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Prolog
Znów powracaja ̨ wszystkie stare bzdury z lat trzydziestych - bzdury o

”linii klasowej”, ”roli klasy robotniczej”, ”wyszkolonych kadrach”, ”partii
awangardowej” i ”dyktaturze proletariatu”. Wszystko to powraca, i to w bar-
dziej zwulgaryzowanej formie niż kiedykolwiek. Progressive Labor Party nie
jest jedynym przykładem, jest tylko najgorszym. To samo gówno można wy-
czuć w różnych odłamach SDS, w klubach marksistowskich i socjalistycz-
nych na kampusach, niemówiac̨ już o grupach trockistowskich,Mied̨zynaro-
dowych Klubach Socjalistycznych czy Młodzieży Przeciwko Wojnie i Faszy-
zmowi.

W latach trzydziestych było to przynajmniej zrozumiałe. Stany Zjedno-
czone były sparaliżowane chronicznym kryzysem gospodarczym, najgłeb̨-
szym i najdłuższym w swojej historii. Jedyna ̨ żywa ̨ siła,̨ która zdawała sie ̨
podbijać mury kapitalizmu, były wielkie akcje organizacyjne CIO, z ich dra-
matycznymi strajkami okupacyjnymi, radykalna ̨bojowniczościa ̨i krwawymi
starciami z policja.̨ Atmosfera polityczna na całym świecie była naładowana
elektrycznościa ̨ hiszpańskiej wojny domowej, ostatniej z klasycznych rewo-
lucji robotniczych, kiedy to każda radykalna sekta amerykańskiej lewicymo-
gła identyfikować sie ̨ z własnymi kolumnami milicyjnymi w Madrycie i Bar-
celonie. To było trzydzieści lat temu. Był to czas, kiedy każdy, kto wołał
”Make love, not war”, byłby uważany za dziwaka; wtedy wołano ”Make jobs,
not war” - wołanie epoki obciaż̨onej niedostatkiem, kiedy osiag̨niec̨ie socja-
lizmu wiaz̨ało sie ̨ z ”wyrzeczeniami” i ”okresem przejściowym” do gospo-
darki opartej na materialnej obfitości. Osiemnastoletniemu dziecku w 1937
roku sama koncepcja cybernetyzacji wydawała sie ̨ najdzikszym science fic-
tion, fantazja ̨ porównywalna ̨ z wizjami podróży kosmicznych. Ten osiemna-
stolatek ma teraz pieć̨dziesiat̨ lat, a jego korzenie tkwia ̨ w epoce tak odle-
głej, że jakościowo różnia ̨ sie ̨ od realiów obecnego okresu w Stanach Zjedno-
czonych. Sam kapitalizm zmienił sie ̨ od tamtego czasu, przybierajac̨ coraz
bardziej upaństwowione formy, które trzydzieści lat temu można było prze-
widzieć tylko w niewielkim stopniu. A teraz prosi sie ̨ nas o powrót do ”linii
klasowej”, ”strategii”, ”kadr” i form organizacyjnych z tamtego odległego
okresu, niemal jawnie lekceważac̨ nowe problemy i możliwości, które sie ̨po-
jawiły.

Kiedywreszcie, do cholery, stworzymy ruch, który bed̨zie patrzył w przy-
szłość, a nie w przeszłość? Kiedy zaczniemy uczyć sie ̨ na podstawie tego, co
sie ̨ rodzi, a nie tego, co umiera? Marks, co jest jego zasługa,̨ próbował to zro-
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bić w swoich czasach; próbował wywołać futurystycznego ducha w ruchu re-
wolucyjnym lat czterdziestych i pieć̨dziesiat̨ych XIX wieku. ”Tradycja zmar-
łych pokoleń cież̨y jak zmora na żyjac̨ych” - pisał w “Ośmnastym Brumaire’a
Ludwika Bonaparte”.

”W chwili, gdy ci ostatni zdaja ̨ sie ̨ być zajec̨i przewrotem
otaczajac̨ego świata i własnego umysłu, stworzeniem czegoś
niebywałego, w chwili tej właśnie – powtarzamy — w epoce
rewolucyjnego kryzysu, przywołuja ̨ oni trwożliwie na pomoc
duchy przeszłości, zapożyczaja ̨ u nich imiona, hasła bojowe,
kostjumy, aby w tem starożytno–czcigodnem przebraniu, na-
śladujac przodków, dać światu nowe historyczne widowisko. I
tak: Luter włożył na siebie maske ̨ apostoła Pawła, — rewolucyja
1789 — 1814 drapowała sie ̨ naprzemian jako rzymska republika
lub rzymskie cesarstwo, a rewolucyja 1848 nie umiała sie ̨ na nic
lepszego zdobyć, jak na sparodyjowanie bad̨ź roku 1789, bad̨ź
rewolucyjnych tradycyj z lat 1793 — 95. … Rewolucyja społeczna
XIX wieku nie może poezyi swej zapożyczać u przeszłości,
lecz musi zwrócić sie do przyszłości. Nie może sama wystap̨ić,
dopóki nie odrzuci wszelkich zabobonów przeszłości. … Re-
wolucyja XIX stulecia powinna pozwolić żyjac̨ym trupom, aby
pogrzebali zmarłych i wówczas dopiero odsłonić swe zamiary.
Tam górował frazes nad treścia,̨ tu treść poteż̨na frazesami
zagłuszyć sie ̨ nie da.”1

Czy dziś, gdy zbliżamy sie ̨ do XXI wieku, problem jest inny? Po raz
kolejny umarli przechadzaja ̨ sie ̨ pośród nas - jak na ironie,̨ przyobleczeni
w imie ̨ Marksa, człowieka, który próbował pogrzebać umarłych XIX wieku.
Tak wiec̨ rewolucja naszych czasów nie może zrobić nic lepszego, niż
parodiować kolejno rewolucje ̨ październikowa ̨ z 1917 roku i wojne ̨ domowa ̨
z lat 1918-1920, z jej ”linia ̨klasowa”̨, partia ̨bolszewicka,̨ ”dyktatura ̨proleta-
riatu”, purytańska ̨moralnościa,̨ a nawet hasłem ”władzy radzieckiej”. Pełna,
wszechstronna rewolucja naszych czasów, która może ostatecznie rozwia-̨
zać historyczna ̨ ”kwestie ̨ społeczna”̨, zrodzona ̨ z niedostatku, dominacji i
hierarchii, podaż̨a za tradycja ̨ cześ̨ciowych, niepełnych i jednostronnych
rewolucji przeszłości, które jedynie zmieniały forme ̨ ”kwestii społecznej”,

1 Karol Marks, „Ośmnasty Brumaire’a Ludwika Bonaparte”. https://pl.wikisource.org/
wiki/Ośmnasty_Brumaire’a_Ludwika_Bonaparte/całość
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i źródło ”dowodzenia”. Grupy rozmnażaja ̨ sie ̨ na poziomie molekularnym i
maja ̨swoje własne ”ruchy Browna”. To, czy sie ̨połac̨za,̨ czy rozdziela,̨ zależy
od sytuacji życiowej, a nie od biurokratycznej decyzji z odległego centrum.W
warunkach represji politycznych grupy pokrewieństwa sa ̨ bardzo odporne
na infiltracje ̨ policyjna.̨ Ze wzgled̨u na intymność relacji mied̨zy uczestni-
kami, grupy te sa ̨czes̨to trudne do spenetrowania, a nawet jeśli do spenetro-
wania dojdzie, nie ma scentralizowanego aparatu, który zapewniłby infiltra-
torowi wglad̨ w ruch jako całość. Nawet w tak trudnych warunkach grupy
trzymajac̨e sie ̨ blisko siebie moga ̨ utrzymywać ze soba ̨ kontakt dziek̨i wyda-
wanym przez siebie czasopismom i literaturze.

Z drugiej strony, w okresach wzmożonej aktywności nic nie stoi na
przeszkodzie, by grupy pokrewieństwa ściśle współpracowały ze soba ̨ na
dowolna ̨skale,̨ jakiej wymaga sytuacja życiowa. Moga ̨one z łatwościa ̨ łac̨zyć
sie ̨ w federacje poprzez zgromadzenia lokalne, regionalne lub krajowe, by
formułować wspólna ̨ polityke,̨ moga ̨ też tworzyć tymczasowe komitety
działania (jak te, które działały w 1968 roku wśród francuskich studentów
i robotników), by koordynować konkretne zadania. Grupy powiaz̨ane sa ̨
jednak zawsze zakorzenione w ruchu ludowym. Ich lojalność należy do
form społecznych stworzonych przez rewolucjonistów, a nie do bezoso-
bowej biurokracji. Dziek̨i swojej autonomii i lokalności grupy te moga ̨
zachować wrażliwość na nowe możliwości. Intensywnie eksperymentujac̨e
i zróżnicowane pod wzgled̨em stylu życia, działaja ̨ jako bodziec zarówno
na siebie nawzajem, jak i na ruch ludowy. Każda grupa stara sie ̨ zdobyć
zasoby potrzebne do funkcjonowania w dużej mierze na własna ̨ rek̨e.̨
Każda grupa daż̨y do zdobycia szerokiego zasobu wiedzy i doświadczenia,
aby przezwycież̨yć społeczne i psychologiczne ograniczenia, jakie spo-
łeczeństwo burżuazyjne nakłada na rozwój jednostki. Każda grupa, jako
zalaż̨ek świadomości i doświadczenia, stara sie ̨ rozwijać spontaniczny ruch
rewolucyjny ludu do punktu, w którym grupa może ostatecznie zniknać̨ w
organicznych formach społecznych stworzonych przez rewolucje.̨
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Słuchaj, marksisto: Organizacja, która ̨ próbujemy zbudować, to rodzaj
społeczeństwa, jakie stworzy nasza rewolucja. Albo pozbed̨ziemy sie ̨ prze-
szłości - zarówno w nas samych, jak i w naszych grupach - albo po prostu nie
bed̨zie przyszłości, która ̨moglibyśmy wygrać.

