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Nie żyjemy w czasach końca ideologii, tylko odrodzenia tych które odbijaja ̨ sie ̨ echem
w teraźniejszości. Tak jest w przypadku anarchizmu, który przez swych grabarzy przez
długi czas był uważany za martwy po dziś dzień, a który przejawia sie ̨w nowych formach,
majac̨ sie ̨bardzo dobrzew ruchach społecznychwyrastajac̨ych z głeb̨in oporuwobec coraz
bardziej wyniszczajac̨ego, globalnego porzad̨ku.

Wystarczy przyjrzeć sie ̨ debatom w ruchu przeciwko kapitalistycznej globalizacji, to-
czac̨ym sie ̨w sieci lub poza nia,̨ by dostrzec dominacje ̨ anarchistycznych zasad, takich jak
samoorganizacja oraz odrzucenie wszelkich form państwa.

W momencie gdy starzy lewicowi intelektualiści, szczególnie w Ameryce łacińskiej,
wciaż̨ wyrzucaja ̨ z siebie hasła i slogany, powszechne sympatie kieruja ̨ sie ̨ w strone ̨
wzorców swobodnej organizacji i samorzad̨ności zarówno w działaniu jak i dyskusjach,
czego dowiodło ostatnie Światowe Forum Społeczne w Porto Allegre.

Ponadto bardzo duży wpływ na obszary teoretyczne i polityczne maja ̨ idee autonomi-
styczne, które sa ̨ blisko powiaz̨ane z anarchizmem. Poglad̨ ten wyrażaja ̨ zarówno Michael
Hardt i Toni Negri, jak i grupa zwiaz̨ana z magazynem „Multitudes”, co jest bezpośred-
nim nastep̨stwem Francuskiego Maja ’68 (Najnowsza ksiaz̨ka Hardt’a i Negri’ego, również
nazwana „Multitudes”, jest wysoko na rankingu sprzedaży na Amazon.com)

Chociażmało jest zorganizowanych anarchistów, to na przykład Hiszpańska gazeta CNT
ma około 6 tysiec̨y prenumeratorów, a członków CGT jest z grubsza sto tysiec̨y, kombina-
cja, która ̨ ja umiejscawiamw tradycji wolnościowej – antyrzad̨owość, mied̨zynarodowa so-
lidarność, indywidualna wolność i wolność stowarzyszeń jest wspólna dla skad̨inad̨ bardzo
różnych ruchów (od mieszkańców squatów Barcelony, poprzez Ekwadorskich „banitów”,
Hiszpańskich piqueteros, po Włoskich autonomistów). Wszystkie one zaangażowane sa ̨w
wyzwolenie dokonywane bez przekazywania władzy profesjonalnym politycznym pośred-
nikom.

Co jest źródłem nowej siły anarchizmu, który wydaje sie ̨ być ideologia ̨ XXI wieku, pod-
czas gdymarksizm zdaje sie ̨ograniczać sie ̨do wieku przeszłego? Siła ideologii (której mity
sa ̨ahistoryczne) zależy od kontekstu historycznego. I wedlemojej hipotezy - w przeciwień-
stwie do popularnej opinii - anarchizm wyprzedzał swoje czasy.

Zorganizowany anarchizm - dominujac̨a ideologia wczesnych dni ruchu robotniczego
(pierwsza Mied̨zynarodówka), od Andaluzji i Katalonii po carska ̨Rosje,̨ francuskiego Char-
te d’Amiens i Chicago, miejsca narodzin świet̨a 1 maja, nie przetrwał represji ze strony za-
równo kapitalizmu i komunizmu. Jego słabość była przede wszystkim konsekwencja ̨ iden-
tyfikacji narodu-państwa jako głównego wroga, wmomencie gdy państwo stawało sie ̨ cen-
trum i podstawa ̨ organizacji społeczeństwa. W końcu wiek XX był wiekiem państwa naro-
dowego.

Klasyczny anarchizm obejmuje szerokie spektrum ideologii, od nieograniczonego indy-
widualizmu Stirnera, przez kooperatyzm społeczny Proudhona, do wolnościowego komu-
nizmu Bakunina i Kropotkina. Zainspirował walki społeczne w tak odreb̨nych kontekstach
jak chłopska rewolucja Machno w Rosji, miejskie ruchy społeczne wMeksyku w latach 20 i
zalaż̨ek rewolucji społecznej, która ̨próbowali przeprowadzić hiszpańscy i katalońscy anar-
chiści w pierwszej fazie wojny domowej.
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W tym różnorodnym nurcie ideologicznym, który przyjeł̨y i za który walczyły miliony
jest jedna główna idea: kompletne uwolnienie od podstawowego źródła opresji - państwa.
Właśniewtedy gdy naziści, faszyści, staliniści i liberalno-demokratycznemachinywojenne
zbroiły sie,̨ by wyeliminować siebie nawzajem, używajac̨ państwa, by przejać̨ kontrole ̨nad
jak najwiek̨sza ̨ liczba ̨ ludzi.

