz̨ków zawodo-
wych, mes̨cy supremacjoniści i ideolożki feministyczne, psychosocjolodzy i
kapitaliści konserwatywni, którzy pracuja ̨nad podporzad̨kowaniem indywi-
dualnego pragnienia zreifikowanemu „dobru wspólnemu”, które rzekomo
wyznaczyło ich na swoich przedstawicieli. Sa ̨to wszystko siły starego świata,
wszyscy szefowie, kapłani i potakiwacze, którzy maja ̨ coś do stracenia, jeśli
ludzie rozszerza ̨ gre ̨ o odzyskanie swoich umysłów do odzyskania swojego
życia.

Teoria rewolucyjna i ideologia rewolucyjna sa ̨ wrogami – i obie o tym
wiedza.̨
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VIII
Procesmyślenia dialektycznego jestmyśleniem konstruktywnym, procesem
ciag̨łego syntetyzowania swojego dotychczasowego korpusu samoteorii z no-
wymi obserwacjami i środkami; rozwiaz̨ywaniem sprzeczności mied̨zy do-
tychczasowym korpusem teorii a nowymi elementami teoretycznymi. Wy-
nikajac̨a z tego synteza nie jest wiec̨ jakaś̨ ilościowa ̨ suma ̨ poprzedniego i
nowego, ale ich jakościowym przekroczeniem, nowa ̨ całościa.̨

Ta syntetyczna/dialektyczna metoda konstruowania teorii jest
sprzeczna ze stylem eklektycznym, który po prostu wrzuca do jednego
worka ulubione elementy ulubionych ideologii, nigdy nie konfrontujac̨
sie ̨ z wynikajac̨ymi z tego sprzecznościami. Współczesne przykłady to
libertariański kapitalizm, chrześcijański marksizm i ogólnie liberalizm.

Jeśli jesteśmy nieustannie świadomi tego, jak chcemy żyć, możemy kry-
tycznie wykorzystać wszystko w konstrukcji naszej samoteorii: ideologie,
krytykówkultury, technokratycznych ekspertów, badania socjologiczne,mi-
styków i tak dalej. Wszystkie śmieci starego świata moga ̨ zostać wyłowione
jako użyteczny materiał przez tych, którzy pragna ̨ zbudować go na nowo.
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nierozsad̨kiem powszechnej alienacji. Codziennie odmawia sie ̨ ludziom
autentycznego życia, a w zamian sprzedaje jego reprezentacje.̨

Nihiliści nieustannie odczuwaja ̨ potrzebe ̨ zniszczenia systemu, który
niszczy ich każdego dnia. Nie moga ̨dalej tak żyć, ich umysły płona.̨ Wkrótce
wpadaja ̨ na fakt, że musza ̨wymyślić spójny zestaw taktyk, które bed̨a ̨miały
praktyczny wpływ na świat.

Jeśli jednak nihilista nie wie o historycznej możliwości przekształcenia
świata, jego subiektywny gniew przekształci sie ̨ w role:̨ samobójcy, samot-
nego mordercy, ulicznego bandziora, wandala, neo-dadaisty, zawodowego
pacjenta psychicznego…wszyscy szukaja ̨rekompensaty za życiewmartwym
czasie.

Bład̨ nihilistów polega na tym, że nie zdaja ̨ sobie sprawy, iż istnieja ̨ inni
nihiliści. Zakładaja ̨wiec̨, że wspólna komunikacja i uczestnictwow projekcie
samorealizacji jest niemożliwe.
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V
Mieć „polityczna”̨ orientacje ̨ na swoje życie to po prostu wiedzieć, że zmie-
nić swoje życie można tylko zmieniajac̨ nature ̨ samego życia, co osiag̨nać̨
można tylko przez transformacje ̨ świata – i że transformacja świata wymaga
zbiorowego wysiłku.

Ten projekt zbiorowej samorealizacji można właściwie nazwać polityka.̨
Jednak „polityka” stała sie ̨ zmistyfikowana,̨ wyodreb̨niona ̨ kategoria ̨ ludz-
kiej działalności. Wraz ze wszystkimi innymi wymuszonymi społecznie po-
działami ludzkiej działalności, „polityka” stała sie ̨ po prostu kolejnym zain-
teresowaniem. Ma nawet swoich specjalistów – czy to polityków, czy polity-
kierów. Można sie ̨ interesować (lub nie) piłka ̨ nożna,̨ zbieraniem znaczków,
muzyka ̨ disco czy moda.̨ To, co ludzie postrzegaja ̨ dziś jako „polityke”̨, jest
społecznym zafałszowaniem projektu zbiorowej samorealizacji – i to bardzo
odpowiada rzad̨zac̨ym.