Nowy Jork, maj 1969 r.

Dodatek
Uwaga na temat grup afinicji

Termin ”grupa afinicji” jest angielskim tłumaczeniem hiszpańskiego
grupo de afinidad, które było nazwa ̨formy organizacyjnej opracowanej w cza-
sach przed Franco jako podstawa godnej szacunku Federación Anarquista
Ibérica, Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej. (FAI składała sie ̨ z najbardziej
idealistycznych bojowników CNT, ogromnego anarcho-syndykalistycznego
zwiaz̨ku zawodowego). Niewolnicze naśladowanie form organizacji i metod
FAI nie byłoby ani możliwe, ani pożad̨ane. Hiszpańscy anarchiści z lat
trzydziestych borykali sie ̨ z zupełnie innymi problemami społecznymi niż
te, które dziś stoja ̨przed amerykańskimi anarchistami. Forma grupy afinicji
ma jednak cechy, które można zastosować w każdej sytuacji społecznej,
i czes̨to były one intuicyjnie przyjmowane przez amerykańskich radyka-
łów, którzy nazywaja ̨ powstałe w ten sposób organizacje ”kolektywami”,
”komunami” lub ”rodzinami”.

Grupe ̨ afinicji można z łatwościa ̨ uznać za nowy rodzaj rozszerzonej ro-
dziny, w której wiez̨y pokrewieństwa zastep̨uje sie ̨ głeb̨oko empatycznymi
relacjami mied̨zyludzkimi - relacjami pieleg̨nowanymi dziek̨i wspólnym re-
wolucyjnym ideom i praktykom. Na długo przed tym, jak słowo ”plemie”̨
zyskało popularność w amerykańskiej kontrkulturze, hiszpańscy anarchiści
nazywali swoje kongresy asambleas de las tribus - zgromadzeniami plemion.
Każda grupa afinicji jest celowo utrzymywana w niewielkim rozmiarze, aby
umożliwić jak najwiek̨szy stopień zażyłości mied̨zy osobami, które ja ̨tworza.̨
Autonomiczna, wspólnotowa i bezpośrednio demokratyczna grupa łac̨zy w
swoim codziennym zachowaniu rewolucyjna ̨ teorie ̨ z rewolucyjnym stylem
życia. Tworzy ona wolna ̨przestrzeń, w której rewolucjoniści moga ̨na nowo
ukształtować siebie jako jednostki, ale także jako istoty społeczne.

Grupy afinicji maja ̨ pełnić role ̨ katalizatorów w ruchu ludowym, a nie
”awangardy”; zapewniaja ̨ inicjatywe ̨ i świadomość, a nie ”sztab generalny”
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zastep̨ujac̨ jeden system dominacji i hierarchii innym. W czasach, gdy społe-
czeństwo burżuazyjne samo jest w trakcie procesu dezintegracji wszystkich
klas społecznych, które niegdyś zapewniały mu stabilność, słyszymy puste
żad̨ania ”linii klasowej”. W czasach, gdy wszystkie instytucje polityczne
społeczeństwa hierarchicznego wchodza ̨ w okres głeb̨okiego rozkładu,
słyszymy puste żad̨ania ”partii politycznej” i ”państwa robotniczego”. W
czasach, gdy hierarchia jako taka jest kwestionowana, słyszymy puste
żad̨ania ”kadr”, ”awangardy” i ”przywódców”. W czasach, gdy centralizacja
i państwo zostały doprowadzone do najbardziej zapalnego punktu histo-
rycznej negatywności, słyszymy puste żad̨ania ”scentralizowanego ruchu” i
”dyktatury proletariatu”.

To daż̨enie do zabezpieczenia sie ̨ w przeszłości, ta próba znalezie-
nia schronienia w ustalonym dogmacie i hierarchii organizacyjnej jako
substytutach twórczej myśli i praxis jest gorzkim dowodem na to, jak
mało rewolucjoniści sa ̨ zdolni do ”rewolucjonizowania siebie i rzeczy”, a
tym bardziej do rewolucjonizowania społeczeństwa jako całości. Głeb̨oko
zakorzeniony konserwatyzm ”rewolucjonistów” z PLP2 jest niemal boleśnie
oczywisty; autorytarny przywódca i hierarchia zastep̨uja ̨ patriarche ̨ i
szkolna ̨ biurokracje;̨ dyscyplina Ruchu zastep̨uje dyscypline ̨ społeczeństwa
burżuazyjnego; autorytarny kodeks posłuszeństwa politycznego zastep̨uje
państwo; credo ”moralności proletariackiej” zastep̨uje obyczaje purytani-
zmu i etyke ̨ pracy. Stara substancja społeczeństwa opartego na wyzysku
powraca w nowych formach, udekorowana czerwona ̨ flaga,̨ portretami
Mao (lub Castro czy Che), mała ̨ ”czerwona ̨ ksiaż̨eczka”̨ i innymi świet̨ymi
litaniami.

Wiek̨szość osób pozostajac̨ych dziś w PLP zasługuje na to. Jeśli moga ̨ żyć
z ruchem, który cynicznie wstawia swoje własne hasła w fotografie pikiet
DRUM-u;3 jeśli moga ̨ czytać pismo, które pyta, czy Marcuse jest ”policjan-
tem czy wymówka”̨; jeśli moga ̨ zaakceptować ”dyscypline”̨, która redukuje
ich do zaprogramowanych automatów o pokerowych twarzach; jeśli potra-

2 Te słowa zostały napisane w czasach, gdy Progressive Labor Party (Postep̨owa Partia
Pracy, PLP) wywierała duży wpływ na SDS. Chociaż PLP straciła obecnie wiek̨szość swoich wpły-
wów w ruchu studenckim, organizacja ta nadal stanowi dobry przykład mentalności i warto-
ści dominujac̨ych w Starej Lewicy. Powyższa charakterystyka odnosi sie ̨w równym stopniu do
wiek̨szości grup marksistowsko-leninowskich, dlatego też ten fragment i inne odniesienia do
PLP nie zostały znaczac̨o zmienione.

3 Dodge Revolutionary Union Movement (Ruch Zwiaz̨ków Rewolucyjnych Dodge’a), cześ̨ć
League of Revolutionary Black Workers (Ligi Rewolucjonistycznych Czarnych Robotników) z
siedziba ̨w Detroit.
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fia ̨posługiwać sie ̨najbardziej obrzydliwymi technikami (technikami zapoży-
czonymi z szamba burżuazyjnych operacji biznesowych i parlamentaryzmu),
aby manipulować innymi organizacjami; jeśli potrafia ̨pasożytować na prak-
tycznie każdej akcji i sytuacji tylko po to, aby promować rozwój swojej partii
- nawet jeśli oznacza to porażke ̨ samej akcji - to sa ̨poniżej pogardy. Nazywa-
nie siebie przez tych ludzi czerwonymi i określanie ataków na nich mianem
”red-baitingu” jest forma ̨ odwrotnego McCarthyismu. Powtarzajac̨ soczysty
opis stalinizmu autorstwa Trockiego, można powiedzieć, że sa ̨ oni syfilisem
dzisiejszego radykalnego ruchu młodzieżowego. A na syfilis jest tylko jedno
lekarstwo - antybiotyk, a nie kłótnia.

Zajmujemy sie ̨ tutaj tymi uczciwymi rewolucjonistami, którzy zwrócili
sie ̨ ku marksizmowi, leninizmowi lub trockizmowi, ponieważ szczerze po-
szukuja ̨ spójnej wizji społecznej i skutecznej strategii rewolucji. Chodzi nam
również o tych, którzy sa ̨ zachwyceni teoretycznym repertuarem ideologii
marksistowskiej i skłonni do flirtu z nia ̨ z braku bardziej systematycznych
alternatyw. Do tych ludzi zwracamy sie ̨ jak do braci i sióstr i prosimy o po-
ważna ̨ dyskusje ̨ i wszechstronne przemyślenie sprawy. Uważamy, że mark-
sizmprzestał nadawać sie ̨do zastosowaniaw naszych czasach nie dlatego, że
jest zbyt wizjonerski czy rewolucyjny, ale dlatego, że nie jest wystarczajac̨o
wizjonerski czy rewolucyjny. Uważamy, że narodził sie ̨ on w epoce niedo-
boru i przedstawił błyskotliwa ̨ krytyke ̨ tej epoki, a konkretnie kapitalizmu
przemysłowego, oraz że rodzi sie ̨nowa epoka, której marksizm nie obejmuje
w wystarczajac̨ym stopniu i której zarysy przewidział tylko cześ̨ciowo i jed-
nostronnie. Twierdzimy, że problem nie polega na ”porzuceniu”marksizmu
ani na jego ”unieważnieniu”, lecz na dialektycznym przekroczeniu go, tak
jakMarks przekroczył filozofie ̨heglowska,̨ ekonomie ̨ricardiańska ̨oraz blan-
kistowska ̨ taktyke ̨ i sposoby organizacji. Bed̨ziemy dowodzić, że w bardziej
zaawansowanym stadiumkapitalizmu niż to, którymMarks zajmował sie ̨sto
lat temu, i w bardziej zaawansowanym stadium rozwoju technologicznego
niż Marks mógł to przewidzieć, konieczna jest nowa krytyka, która z kolei
zaowocuje nowymi sposobami walki, organizacji, propagandy i stylu życia.
Nazwijcie te nowe sposoby jak chcecie, nawet ”marksizmem”. My zdecydo-
waliśmy sie ̨nazwać to nowe podejście anarchizmem dostatku (post-scarcity
anarchism), z wielu istotnych powodów, które stana ̨ sie ̨ oczywiste na kolej-
nych stronach.
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Wraz z rozwojem technologii, której nie wyobrażały sobie nawet najśmiel-
sze science fiction z czasów Marksa, pojawiła sie ̨ możliwość stworzenia
społeczeństwa obfitości. Wszystkie instytucje społeczeństwa opartego na
własności, hierarchia, rodzina patriarchalna, biurokracja, miasto, państwo -
wyczerpały sie.̨ Dzisiaj decentralizacja jest nie tylko pożad̨ana jako środek
przywrócenia ludzkiej skali, ale jest konieczna do odtworzenia realnej
ekologii, do ochrony życia na tej planecie przed niszczac̨ymi zanieczyszcze-
niami i erozja ̨gleby, do zachowania atmosfery nadajac̨ej sie ̨do oddychania i
równowagi w przyrodzie. Promowanie spontaniczności jest konieczne, jeśli
rewolucja społeczna ma sprawić, że każdy człowiek bed̨zie miał kontrole ̨
nad swoim codziennym życiem.