Jednakże zwycies̨two państwa, pod jakak̨olwiek flaga,̨ doprowadziło do kryzysu pół
wieku później. Rzad̨y komunistyczne były niezdolne do przejec̨ia właśnie tego, co Marks
chciał, by przejeł̨y: rozwoju sił produkcyjnych. A to dlatego, że informacyjna, technologicz-
na rewolucja nie może mieć miejsca bez poinformowanego społeczeństwa, niezależnego
od państwa. Z kolei kapitalizm w swojej ekspansywnej i dynamicznej formie, sam pod-
legł globalizacji i przez to podkopał fundament państwa narodowego, na którym leży.
Ekonomia stała sie ̨ globalna, państwo pozostało narodowe, a społeczeństwo, pomied̨zy
nimi oboma, osierocone przez państwo, na łasce globalnych fluktuacji, zakorzenione
w swoim regionie. Lub też stało sie ̨ zbiorowiskiem indywidualności, każdy ze swoimi
troskami i planami. W rezultacie, wielu ludzi, przede wszystkim młodych, którzy mieli
jeszcze zapisać swoja polityczna ̨ karte,̨ przestało wierzyć politykom, chociaż nie polityce
samej w sobie. Wiec̨ kiedy wielkie siły umiejscawiaja ̨ sie ̨ w kompleksowej relacji miedzy
globalizacja ̨ a państwem narodowym, wola przetrwania i oporu rodzi sie ̨ w jednostce i
niewielkich społecznościach: innymi słowy z materiału, z którego skonstruowana jest
ideologia anarchistyczna.

Wielka ̨ trudnościa ̨ anarchizmu zawsze było godzenie osobistej i lokalnej autonomii ze
złożonościa ̨ codziennego życia i produkcja ̨w uprzemysłowionym świecie i na współzależ-
nej planecie. I tutaj technologia okazuje sie ̨ być sojusznikiem bardziej anarchizmu niż
marksizmu. Zamiast wielkich fabryk i gigantycznej biurokracji (istotna podstawa socja-
lizmu), ekonomia w coraz wiek̨szym stopniu operuje na sieciach (istotne założenie auto-
nomii organizacyjnej). I zamiast państwa narodowego kontrolujac̨ego terytorium, mamy
państwa-miasta zarzad̨zajac̨e wymiane ̨ mied̨zy regionami. Wszystko to opiera sie ̨ na In-
ternecie, telefonach komórkowych, satelitach i sieciach informacyjnych, które pozwalaja ̨
na lokalno-globalna ̨ komunikacje ̨ i transport w skali światowej. Nie jest to wyłac̨znie mo-
ja interpretacja; jest to także wyjat̨ek z dyskursu ruchów społecznych, które świetnie do-
kumentuje ostatnia ksiaz̨ka Jeffrey’a Juris’a. Tam także możemy zauważyć domaganie sie ̨
rozkładu państwa i konstruowania autonomicznych organizacji społecznych opierajac̨ych
sie ̨ na indywidualnościach i grupach podobieństwa, debatujac̨ych, głosujac̨ych i działaja-̨
cych za pośrednictwem interaktywnej sieci komunikacji. Czy to jest utopia? Nie, to jest
ideologia. Rozważmy różnice:̨ utopia przewiduje upragniony świat. Ideologia konfiguru-
je praktyke.̨ Jeden marzy utopia,̨ drugi walczy opierajac̨ sie ̨ na ideologii. Anarchizm jest
ideologia.̨ A neo-anarchizm jest instrumentem walki, który pojawia sie ̨ odpowiednio do
potrzeb rewolucji społecznej XXI wieku.

A wiec̨ jeden z dwóch instrumentów: kiedy anarchizm jak zawsze krzyczy: „żadnego Bo-
ga, żadnego pana!”, jego głównykonkurentwbuncie przeciwko globalnemukapitalizmowi
proklamuje: „Bóg jest moim jedynym panem!”. W obliczu niekontrolowanego, globalnego
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kapitalizmu i bed̨ac̨ego w odwrocie socjalizmu, opór powstaje ze sprzecznej opozycji mie-
dzy fundamentalizmem i neo-anarchizmem.
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