Zbiorowa samorealizacja jest projektem rewolucyjnym. Jest to zbiorowe
zawładniec̨ie całościa ̨natury i stosunków społecznych oraz ich przekształce-
nie zgodnie ze świadomym pragnieniem.

Autentyczna terapia to zmiana własnego życia poprzez zmiane ̨ charak-
teru życia społecznego. Terapia musi być społeczna, jeśli ma mieć jakiekol-
wiek realne znaczenie. Terapia społeczna (uzdrowienie społeczeństwa) i te-
rapia indywidualna (uzdrowienie jednostki) sa ̨ze soba ̨powiaz̨ane: każda wy-
maga drugiej, każda jest konieczna ̨ cześ̨cia ̨ drugiej.

Na przykład: w społeczeństwie spektaklu oczekuje sie ̨ od nas, że be-̨
dziemy tłumić nasze prawdziwe uczucia i odgrywać jakaś̨ role.̨ Nazywa sie ̨to
„posiadaniem roli w społeczeństwie” (Jakże odkrywcze jest to sformułowa-
nie!). Jednostki zakładaja ̨ zbroje ̨ postaci – stalowy kombinezon odgrywania
roli jest bezpośrednio zwiaz̨any z celem odgrywania roli społecznej.
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VII
Każda podróż w kierunku samodemistyfikacji musi uniknać̨ dwóch mokra-
deł zagubionej myśli – absolutyzmu i cynizmu; bliźniaczych bagien, które
kamufluja ̨ sie ̨ jako łak̨i subiektywności.

Absolutyzm to całkowita akceptacja lub odrzucenie wszystkich składni-
ków poszczególnych ideologii, spektakli i reifikacji. Absolutysta nie widzi
innego wyboru niż całkowita akceptacja lub całkowite odrzucenie.

Absolutysta wed̨ruje wzdłuż półek ideologicznego supermarketu w po-
szukiwaniu idealnego towaru, a nastep̨nie go kupuje – w całości. Ale ideolo-
giczny supermarket – jak każdy supermarket – nadaje sie ̨ tylko do rozkrad-
niec̨ia. Bardziej produktywne dla nas jest poruszanie sie ̨ wzdłuż półek, roz-
rywanie opakowań, wyciag̨anie tego, co wyglad̨a na autentyczne i użyteczne
i wrzucanie reszty.

Cynizm jest reakcja ̨ na świat zdominowany przez ideologie ̨ i moralność.
Wobec sprzecznych ideologii cynik mówi: „to tylko wybór mied̨zy dżuma ̨ a
cholera”̨. Cynik jest tak samo konsumentem jak absolutysta, ale takim, który
porzucił nadzieje ̨ na znalezienie kiedykolwiek idealnego towaru.
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o „troche ̨ mniej egoizmu”. Organizacje charytatywne i reformatorzy nigdy
nie wyrwa ̨ sie ̨ z przestrzeni fałszywego wyboru.

Ci majac̨y interes w utrzymaniu obecnej sytuacji, stale ciag̨na ̨ nas z
powrotem do swoich fałszywych wyborów – to znaczy do każdego wyboru,
który utrzymuje ich władze ̨ w nienaruszonym stanie. Za pomoca ̨ mitów
takich jak „Gdybyśmy podzielili sie ̨ wszystkim, nie starczyłoby dla wszyst-
kich” próbuja ̨ zaprzeczyć istnieniu jakichkolwiek innych wyborów i ukryć
przed nami fakt, że materialne warunki wstep̨ne dla rewolucji społecznej
już istnieja.̨
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VI
Myśleć subiektywnie to używać swojego życia – takiego, jakie jest teraz

i takiego, jakie chcemy, aby było – jako centrum swojego myślenia. To pozy-
tywne skupienie na sobie dokonuje sie ̨ poprzez nieustanny atak na to, co
zewnet̨rzne: wszystkie fałszywe sprawy, fałszywe konflikty, fałszywe pro-
blemy, fałszywe tożsamości i fałszywe dychotomie.

Ludzi powstrzymuje sie ̨ od analizowania całości codziennej egzystencji,
pytajac̨ ich o opinie ̨ na temat każdego szczegółu: wszystkich spektakular-
nych drobiazgów, fałszywych kontrowersji i fałszywych skandali. Jesteś za
czy przeciw zwiaz̨kom zawodowym, pociskom rakietowym, dowodom osobi-
stym… Jakie jest twoje zdanie na tematmiek̨kich narkotyków, joggingu, UFO,
progresywnego opodatkowania?