Stare formy walki nie znikaja ̨ całkowicie wraz z rozpadem społeczeń-
stwa klasowego, ale sa ̨ przekroczone przez kwestie społeczeństwa bezkla-
sowego. Nie może być rewolucji społecznej bez zwycies̨twa robotników, dla-
tego musza ̨ oni mieć nasza ̨ czynna ̨ solidarność w każdej walce, jaka ̨ prowa-
dza ̨ przeciwko wyzyskowi. Walczymy z przestep̨stwami społecznymi, gdzie-
kolwiek sie ̨pojawiaja ̨ - wyzysk przemysłowy jest poważnym przestep̨stwem
społecznym. Tak samo jak rasizm, odmowa prawa do samostanowienia, im-
perializm i ubóstwo sa ̨głeb̨okimi zbrodniami społecznymi - podobnie jak za-
nieczyszczenie środowiska, postep̨ujac̨a urbanizacja, szkodliwa socjalizacja
młodzieży i represje seksualne. Jeśli chodzi o problem pozyskania klasy ro-
botniczej dla rewolucji, musimy pamiet̨ać, że warunkiem wstep̨nym istnie-
nia burżuazji jest rozwój proletariatu. Kapitalizm jako system społeczny za-
kłada istnienie obu klas i jest utrwalany przez rozwój obu klas. Zaczynamy
podważać przesłanki panowania klasowego w takim stopniu, w jakim wspie-
ramy deklasacje ̨ klas nieburżuazyjnych, przynajmniej instytucjonalnie, psy-
chologicznie i kulturowo.

Po raz pierwszy w historii faza anarchiczna, która otwierała wszystkie
wielkie rewolucje przeszłości, może zostać zachowana jako stan trwały
dziek̨i zaawansowanej technologii naszych czasów. Anarchiczne instytucje
tej fazy - zgromadzenia, komitety fabryczne, komitety działania - moga ̨
zostać ustabilizowane jako elementy wyzwolonego społeczeństwa, jako
elementy nowego systemu samozarzad̨zania. Czy zbudujemy ruch, który
bed̨zie w stanie ich bronić? Czy uda nam sie ̨ stworzyć organizacje ̨grup afini-
cji, która bed̨zie w stanie rozpłynać̨ sie ̨ w tych rewolucyjnych instytucjach?
Czy też zbudujemy hierarchiczna,̨ scentralizowana,̨ biurokratyczna ̨ partie,̨
która bed̨zie próbowała je zdominować, wyprzeć, a w końcu zniszczyć?
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bie; wykorzenić z własnej osobowości te autorytarne cechy i elitarystyczne
skłonności, które sa ̨ przyswajane w społeczeństwie hierarchicznym niemal
od urodzenia. Troska ruchu anarchistycznego o styl życia nie jest jedynie
troska ̨ o własna ̨ integralność, ale o integralność samej rewolucji.28

Pośród wszystkich zagmatwanych ideologicznych nurtów naszych cza-
sów, jedno pytanie musi zawsze pozostać na pierwszym planie: po jaka ̨ cho-
lere ̨próbujemy zrobić rewolucje?̨ Czy próbujemy dokonać rewolucji, aby od-
tworzyć hierarchie,̨ roztaczajac̨ przed ludzkościa ̨ cieniste marzenie o przy-
szłej wolności? Czy po to, by promować dalszy postep̨ technologiczny, by
stworzyć jeszcze wiek̨sza ̨ obfitość dóbr niż obecnie? Czy po to, by ”wyrów-
nać rachunki” z burżuazja?̨ Czy po to, by wynieść do władzy PL? Albo Partie ̨
Komunistyczna?̨ Albo Socjalistyczna ̨ Partie ̨ Robotnicza?̨ Czy po to, by wy-
emancypować abstrakcje takie jak ”proletariat”, ”lud”, ”historia”, ”społe-
czeństwo”?

Czy też chodzi wreszcie o to, by zlikwidować hierarchie,̨ rzad̨y klasowe
i przymus - by umożliwić każdemu człowiekowi przejec̨ie kontroli nad swoim co-
dziennym życiem? Czy chodzi o to, aby każda chwila była tak cudowna, jak to
tylko możliwe, a życie każdego człowieka było w pełni satysfakcjonujac̨ym
doświadczeniem? Jeśli prawdziwym celem rewolucji jest wyniesienie do wła-
dzy neandertalczyków z PL, to nie warto jej robić. Nie ma potrzeby spierać
sie ̨ o to, czy rozwój indywidualny można oddzielić od rozwoju społecznego
i wspólnotowego; to oczywiste, że te dwa elementy sa ̨ ze soba ̨ powiaz̨ane.
Podstawa ̨ pełnego człowieka jest pełne społeczeństwo; podstawa ̨ wolnego
człowieka jest wolne społeczeństwo.

Odłóżmy te kwestie na bok - wciaż̨ stoimy przed pytaniem, które Marks
postawił w 1850 roku: kiedy zaczniemy brać nasza ̨ poezje ̨ z przyszłości,
a nie z przeszłości? Umarłym należy pozwolić na pogrzebanie zmarłych.
Marksizm jest martwy, ponieważ był zakorzeniony w epoce materialnego
niedostatku, ograniczonej w swych możliwościach przez materialne po-
trzeby. Najważniejszym społecznym przesłaniem marksizmu jest to, że
wolność ma materialne uwarunkowania - aby żyć, musimy przetrwać.

28 Można dodać, że to właśnie ten cel motywuje anarchistyczny dadaizm, anarchistyczne
szaleństwo, który wywołuje zmarszczki konsternacji na drewnianych twarzach typów z PLP.
Anarchistyczne szaleństwo próbuje rozbić wewnet̨rzne wartości odziedziczone po hierarchicz-
nym społeczeństwie, eksplodować sztywności zaszczepione przez burżuazyjny proces socjaliza-
cji. Krótko mówiac̨, jest to próba przełamania superego, które wywiera tak paraliżujac̨y wpływ
na spontaniczność, wyobraźnie ̨ i wrażliwość, oraz przywrócenia poczucia pragnienia, możliwo-
ści i cudowności - rewolucji jako wyzwalajac̨ego, radosnego świet̨a.
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Historyczne granice marksizmu
Pomysł, że człowiek, któregonajwiek̨sze prace teoretyczne powstałymie-̨

dzy 1840 a 1880 rokiem,mógł ”przewidzieć” cała ̨dialektyke ̨kapitalizmu, jest
na pierwszy rzut oka całkowicie niedorzeczny. Jeśli nadal możemy sie ̨wiele
nauczyć z spostrzeżeń Marksa, to jeszcze wiec̨ej możemy sie ̨ nauczyć z nie-
uniknionych błed̨ów człowieka, którego ograniczała epoka niedoboru ma-
terialnego i technologia, która ledwo wiaz̨ała sie ̨ z wykorzystaniem energii
elektrycznej. Możemy sie ̨ nauczyć, jak bardzo nasza epoka różni sie ̨ od całej
dotychczasowej historii, jak jakościowo nowe sa ̨ stojac̨e przed nami poten-
cjalności, jak wyjat̨kowe sa ̨ kwestie, analizy i praxis, które stoja ̨ przed nami,
jeśli mamy dokonać rewolucji, a nie kolejnej historycznej aborcji.

Problem nie polega na tym, że marksizm jest ”metoda”̨, która ̨ należy
ponownie zastosować do ”nowych sytuacji”, ani że należy opracować
”neomarksizm”, aby przezwycież̨yć ograniczenia ”klasycznego marksi-
zmu”. Próba ratowania marksistowskiego rodowodu przez przedkładanie
metody nad system lub przez dodawanie ”neo” do świet̨ego słowa jest
czysta ̨ mistyfikacja,̨ jeśli wszystkie praktyczne wnioski systemu stoja ̨ w
jawnej sprzeczności z tymi wysiłkami.4 A jednak właśnie taki jest stan
rzeczy w dzisiejszej egzegezie marksistowskiej. Marksiści opieraja ̨ sie ̨ na
fakcie, że system ten dostarcza błyskotliwej interpretacji przeszłości, a
jednocześnie świadomie ignoruja ̨ jego całkowicie zwodnicze elementy w
odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości. Powołuja ̨ sie ̨ na spójność, jaka ̨
materializm historyczny i analiza klasowa nadaja ̨ interpretacji historii, na
ekonomiczny wglad̨ w rozwój kapitalizmu przemysłowego zawarty w Kapi-
tale, na błyskotliwość marksistowskiej analizy wcześniejszych rewolucji i
sformułowanych przez niego wniosków taktycznych, nie dostrzegajac̨, że
pojawiły sie ̨ jakościowo nowe problemy, które nigdy nie istniały w jego
czasach. Czy można sobie wyobrazić, że problemy historyczne i metody
analizy klasowej oparte całkowicie na nieuniknionym niedostatku moga ̨

4 Marksizm jest przede wszystkim teoria ̨ praxis, czy też, aby umieścić te ̨ relacje ̨ we wła-
ściwej perspektywie, praxis teorii. Taki jest sens Marksowskiej transformacji dialektyki, która
przeniosła ja ̨z wymiaru subiektywnego (do któregomłodohegliści próbowali jeszcze ograniczyć
spojrzenie Hegla) do obiektywnego, z krytyki filozoficznej do działania społecznego. Jeśli teo-
ria i praxis zostaja ̨ rozdzielone, marksizm nie zostaje zabity, lecz popełnia samobójstwo. Jest to
jego najbardziej godna podziwu i szlachetna cecha. Próby kretynów, którzy ida ̨w ślady Marksa,
by utrzymać system przy życiu za pomoca ̨ mozaiki emendacji, egzegezy i naciag̨anej ”nauko-
wości” w stylu Maurice’a Dobba i George’a Novacka, sa ̨ poniżajac̨a ̨ zniewaga ̨ imienia Marksa i
obrzydliwym skażeniem wszystkiego, za czym sie ̨ opowiadał.
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zostać przeniesione do nowej epoki potencjalnej obfitości? Czy można sobie
wyobrazić, że analiza ekonomiczna skoncentrowana przede wszystkim na
”swobodnie konkurencyjnym” systemie kapitalizmu przemysłowego może
zostać przeniesiona do systemu kapitalizmu zarzad̨zanego, w którym pań-
stwo i monopole wspólnie manipuluja ̨ życiem gospodarczym? Czy można
sobie wyobrazić, że strategiczny i taktyczny repertuar sformułowany w
okresie, gdy weg̨iel i stal stanowiły podstawe ̨ technologii przemysłowej,
może zostać przeniesiony do epoki opartej na radykalnie nowych źródłach
energii, na elektronice, na cybernetyce?

Wwyniku tego przeniesienia korpus teoretyczny, który był wyzwalajac̨y
sto lat temu, dziś zmienia sie ̨w kaftan bezpieczeństwa. Prosi sie ̨nas o skupie-
nie sie ̨na klasie robotniczej jako ”nośniku” rewolucyjnych zmian w czasach,
gdy kapitalizm wyraźnie antagonizuje i produkuje rewolucjonistów wśród
praktycznie wszystkich warstw społecznych, a zwłaszcza wśród młodzieży.
Prosi sie ̨ nas, abyśmy kierowali sie ̨ w naszych metodach taktycznych wizja ̨
”chronicznego kryzysu gospodarczego”, mimo że od trzydziestu lat nie za-
nosi sie ̨na taki kryzys.5 Prosi sie ̨nas, abyśmy zaakceptowali ”dyktature ̨pro-
letariatu” - długi ”okres przejściowy”, którego funkcja ̨ nie jest jedynie tłu-
mienie kontrrewolucjonistów, ale przedewszystkim rozwój technologii obfi-
tości - w czasie, gdy technologia obfitości jest jużwpełni rozwiniet̨a. Prosi sie ̨
nas, abyśmy ukierunkowali nasze ”strategie” i ”taktyki” na ubóstwo i niedo-
statek materialny w czasach, gdy nastroje rewolucyjne rodza ̨ sie ̨ w zwiaz̨ku
z banalnościa ̨życia w warunkachmaterialnego dostatku. Prosi sie ̨nas o two-
rzenie partii politycznych, scentralizowanych organizacji, ”rewolucyjnych”
hierarchii i elit oraz nowego państwa w czasach, gdy instytucje polityczne
jako takie ulegaja ̨ rozkładowi, a centralizacja, elitaryzm i państwo sa ̨ kwe-
stionowane na skale,̨ która nigdy wcześniej nie miała miejsca w historii spo-
łeczeństwa hierarchicznego.

Krótko mówiac̨, prosi sie ̨ nas o powrót do przeszłości, o redukcje,̨ a
nie wzrost, o wtłoczenie pulsujac̨ej rzeczywistości naszych czasów, wraz z
jej nadziejami i obietnicami, w obumierajac̨e uprzedzenia minionej epoki.
Mamy działać według zasad, które zostały przekroczone nie tylko teore-
tycznie, ale przez sam rozwój społeczeństwa. Historia nie stoi w miejscu od
czasu śmierci Marksa, Engelsa, Lenina i Trockiego, ani nie podaż̨a w uprosz-
czonym kierunku wytyczonym przez myślicieli - jakkolwiek genialnych -

5 W rzeczywistości marksiści w dzisiejszych czasach bardzo niewiele mówia ̨ o ”chronicz-
nym kryzysie [ekonomicznym] kapitalizmu” - mimo że koncepcja ta stanowi centralny punkt
teorii ekonomicznych Marksa.
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wadzić fabryki, a nie tylko je okupować. Warto zauważyć, że ani jedna partia
typu bolszewickiego we Francji nie podniosła postulatu samozarzad̨zania. Żad̨anie
to podnieśli jedynie anarchiści i sytuacjoniści.

Istnieje potrzeba istnienia organizacji rewolucyjnej, ale jej funkcja musi
być zawsze jasno określona. Jej pierwszym zadaniem jest propaganda, ”cier-
pliwe wyjaśnianie”, jak to ujał̨ Lenin. W sytuacji rewolucyjnej organizacja re-
wolucyjna przedstawia najbardziej zaawansowane żad̨ania: jest gotowa na
każdym kroku formułować - w najbardziej konkretny sposób - natychmia-
stowe zadania, które należy wykonać, aby przyspieszyć proces rewolucyjny.
Zapewnia najodważniejsze elementy w działaniu i w organach decyzyjnych
rewolucji.

W czym zatem grupy anarchokomunistyczne różnia ̨ sie ̨ od partii typu
bolszewickiego? Z pewnościa ̨ nie w takich kwestiach, jak potrzeba organi-
zacji, planowania, koordynacji, propagandy we wszystkich jej formach czy
potrzeba programu społecznego. Zasadniczo różnia ̨ sie ̨ one od partii bolsze-
wickiej przekonaniem, że prawdziwi rewolucjoniści musza ̨ funkcjonować w
ramach form stworzonych przez rewolucje,̨ a nie w ramach form stworzonych
przez partie.̨ Oznacza to, że ich zaangażowanie dotyczy rewolucyjnych orga-
nów samozarzad̨zania, a nie rewolucyjnej ”organizacji”; form społecznych, a
nie politycznych. Anarchokomuniści staraja ̨ sie ̨ nakłonić komitety fabryczne,
zgromadzenia czy sowiety do przekształcenia sie ̨w prawdziwe organy ludowej
samorzad̨ności, a nie do zdominowania ich, manipulowania nimi czy przywia-̨
zania ich do wszechwiedzac̨ej partii politycznej. Anarchokomuniści nie daż̨a ̨
do stworzenia struktury państwowej nad tymi organami ludowej rewolucji,
lecz przeciwnie, do rozpuszczenia wszystkich form organizacyjnych rozwi-
niet̨ych w okresie przedrewolucyjnym (łac̨znie z ich własnymi) w tych praw-
dziwych organach rewolucyjnych.

Różnice te sa ̨kluczowe. Pomimo retoryki i sloganów, rosyjscy bolszewicy
nigdy nie wierzyli w sowiety; uważali je za narzed̨zia partii bolszewickiej,
która ̨to postawe ̨wiernie powielali francuscy trockiści w swoich relacjach ze
zgromadzeniem studentów Sorbony, francuscymaoiści z francuskimi zwiaz̨-
kami zawodowymi, a grupy starej lewicy z SDS. Do 1921 roku Sowiety były
praktycznie martwe, a wszystkie decyzje podejmował bolszewicki Komitet
Centralny i Biuro Polityczne. Anarchokomuniści nie tylko staraja ̨ sie ̨ nie do-
puścić do tego, aby partie marksistowskie powtórzyły te ̨ sytuacje;̨ chca ̨ rów-
nież zapobiec temu, aby ich własna organizacja odgrywała podobna ̨ role.̨ W
zwiaz̨ku z tym staraja ̨ sie ̨ nie dopuścić do powstania wśród nich biurokra-
cji, hierarchii i elit. Co nie mniej ważne, staraja ̨ sie ̨ przekształcić samych sie-
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osiag̨ać te ̨ skuteczność poprzez zgromadzenia, komitety działania oraz kon-
ferencje lokalne, regionalne lub krajowe. Jednak stanowczo sprzeciwiaja ̨
sie ̨ tworzeniu struktury organizacyjnej, która staje sie ̨ celem samym w
sobie, komitetów, które trwaja ̨ po wykonaniu swoich praktycznych zadań,
”przywództwa”, które redukuje ”rewolucjoniste”̨ do bezmyślnego robota.