To sa ̨ fałszywe kwestie. Jedyna ̨ kwestia ̨ dla nas jest to, jak żyjemy.
Jest takie stare żydowskie powiedzenie: „Jeśli masz tylko dwie opcje, wy-

bierz trzecia”̨. Oferuje ono sposób na skłonienie podmiotu do poszukiwa-
nia nowego spojrzenia na problem. Możemy zadać kłam obu stronom fał-
szywego konfliktu, podejmujac̨ nasz „trzeci wybór” – spojrzeć na sytuacje ̨ z
perspektywy radykalnej podmiotowości.

Bycie świadomym trzeciej opcji to odmowa wyboru pomied̨zy dwoma
rzekomo przeciwnymi, ale tak naprawde ̨ równymi biegunami, które pró-
buja ̨ określić sie ̨ jako całość sytuacji. W najprostszej formie świadomość
te ̨ wyraża robotnik, którego postawiono przed sad̨em za napad z bronia ̨
w rek̨u i zapytano: „Czy przyznaje sie ̨ pan do winy, czy nie?”. „Jestem
bezrobotny” – odpowiada. Bardziej teoretyczna,̨ ale równie klasyczna ̨
ilustracja ̨ jest odmowa uznania jakiejkolwiek zasadniczej różnicy mie-̨
dzy korporacyjno-kapitalistycznymi klasami rzad̨zac̨ymi „Zachodu” a
państwowo-kapitalistycznymi klasami rzad̨zac̨ymi „Wschodu”. Wystarczy
przyjrzeć sie ̨ podstawowym społecznym stosunkom produkcji w USA i
Europie z jednej strony, a w ZSRR i Chinach z drugiej, aby przekonać sie,̨ że
sa ̨ one zasadniczo takie same: tam, podobnie jak tutaj, ogromna wiek̨szość
ludzi idzie do pracy za pensje ̨ lub wynagrodzenie w zamian za rezygnacje ̨ z
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kontroli zarówno nad środkami produkcji, jak i nad tym, co produkuja ̨ (co
jest im nastep̨nie odsprzedawane w postaci towarów).

W przypadku „Zachodu” wartość dodana (czyli to, co zostało wyprodu-
kowane ponad wartość płac robotników) jest własnościa ̨ zarzad̨ów przed-
sieb̨iorstw, które utrzymuja ̨ teatrzyk konkurencji krajowej. Na „Wschodzie”
wartość dodana jest własnościa ̨ biurokracji państwowej, która nie pozwala
na konkurencje ̨ wewnet̨rzna,̨ ale angażuje sie ̨ w konkurencje ̨ mied̨zynaro-
dowa ̨ z taka ̨ sama ̨ furia,̨ jak każdy inny kraj kapitalistyczny. Wielka różnica.

Przykładem fałszywegoproblemu jest to głupie, utarte pytanie: „Jaka jest
twoja życiowa filozofia?”. Stawia ono abstrakcyjna ̨koncepcje ̨„Życia”, która,
pomimo ciag̨łego pojawiania sie ̨ tego słowa w rozmowie, nie ma nic wspól-
nego z prawdziwym życiem, ponieważ ignoruje fakt, że „życie” jest tym, co
robimy w obecnej chwili.

Wobec braku prawdziwej wspólnoty ludzie trzymaja ̨ sie ̨ wszelkiego ro-
dzaju fałszywych tożsamości społecznych, odpowiadajac̨ych ich indywidual-
nej roli w Spektaklu (w którym ludzie kontempluja ̨ i konsumuja ̨obrazy tego,
czym jest życie, aby zapomnieć, jak żyć dla siebie). Te społeczne tożsamości
moga ̨ być etniczne („Włoszka”), rasowe („Czarny”), organizacyjne („zwiaz̨-
kowiec”), mieszkaniowe („nowojorczyk”), seksualne („lesbijka”), kulturowe
(„kibic sportowy”) i tak dalej: ale wszystkie sa ̨ zakorzenione we wspólnym
pragnieniu afiliacji, przynależności.

Oczywiście, bycie „Czarnym” jest o wiele bardziej realna ̨ identyfikacja ̨
niż bycie „kibicem sportowym”, ale od pewnego punktu te tożsamości służa ̨
jedynie domaskowania naszej prawdziwej pozycji w społeczeństwie. Ponow-
nie, jedyna ̨kwestia ̨dla nas istotna ̨ jest to, jak żyjemy. Konkretnie oznacza to
zrozumienie przyczyn charakteruwłasnego życiaw relacji do społeczeństwa
jako całości. Aby to zrobić, należy pozbyć sie ̨ wszystkich fałszywych tożsa-
mości, cześ̨ciowych wspólnot i zaczać̨ od siebie jako centrum. Stad̨ możemy
zbadać materialna ̨ baze ̨ życia, pozbawiona ̨wszelkiej mistyfikacji.