Wnioski te nie sa ̨ rezultatem miałkich ”indywidualistycznych” impul-
sów; wrec̨z przeciwnie, wyłaniaja ̨ sie ̨ z wnikliwych studiów nad przeszłymi
rewolucjami, nad wpływem, jaki scentralizowane partie miały na proces
rewolucyjny oraz nad natura ̨ zmian społecznych w erze potencjalnej ma-
terialnej obfitości. Anarchokomuniści daż̨a ̨ do zachowania i rozszerzenia fazy
anarchicznej, która otwiera wszystkie wielkie rewolucje społeczne. Nawet bardziej
niż marksiści uznaja,̨ że rewolucje powstaja ̨ w wyniku głeb̨okich procesów
historycznych. Żaden komitet centralny nie ”robi” rewolucji społecznej;
może on co najwyżej dokonać zamachu stanu, zastep̨ujac̨ jedna ̨ hierarchie ̨
inna ̨ - lub, co gorsza, zatrzymać proces rewolucyjny, jeśli wywiera nań jaki-
kolwiek wpływ na szeroka ̨ skale.̨ Komitet centralny jest organem służac̨ym
do zdobywania władzy, do odtwarzania władzy, do gromadzenia dla siebie
tego, co ”masy” osiag̨neł̨y dziek̨i własnym rewolucyjnym wysiłkom. Trzeba
być ślepym na wszystko, co wydarzyło sie ̨ w ciag̨u ostatnich dwóch stuleci,
aby nie dostrzec tych istotnych faktów.

W przeszłości marksiści mogli formułować zrozumiałe (choć nie-
poprawne) twierdzenie o potrzebie istnienia scentralizowanej partii,
ponieważ anarchiczna faza rewolucji została zniweczona przez niedostatek
materialny. Z ekonomicznego punktu widzenia ”masy” były zawsze zmu-
szone do powrotu do codziennego życia w znoju. Rewolucja zakończyła
sie ̨ o 22:00, abstrahujac̨ od reakcyjnych zamiarów girondinów z 1793 roku;
zatrzymał ja ̨niski poziom techniki. Dziś nawet ta wymówka została usuniet̨a
dziek̨i rozwojowi technologii obfitości, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych
i Europie Zachodniej. Osiag̨niet̨o punkt, w którym ”masy” moga ̨ zaczać̨,
niemal z dnia na dzień, drastycznie poszerzać ”sfere ̨ wolności” w sensie
marksowskim - zdobywać czas wolny potrzebny do osiag̨niec̨ia najwyższego
stopnia samozarzad̨zania.

Wydarzenia majowo-czerwcowe we Francji pokazały nie tyle potrzebe ̨
stworzenia partii typu bolszewickiego, ile potrzebe ̨ wiek̨szej świadomości
wśród ”mas”. Paryż pokazał, że potrzebna jest organizacja, która bed̨zie sys-
tematycznie szerzyć idee - nie same idee, ale idee promujac̨e koncept samorzad̨-
ności. Francuskim ”masom” brakowało nie komitetu centralnego czy Lenina,
który by je ”organizował” czy ”dowodził”, ale przekonania, że mogłyby pro-
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których umysły były zakorzenione jeszcze w XIX wieku lub w pierwszych
latach XX wieku. Widzieliśmy, jak kapitalizm sam wykonywał wiele zadań
(w tym rozwój technologii obfitości), które uważano za socjalistyczne;
widzieliśmy, jak ”nacjonalizował” własność, łac̨zac̨ gospodarke ̨ z państwem
tam, gdzie było to konieczne. Widzieliśmy, jak klasa robotnicza została
zneutralizowana jako ”czynnik rewolucyjnych zmian”, choć nadal walczy w
burżuazyjnych ramach o wyższe płace, krótsze godziny pracy i ”dodatkowe”
świadczenia. Walka klasowa w klasycznym sensie nie znikneł̨a; spotkał ja ̨
wiele bardziej bardziej tłamszac̨y los, ponieważ została dokooptowana do
kapitalizmu. Walka rewolucyjna w rozwiniet̨ych krajach kapitalistycznych
przeniosła sie ̨ na historycznie nowy teren: stała sie ̨ walka ̨ mied̨zy poko-
leniem młodzieży, które nie znało chronicznego kryzysu gospodarczego,
a kultura,̨ wartościami i instytucjami starszego, konserwatywnego poko-
lenia, którego perspektywe ̨ życiowa ̨ ukształtowały niedostatek, poczucie
winy, wyrzeczenia, etyka pracy i daż̨enie do materialnego bezpieczeństwa.
Naszymi wrogami sa ̨ nie tylko wyraźnie zakorzeniona burżuazja i aparat
państwowy, ale także światopoglad̨, który znajduje poparcie wśród libera-
łów, socjaldemokratów, sługusów skorumpowanych środków masowego
przekazu, ”rewolucyjnych” partii przeszłości oraz - co może być bolesne
dla akolitów marksizmu - robotników zdominowanych przez hierarchie ̨
fabryczna,̨ rutyne ̨ przemysłowa ̨ i etos pracy. Chodzi o to, że podziały prze-
cinaja ̨ obecnie praktycznie wszystkie tradycyjne linie klasowe i stwarzaja ̨
spektrum problemów, których żaden z marksistów, opierajac̨ych sie ̨ na
analogiach ze społeczeństwami niedoboru, nie był w stanie przewidzieć.

Mit proletariatu
Odrzućmy na bok wszystkie ideologiczne pozostałości przeszłości i

zajmijmy sie ̨ teoretycznymi korzeniami problemu. Dla naszych czasów
najwiek̨szym wkładem Marksa do myśli rewolucyjnej jest jego dialektyka
rozwoju społecznego. Marks ukazał wielkie przejście od prymitywnego
komunizmu poprzez własność prywatna ̨ do komunizmu w jego wyższej
formie - społeczeństwa komunalnego opartego na wyzwalajac̨ej technologii.
W tym przejściu, według Marksa, człowiek przechodzi od zdominowania
człowieka przez nature,̨ do zdominowania człowieka przez człowieka, a w
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końcu do zdominowania natury przez człowieka6 i od dominacji społecznej
jako takiej. W ramach tej wiek̨szej dialektyki Marks analizuje dialektyke ̨
kapitalizmu - systemu społecznego, który stanowi ostatni historyczny
”etap” dominacji człowieka nad człowiekiem. W tym miejscu Marks nie
tylko wnosi głeb̨oki wkład do współczesnej myśli rewolucyjnej (zwłaszcza
w swojej błyskotliwej analizie relacji towarowej), ale także przedstawia
ograniczenia czasu i przestrzeni, które odgrywaja ̨ tak powstrzymujac̨a ̨ role ̨
w naszych czasach.

Najpoważniejsze z tych ograniczeń wynika z podjet̨ej przez Marksa
próby wyjaśnienia przejścia od kapitalizmu do socjalizmu, od społe-
czeństwa klasowego do społeczeństwa bezklasowego. Należy koniecznie
podkreślić, że wyjaśnienie to zostało sformułowane niemal całkowicie
przez analogie ̨ do przejścia od feudalizmu do kapitalizmu - czyli od jednego
społeczeństwa klasowego do innego społeczeństwa klasowego, od jednego systemu
własności do innego. Marks zauważa, że tak jak burżuazja rozwineł̨a sie ̨
w feudalizmie w wyniku podziału na miasto i wieś (ściślej: na rzemiosło
i rolnictwo), tak współczesny proletariat rozwinał̨ sie ̨ w kapitalizmie w
wyniku postep̨u technologii przemysłowej. Obie klasy, jak sie ̨ nam mówi,
rozwijaja ̨ swoje własne interesy społeczne - a nawet rewolucyjne interesy
społeczne, które rzucaja ̨ je przeciwko staremu społeczeństwu, w którym
sie ̨ zrodziły. Jeśli burżuazja zdobyła kontrole ̨ nad życiem gospodarczym na
długo przed tym, jak obaliła społeczeństwo feudalne, to proletariat z kolei
zyskuje własna ̨ siłe ̨ rewolucyjna ̨ dziek̨i temu, że jest ”zdyscyplinowany,
zjednoczony, zorganizowany” przez system fabryczny7. W obu przypad-

6 Ze wzgled̨ów ekologicznych nie akceptujemy pojec̨ia ”zdominowania przyrody przez
człowieka” w uproszczonym sensie, który został przekazany przez Marksa sto lat temu. Omó-
wienie tego problemu znajduje sie ̨w ”Ecology and Revolutionary Thought”.

7 Na ironie ̨ zakrawa fakt, że marksiści, którzy mówia ̨ o ”ekonomicznej sile” proletariatu,
w rzeczywistości powtarzaja ̨ stanowisko anarchosyndykalistów, stanowisko, któremu Marks
gorzko sie ̨ sprzeciwiał. Marksowi nie chodziło o ”ekonomiczna ̨ siłe”̨ proletariatu, lecz o jego
siłe ̨ polityczna,̨ a zwłaszcza o to, że stanie sie ̨ on wiek̨szościa ̨ społeczeństwa. Był przekonany,
że robotników przemysłowych do rewolucji skłoni przede wszystkim ned̨za materialna, wyni-
kajac̨a z tendencji do akumulacji kapitalistycznej; że zorganizowani w systemie fabrycznym i
zdyscyplinowani przez rutyne ̨ przemysłowa,̨ bed̨a ̨w stanie tworzyć zwiaz̨ki zawodowe, a przede
wszystkim partie polityczne, które w niektórych krajach bed̨a ̨ zmuszone do stosowania metod
powstańczych, a w innych (Anglia, Stany Zjednoczone, a w późniejszych latach także Francja)
bed̨a ̨ mogły dojść do władzy w wyborach i ustanowić socjalizm. Co charakterystyczne, wielu
marksistów było tak nieuczciwych wobec Marksa i Engelsa, jak Progressive Labor Party wobec
czytelników Challenge, pozostawiajac̨ ważne uwagi bez tłumaczenia lub rażac̨o zniekształcajac̨
znaczenie Marksa.
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zachec̨ać do spontaniczności. Starali sie ̨ tworzyć organizacje oparte na
wzajemnej pomocy i braterstwie, w których kontrola byłaby sprawowana z
dołu do góry, a nie z góry na dół.

Musimy zatrzymać sie ̨ w tym miejscu, aby przyjrzeć sie ̨ szczegółowo
naturze anarchistycznych form organizacyjnych, choćby dlatego, że temat
ten został przesłoniet̨y przez przerażajac̨a ̨ ilość bzdur. Anarchiści, a przy-
najmniej anarchokomuniści, akceptuja ̨ potrzebe ̨ organizacji.27 Potrzeba
powtarzania tej kwestii jest równie absurdalna, jak spieranie sie ̨ o to, czy
Marks akceptował potrzebe ̨ rewolucji społecznej.

Prawdziwa ̨kwestia ̨sporna ̨nie jest tu organizacja versus brak organizacji,
ale raczej to, jaki rodzaj organizacji anarchokomuniści próbuja ̨ustanowić. To,
co łac̨zy różne rodzaje organizacji anarchokomunistycznych, to organiczny
rozwój od dołu, a nie ciała powołane do życia z góry. Sa ̨ to ruchy społeczne,
łac̨zac̨e twórczy rewolucyjny styl życia z twórcza ̨ rewolucyjna ̨ teoria,̨ a nie
partie polityczne, których sposób życia jest nieodróżnialny od otaczajac̨ego
je środowiska burżuazyjnego i których ideologia jest zredukowana do sztyw-
nych ”wypróbowanych i sprawdzonych programów”.Wmiare ̨ludzkichmoż-
liwości staraja ̨sie ̨one odzwierciedlać wyzwolone społeczeństwo, do którego
daż̨a,̨ a nie niewolniczo powielać panujac̨y system hierarchii, klasy i władzy.
Buduja ̨ sie ̨wokół intymnych grup braci i sióstr - grup afinicji - których zdol-
ność do wspólnego działania opiera sie ̨ na inicjatywie, swobodnie wypraco-
wanych przekonaniach i głeb̨okim osobistym zaangażowaniu, a nie wokół
biurokratycznego aparatu, budowanego przez posłusznych członków i ma-
nipulowanego z góry przez garstke ̨wszechwiedzac̨ych przywódców.

Anarchokomuniści nie neguja ̨ potrzeby koordynacji mied̨zy grupami,
dyscypliny, drobiazgowego planowania i jedności w działaniu. Wierza ̨
jednak, że koordynacja, dyscyplina, planowanie i jedność w działaniu
musza ̨ być osiag̨niet̨e dobrowolnie, za pomoca ̨ samodyscypliny karmionej
przekonaniem i zrozumieniem, a nie za pomoca ̨ przymusu i bezmyślnego,
niezachwianego posłuszeństwa wobec odgórnych rozkazów. Skuteczność
przypisywana ̨ centralizmowi staraja ̨ sie ̨ osiag̨nać̨ za pomoca ̨ dobrowolności
i wnikliwości, a nie poprzez tworzenie hierarchicznej, scentralizowanej
struktury. W zależności od potrzeb i okoliczności, grupy afinicji moga ̨

27 Termin ”anarchista” jest pojec̨iem ogólnym, podobnie jak termin ”socjalista”, i prawdo-
podobnie istnieje tyle samo różnych rodzajów anarchistów, co socjalistów. W obu przypadkach
spektrum sieg̨a od osób, których poglad̨y wywodza ̨ sie ̨ z przedłużenia liberalizmu (”anarchi-
ści indywidualistyczni”, socjaldemokraci) do rewolucyjnych komunistów (anarchokomuniści,
rewolucyjni marksiści, leniniści i trockiści).
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gicznego w przeszłości? Czy państwo narodowe było niezbed̨ne do rozwoju
handlu? Czy ruch robotniczy odniósł korzyści z pojawienia sie ̨ wysoce
scentralizowanych przedsieb̨iorstw gospodarczych i ”niepodzielnego”
państwa? Mamy tendencje ̨ do zbyt bezkrytycznego przyjmowania tych
założeń marksizmu, głównie dlatego, że kapitalizm rozwinał̨ sie ̨ w ramach
scentralizowanej areny politycznej. Anarchiści ubiegłego wieku ostrzegali,
że centralistyczne podejście Marksa, w stopniu, w jakim dotyczyło ówcze-
snych wydarzeń, tak wzmocni burżuazje ̨ i aparat państwowy, że obalenie
kapitalizmu bed̨zie niezwykle trudne. Partia rewolucyjna, powielajac̨ te
centralistyczne, hierarchiczne cechy, odtworzy hierarchie ̨ i centralizm w
społeczeństwie porewolucyjnym.

Bakunin, Kropotkin i Malatesta nie byli tak naiwni, by wierzyć, że anar-
chizmmoże zostać ustanowiony z dnia na dzień. Przypisujac̨ takie przekona-
nie Bakuninowi,Marks i Engels świadomie zniekształcili poglad̨y rosyjskiego
anarchisty. Anarchiści ubiegłego wieku nie wierzyli również, że zniesienie
państwa wiaż̨e sie ̨ ze ”złożeniem broni” natychmiast po rewolucji, używajac̨
obskuranckiego terminu Marksa, bezmyślnie powtórzonego przez Lenina w
Państwie a rewolucji. W istocie, wiele z tego, co uchodzi za ”marksizm” w Pań-
stwie a rewolucji, jest czystym anarchizmem - na przykład zastap̨ienie bojów-
kami rewolucyjnymi zawodowych formacji zbrojnych oraz zastap̨ienie orga-
nami samorzad̨owymi organów parlamentarnych. To, co jest autentycznie
marksistowskie w broszurze Lenina, to żad̨anie ”ścisłego centralizmu”, ak-
ceptacja ”nowej” biurokracji i utożsamianie sowietów z państwem.

Anarchiści ubiegłego wieku byli głeb̨oko zaabsorbowani kwestia ̨
osiag̨niec̨ia industrializacji bez zgniecenia rewolucyjnego ducha ”mas” i
wzniesienia nowych przeszkód na drodze do emancypacji. Obawiali sie,̨ że
centralizacja wzmocni zdolność burżuazji do stawiania oporu rewolucji i
zaszczepi w robotnikach poczucie posłuszeństwa. Próbowali ocalić wszyst-
kie te przedkapitalistyczne formy wspólnotowe (takie jak rosyjski mir czy
hiszpańskie pueblo), które mogłyby stanowić odskocznie ̨ do wolnego społe-
czeństwa, nie tylko w sensie strukturalnym, ale i duchowym. Dlatego też
podkreślali potrzebe ̨ decentralizacji nawet w kapitalizmie. W przeciwień-
stwie do partii marksistowskich, ich organizacje poświec̨ały znaczna ̨ uwage ̨
temu, co nazywały ”edukacja ̨ integralna”̨ - rozwojowi całego człowieka, aby
przeciwdziałać poniżajac̨emu i banalizujac̨emu wpływowi społeczeństwa
burżuazyjnego. Anarchiści starali sie ̨ żyć zgodnie z wartościami przyszłości
w takim stopniu, w jakim było to możliwe w kapitalizmie. Wierzyli w
akcje ̨ bezpośrednia,̨ by wspierać inicjatywe ̨ ”mas”, zachować ducha buntu,
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kach rozwój sił wytwórczych staje sie ̨ nie do pogodzenia z tradycyjnym
systemem stosunków społecznych. ”Łupina ta pek̨a”. Stare społeczeństwo
zostaje zastap̨ione przez nowe. Kluczowe pytanie, przed którym stoimy,
brzmi: czy przejście od społeczeństwa klasowego do społeczeństwa bezkla-
sowego można wyjaśnić za pomoca ̨ tej samej dialektyki, która tłumaczy
przejście jednego społeczeństwa klasowego w drugie? Nie jest to problem
podrec̨znikowy, polegajac̨y na żonglowaniu logicznymi abstrakcjami, ale
bardzo realny i konkretny problem naszych czasów. Istnieja ̨ głeb̨okie
różnice mied̨zy rozwojem burżuazji w feudalizmie a rozwojem proletariatu
w kapitalizmie, których Marks albo nie przewidział, albo nigdy sie ̨ z nimi
wyraźnie nie zetknał̨. Burżuazja kontrolowała życie gospodarcze na długo
przed zdobyciem władzy państwowej; stała sie ̨ klasa ̨ dominujac̨a ̨ pod
wzgled̨em materialnym, kulturowym i ideologicznym, zanim zaznaczyła
swoja ̨ dominacje ̨ na płaszczyźnie politycznej. Proletariat nie kontroluje
życia gospodarczego. Mimo swej niezbed̨nej roli w procesie przemysłowym,
przemysłowa klasa robotnicza nie stanowi nawet wiek̨szości społeczeństwa,
a jej strategiczna pozycja ekonomiczna jest osłabiana przez cybernetyzacje ̨
i inne postep̨y technologiczne.8 Dlatego wykorzystanie przez proletariat
swej siły do przeprowadzenia rewolucji społecznej wymaga aktu wysokiej
świadomości. Dotychczas osiag̨niec̨ie tej świadomości blokował fakt, że
środowisko fabryczne jest jedna ̨ z najbardziej zakorzenionych aren etosu
pracy, hierarchicznych systemów zarzad̨zania, posłuszeństwa wobec
przywódców, a w ostatnich czasach także produkcji towarów zbed̨nych i
uzbrojenia. Fabryka służy nie tylko do ”dyscyplinowania”, ”jednoczenia”
i ”organizowania” robotników, ale także do robienia tego w sposób na
wskroś burżuazyjny. W fabryce produkcja kapitalistyczna nie tylko odnawia
stosunki społeczne kapitalizmu z każdym dniem pracy, jak zauważył Marks,
ale także odnawia psychike,̨ wartości i ideologie ̨ kapitalizmu.