Na przykład: załóżmy, że chce ̨ napić sie ̨ kawy z ekspresu w pracy. Po
pierwsze, jest sama filiżanka kawy: wciag̨a w to robotników na plantacji
kawy, robotników na plantacji cukru i w rafineriach, robotników w papierni
itd. Nastep̨nie mamy wszystkich pracowników, którzy wykonali różne
cześ̨ci maszyny i zmontowali ja.̨ Nastep̨nie ci, którzy wydobywali rude ̨
żelaza i boksyt, wytapiali stal, wydobywali rope ̨ i ja ̨ rafinowali. Nastep̨nie
wszyscy pracownicy, którzy transportowali surowce i cześ̨ci przez trzy
kontynenty i dwa oceany. Nastep̨nie urzed̨nicy, maszynistki i pracownicy
komunikacji, którzy koordynuja ̨ produkcje ̨ i transport. Wreszcie masz
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wszystkich robotników, którzy produkuja ̨ wszystkie inne rzeczy niezbed̨ne
do tego, by inni mogli przetrwać. To daje mi bezpośredni materialny
zwiaz̨ek z kilkomamilionami ludzi: w rzeczywistości z ogromna ̨wiek̨szościa ̨
ludności świata. Oni wytwarzaja ̨ moje życie: a ja pomagam wytwarzać ich
życie. W tym świetle wszystkie cześ̨ciowe tożsamości grupowe i specjalne
interesy bledna ̨ w oczach. Wyobraźmy sobie potencjalne wzbogacenie
naszego życia, które jest obecnie zamkniet̨e w udaremnianej kreatywno-
ści tych milionów robotników, powstrzymywanych przez przestarzałe i
wyczerpujac̨e metody produkcji, duszonych przez alienacje,̨ wypaczanych
przez obłak̨ane przesłanki akumulacji kapitału! Tutaj zaczynamy odkrywać
prawdziwa ̨ tożsamość społeczna:̨ w ludziach na całym świecie, którzy
walcza ̨ o odzyskanie swojego życia, odnajdujemy siebie.

Nieustannie każe sie ̨namwybierać mied̨zy dwiema stronami fałszywego
konfliktu. Rzad̨y, organizacje charytatywne i wszelkiego rodzaju propagan-
dziści z upodobaniemprzedstawiaja ̨namwybory, które nie sa ̨żadnymwybo-
rem (np. Central Electricity Generating Board zaprezentowało swój program
nuklearny hasłem „Epoka nuklearna albo epoka kamienia łupanego”. CEGB
chciałoby, abyśmy uwierzyli, że sa ̨to jedyne dwie alternatywy –mamy iluzje ̨
wyboru, ale dopóki kontroluja ̨ oni wybory, które postrzegamy jako dla nas
dostep̨ne, kontroluja ̨ również wynik).

Nowi moraliści uwielbiaja ̨mówić tym z bogatego Zachodu, jak to „bed̨a ̨
musieli sie ̨ poświec̨ić”, jak to „wykorzystuja ̨ głodujac̨e dzieci Trzeciego
Świata”. Wybór, jaki nam sie ̨ daje, to wybór mied̨zy ofiarnym altruizmem
a was̨kim indywidualizmem (Organizacje charytatywne zarabiaja ̨ na wyni-
kajac̨ym z tego poczuciu winy, oferujac̨ nam wrażenie, że coś zrobiliśmy,
w zamian za monete ̨ wrzucona ̨ do puszki). Tak, żyjac̨ na bogatym Zacho-
dzie, wykorzystujemy ubogich z Trzeciego Świata – ale nie osobiście, nie
celowo. Możemy wprowadzić pewne zmiany w naszym życiu, bojkotować,
poświec̨ać sie,̨ ale efekty sa ̨ marginalne. Stajemy sie ̨ świadomi stawianego
przed nami fałszywego konfliktu, kiedy zdajemy sobie sprawe,̨ że w ramach
tego globalnego systemu społecznego my, jako jednostki, jesteśmy tak samo
zamkniec̨i w naszej globalnej roli „wyzyskiwaczy”, jak inni sa ̨ w swojej
globalnej roli wyzyskiwanych. Mamy role ̨ w społeczeństwie, ale mała ̨ lub
żadna ̨ władze,̨ aby cokolwiek z tym zrobić. Odrzucamy fałszywy wybór
„poświec̨enie lub egoizm”, wzywajac̨ do zniszczenia globalnego systemu
społecznego, którego istnienie wymusza na nas te ̨ decyzje.̨ Tu nie chodzi o
majstrowanie przy systemie, składanie symbolicznych ofiar lub wzywanie
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