Marks wyczuwał ten fakt na tyle dobrze, że szukał powodów bardziej
przekonujac̨ych niż sam fakt wyzysku czy konfliktu o płace i godziny pracy,

8 Jest to miejsce dobre jak każde inne, by pozbyć sie ̨ przekonania, że ”proletariuszem”
jest każdy, kto nie ma nic do sprzedania poza swoja ̨ siła ̨ robocza.̨ To prawda, że Marks zdefi-
niował proletariat w ten sposób, ale opracował również historyczna ̨ dialektyke ̨ rozwoju prole-
tariatu. Proletariat rozwinał̨ sie ̨ z pozbawionej własności klasy wyzyskiwanej, osiag̨ajac̨ swoja ̨
najbardziej zaawansowana ̨ forme ̨ w proletariacie przemysłowym, który odpowiadał najbardziej
zaawansowanej formie kapitału. W późniejszych latach życia Marks pogardzał paryskimi robot-
nikami, którzy zajmowali sie ̨ głównie produkcja ̨ dóbr luksusowych, powołujac̨ sie ̨ na ”naszych
niemieckich robotników” - najbardziej zrobotyzowanych w Europie - jako na ”wzorcowy” pro-
letariat świata.

11



by popchnać̨ proletariat do działania rewolucyjnego. W swojej ogólnej teo-
rii akumulacji kapitalistycznej Marks starał sie ̨ określić surowe, obiektywne
prawa, które zmuszaja ̨proletariat do przyjec̨ia roli rewolucyjnej. W tym celu
stworzył słynna ̨teorie ̨zubożenia: konkurencjamied̨zy kapitalistami zmusza
ich do wzajemnego zaniżania cen, co z kolei prowadzi do ciag̨łego obniża-
nia płac i absolutnego zubożenia robotników. Proletariat jest zmuszony do
buntu, ponieważwraz z procesem konkurencji i centralizacji kapitału ”wzra-
sta masa ned̨zy, ucisku, niewolnictwa, degradacji”9.

Ale kapitalizm nie stał w miejscu od czasów Marksa. Nie można było
oczekiwać, że Marks, piszac̨ w połowie XIX wieku, pojmie pełne konsekwen-
cje swoich spostrzeżeń na temat centralizacji kapitału i rozwoju technolo-
gii. Nie można było od niego oczekiwać, że przewidzi, iż kapitalizm rozwinie
sie ̨ nie tylko od merkantylizmu do dominujac̨ej formy przemysłowej jego
czasów - od wspieranych przez państwo monopoli handlowych do wysoce
konkurencyjnych jednostek przemysłowych - ale także, że wraz z centrali-
zacja ̨ kapitału kapitalizm powróci do swoich merkantylistycznych poczat̨-
ków na wyższym poziomie rozwoju i ponownie przyjmie forme ̨ monopolu
wspieranego przez państwo. Gospodarka ma tendencje ̨do łac̨zenia sie ̨z pań-
stwem, a kapitalizm zaczyna ”planować” swój rozwój, zamiast pozostawiać
go wyłac̨znie działaniu konkurencji i sił rynkowych. Oczywiście, system nie
usuwa tradycyjnej walki klasowej, ale udaje mu sie ̨ ja ̨ ograniczyć, wykorzy-
stujac̨ ogromne zasoby technologiczne do asymilacji najbardziej strategicz-
nych grup klasy robotniczej.

W ten sposób cała siła teorii zubożenia zostaje rozproszona, a w Stanach
Zjednoczonych tradycyjnawalka klasowa nie przeradza sie ̨w wojne ̨klasowa.̨
Pozostaje ona całkowicie w wymiarze burżuazyjnym. Marksizm staje sie ̨
w istocie ideologia.̨ Zostaje przyswojony przez najbardziej zaawansowane

9 Próba opisania teorii zubożeniaMarksaw kategoriachmied̨zynarodowych, a nie narodo-
wych (jak czynił to Marks), jest czystym podstep̨em. Przede wszystkim ta teoretyczna sztuczka
próbuje po prostu uniknać̨ odpowiedzi na pytanie, dlaczego zubożenie nie nastap̨iło w prze-
mysłowych bastionach kapitalizmu, jedynych obszarach, które stanowia ̨ technologicznie odpowiedni
punktwyjścia dla społeczeństwa bezklasowego. Jeślimamypokładać nadzieje ̨w świecie kolonialnym
jako ”proletariacie”, to takie stanowisko kryje w sobie bardzo realne niebezpieczeństwo: ludo-
bójstwo. Ameryka i jej niedawny sojusznik Rosja dysponuja ̨wszelkimi środkami technicznymi,
aby zbombardować słabo rozwiniet̨y świat i zmusić go do uległości. Na historycznym horyzon-
cie czai sie ̨ zagrożenie - przekształcenie Stanów Zjednoczonych w prawdziwie faszystowskie
imperium typu nazistowskiego. Mówienie, że ten kraj jest ”papierowym tygrysem”, jest czy-
sta ̨ bzdura.̨ To tygrys termonuklearny, a amerykańska klasa rzad̨zac̨a, pozbawiona wszelkich
ograniczeń kulturowych, jest zdolna do jeszcze wiek̨szej podłości niż niemiecka.
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w obliczu zadań burżuazyjno-demokratycznych i zjednoczenia narodowego.
(Nie chcemyprzez to powiedzieć, żeMarksmiał racje ̨przyjmujac̨ takie podej-
ście, lecz jedynie, że ma ono sens, gdy jest rozpatrywane w jego czasie i miej-
scu). Tak jak w rewolucji rosyjskiej istniał podziemny ruch ”mas”, który był
w konflikcie z bolszewizmem, tak samo w historii istnieje podziemny ruch,
który jest w konflikcie ze wszystkimi systemami władzy. Ruch ten wszedł
w nasze czasy pod nazwa ̨”anarchizmu”, choć nigdy nie był objet̨y jedna ̨ ide-
ologia ̨czy zbiorem świet̨ych tekstów. Anarchizm jest wolnościowym ruchem
ludzkości przeciwko przymusowi w jakiejkolwiek formie, sieg̨ajac̨ymw prze-
szłość aż do samego powstania społeczeństwa opartego nawłasności, rzad̨ów
klasowych i państwa. Od tego czasu uciskani przeciwstawiaja ̨ sie ̨ wszelkim
formom, które próbuja ̨ uwiez̨ić spontaniczny rozwój porzad̨ku społecznego.
Anarchizm wysuwał sie ̨ na pierwszy plan na arenie społecznej w okresach
wielkich przemian jednej epoki historycznej w druga.̨ Schyłek starożytnego i
feudalnego świata był świadkiemwybuchumasowych ruchów, w niektórych
przypadkach o dziko dionizyjskim charakterze, które domagały sie ̨ położe-
nia kresu wszelkim systemom władzy, przywilejów i przymusu.

Anarchiczne ruchy z przeszłości poniosły kles̨ke ̨ głównie dlatego, że
niedostatek materialny, bed̨ac̨y funkcja ̨ niskiego poziomu techniki, unie-
możliwiał organiczna ̨ harmonizacje ̨ ludzkich interesów. Każde społeczeń-
stwo, które nie mogło obiecać niczego wiec̨ej pod wzgled̨em materialnym
poza równościa ̨ ubóstwa, nieodmiennie wywoływało głeb̨oko zakorzenione
tendencje do przywrócenia nowego systemu przywilejów. Wobec braku
technologii, która mogłaby znacznie skrócić dzień pracy, konieczność pracy
szkodziła instytucjom społecznym opartym na samozarzad̨zaniu. Girondini
z czasów rewolucji francuskiej sprytnie zauważyli, że moga ̨ wykorzystać
dzień pracy przeciwko rewolucyjnemu Paryżowi. Aby wykluczyć radykalne
elementy z sekcji, próbowali uchwalić prawo, które wymuszały zakończenie
wszelkich zgromadzeń przed godzina ̨ 22.00, czyli godzina,̨ o której paryscy
robotnicy wracali z pracy. Nie tylko techniki manipulacyjne i zdrady
organizacji ”awangardowych” doprowadziły do zakończenia anarchicznych
faz poprzednich rewolucji, dokonały tego także ograniczenia materialne
minionych epok. „Masy” były zawsze zmuszone do powrotu do życia w
trudzie i rzadko kiedy mogły swobodnie tworzyć organy samozarzad̨zania,
które mogłyby przetrwać dłużej niż rewolucja.

Anarchiści tacy jak Bakunin i Kropotkin w żadnym razie nie mylili
sie,̨ krytykujac̨ Marksa za jego nacisk na centralizm i elitarne koncepcje
organizacji. Czy centralizm był absolutnie konieczny dla postep̨u technolo-
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narodu z pewnościa ̨ nie zniknie, a rzad̨ centralny bed̨zie istniał w okresie
przechodzenia do komunizmu, ale jego funkcje zostana ̨ ograniczone.

Naszym celem nie jest rzucanie cytatami z Marksa i Engelsa, lecz podkre-
ślenie, że kluczowe założenia marksizmu - które dziś sa ̨ tak bezkrytycznie
przyjmowane - były w rzeczywistości produktem epoki, która już dawno
przestała istnieć dziek̨i rozwojowi kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych
i Europie Zachodniej. W swoich czasach Marks zajmował sie ̨ nie tylko
problemami ”rewolucji proletariackiej”, ale także problemami rewolucji
burżuazyjnej, zwłaszcza w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Europie
Wschodniej. Zajmował sie ̨ problemami przejścia od kapitalizmu do socjali-
zmu w krajach kapitalistycznych, które nie posuneł̨y sie ̨ zbytnio naprzód
poza weg̨lowo-stalowa ̨ technologie ̨ rewolucji przemysłowej, oraz proble-
mami przejścia od feudalizmu do kapitalizmu w krajach, które nie posuneł̨y
sie ̨ zbytnio naprzód poza rzemiosło i system cechowy. Mówiac̨ najogólniej,
Marks zajmował sie ̨ przede wszystkim warunkami wstep̨nymi wolności
(rozwój technologiczny, zjednoczenie narodów, obfitość materialna), a nie
warunkami wolności (decentralizacja, tworzenie wspólnot, skala ludzka,
demokracja bezpośrednia). Jego teorie były nadal zakotwiczone w sferze
przetrwania, a nie życia.

Gdy sie ̨ to zrozumie, można umieścić teoretyczna ̨ spuścizne ̨ Marksa
w sensownej perspektywie - oddzielić jej bogaty wkład od historycznie
ograniczonych, wrec̨z paraliżujac̨ych kajdan, w jakie zakuła nasze czasy.
Marksowska dialektyka, wiele istotnych spostrzeżeń materializmu histo-
rycznego, znakomita krytyka relacji towarowej, wiele elementów teorii
ekonomicznych, teoria alienacji, a przede wszystkim koncepcja, że wolność
ma materialne warunki wstep̨ne - to trwały wkład w myśl rewolucyjna.̨

Z tego samego powodu nacisk, jaki Marks kładzie na proletariat przemy-
słowy jako ”czynnik” rewolucyjnych zmian, jego ”analiza klasowa” w wyja-
śnianiu przejścia od społeczeństwaklasowegodobezklasowego, jego koncep-
cja dyktatury proletariackiej, nacisk na centralizm, jego teoria rozwoju ka-
pitalizmu (która ma tendencje ̨ do mieszania kapitalizmu państwowego z so-
cjalizmem), jego poparcie dla działań politycznych za pośrednictwem partii
wyborczych - te i wiele pokrewnych koncepcji sa ̨ fałszywe w kontekście na-
szych czasów i były mylac̨e, jak zobaczymy, nawet w jego własnych czasach.
Wynikaja ̨ one z ograniczeń jego wizji - a właściwie z ograniczeń jego cza-
sów.Maja ̨one sens tylkowtedy, gdy pamiet̨a sie,̨ żeMarks uważał kapitalizm
za historycznie postep̨owy, za etap niezbed̨ny do rozwoju socjalizmu, a ich
praktyczne zastosowanie jest możliwe tylko w czasach, gdy Niemcy staneł̨y
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formy państwowego ruchu kapitalistycznego - zwłaszcza przez Rosje.̨ Przez
niewiarygodna ̨ ironie ̨ historii marksistowski ”socjalizm” okazuje sie ̨ w
dużej mierze tym samym kapitalizmem państwowym, którego Marks nie
przewidział w dialektyce kapitalizmu.10 Proletariat, zamiast przekształcić
sie ̨ w klase ̨ rewolucyjna ̨ w łonie kapitalizmu, okazuje sie ̨ organem w ciele
społeczeństwa burżuazyjnego.

Pytanie, które musimy zadać w tak późnym okresie historii, brzmi: czy
rewolucja społeczna, której celem jest społeczeństwo bezklasowe, może sie ̨
wyłonić z konfliktu mied̨zy tradycyjnymi klasami w społeczeństwie klaso-
wym, czy też taka rewolucja społeczna może sie ̨ wyłonić jedynie z rozkładu
klas tradycyjnych, a nawet z pojawienia sie ̨ zupełnie nowej ”klasy”, której
istota ̨jest to, że jest nieklasa,̨ rosnac̨a ̨warstwa ̨rewolucjonistów. Próbujac̨ odpo-
wiedzieć na to pytanie, możemy nauczyć sie ̨ wiec̨ej, powracajac̨ do szerszej
dialektyki, która ̨Marks opracował dla społeczeństwa ludzkiego jako całości,
niż do modelu, który zapożyczył z przejścia od społeczeństwa feudalnego do
kapitalistycznego. Tak jak prymitywne klany oparte na pokrewieństwie za-
czeł̨y sie ̨ różnicować w klasy, tak w naszych czasach istnieje tendencja do
rozpadu klas na zupełnie nowe subkultury, które przypominaja ̨ niekapitali-
styczne formy relacji. Nie sa ̨ to już grupy ściśle ekonomiczne; w rzeczywi-
stości odzwierciedlaja ̨ one tendencje ̨ rozwoju społecznego do wykraczania
poza kategorie ekonomiczne społeczeństwa niedoboru. Stanowia ̨one w isto-
cie surowa,̨ niejednoznaczna ̨ preformacje ̨ kulturowa ̨przejścia od społeczeń-
stwa niedoboru do społeczeństwa dostatku.

Proces rozkładu klas musi być rozumiany we wszystkich swoich wymia-
rach. Należy tu podkreślić słowo ”proces”: tradycyjne klasy nie znikaja,̨ po-
dobnie jak walka klasowa. Tylko rewolucja społeczna może usunać̨ domi-
nujac̨a ̨ strukture ̨ klasowa ̨ i konflikty, które ona wywołuje. Chodzi o to, że
tradycyjna walka klasowa przestaje mieć rewolucyjne implikacje; ujawnia
sie ̨ jako fizjologia panujac̨ego społeczeństwa, a nie jako bóle porodowe. W
rzeczywistości tradycyjna walka klasowa stabilizuje społeczeństwo kapitali-
styczne, ”naprawiajac̨” jego nadużycia (w zakresie płac, godzin pracy, infla-
cji, zatrudnienia itp.) Zwiaz̨ki zawodowe w społeczeństwie kapitalistycznym
tworza ̨ kontr-„monopol” wobec monopoli przemysłowych i sa ̨ włac̨zone w

10 Lenin wyczuł to i opisał ”socjalizm” jako ”nic innego, jak państwowy monopol kapitali-
styczny stworzony dla dobra całego ludu”+. Jest to stwierdzenie niezwykłe, jeśli sie ̨ zastanowić
nad jego konsekwencjami, a także pełne sprzeczności. +V. I. Lenin, „The Threatening Catastro-
phe and How to Fight It”, The Little Lenin Library, tom 11 (International Publishers; Nowy Jork,
1932),s. 37.
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upaństwowiona ̨neomerkantylistyczna ̨gospodarke ̨ jako domena. W ramach
tej domenywystep̨uja ̨mniejsze lubwiek̨sze konflikty, ale jako całość zwiaz̨ki
zawodowe wzmacniaja ̨ system i służa ̨ jego utrwalaniu.

Umacnianie tej struktury klasowej poprzez bełkotanie o ”roli klasy ro-
botniczej”, umacnianie tradycyjnej walki klasowej poprzez przypisywanie
jej ”rewolucyjnej” treści, zarażanie nowego ruchu rewolucyjnego naszych
czasów ”robotnikami” jest do głeb̨i reakcyjne. Jak czes̨to doktrynerom mark-
sistowskim trzeba przypominać, że historia walki klas jest historia ̨ choroby,
rany otwartej przez słynna ̨ ”kwestie ̨ społeczna”̨, jednostronnego rozwoju
człowieka, który usiłuje zdobyć panowanie nad natura ̨ poprzez dominacje ̨
nad bliźnimi? Jeśli produktem ubocznym tej choroby był postep̨ technolo-
giczny, to jej głównymi produktami były represje, straszliwy rozlew ludzkiej
krwi i przerażajac̨e zniekształcenie ludzkiej psychiki.

Gdy choroba zbliża sie ̨ ku końcowi, gdy rany zaczynaja ̨ sie ̨ zabliźniać w
swych najgłeb̨szych zakamarkach, proces rozwija sie ̨ w kierunku całości;
rewolucyjne implikacje tradycyjnej walki klas traca ̨ swoje znaczenie jako
konstrukcje teoretyczne i jako rzeczywistość społeczna. Proces rozkładu
obejmuje nie tylko tradycyjna ̨ strukture ̨ klasowa,̨ ale także patriarchalna ̨
rodzine,̨ autorytarne metody wychowania, wpływ religii, instytucje pań-
stwowe oraz obyczaje zwiaz̨ane z trudem, wyrzeczeniem, poczuciem winy
i tłumiona ̨ seksualnościa.̨ Proces dezintegracji, krótko mówiac̨, uogólnia się i
przenika praktycznie wszystkie tradycyjne klasy, wartości i instytucje. Tworzy on
zupełnie nowe problemy, sposoby walki i formy organizacji oraz wymaga zupełnie
nowego podejścia do teorii i praktyki.

Co to konkretnie oznacza? Porównajmy dwa podejścia: marksistowskie i
rewolucyjne. Marksistowski doktryner kazałby nam zbliżyć sie ̨do robotnika
- albo lepiej: ”wejść” do fabryki - i nawrócić go, ”przedkładajac̨” nad innych.
Cel? - uczynić robotnika ”świadomym klasowo”. Aby przytoczyć najbardziej
neandertalskie przykłady ze starej lewicy, ścina sie ̨włosy, ubiera w konwen-
cjonalne sportowe ubranie, porzuca trawke ̨na rzecz papierosów i piwa, tań-
czy w konwencjonalny sposób, nabiera ”szorstkich” manier, pozbawia po-
czucia humoru, przyjmuje martwy i napuszony wyraz twarzy11.

Staje sie,̨ krótko mówiac̨, tym, czym robotnik jest w swojej najbardziej
karykaturalnej postaci: nie ”drobnomieszczańskim degeneratem”, ale
burżuazyjnym degeneratem. Człowiek staje sie ̨ imitacja ̨ robotnika w takim

11 W tej kwestii stara lewica projektuje na robotnika amerykańskiego swoje własne nean-
dertalskie wyobrażenia. W rzeczywistości obraz ten jest bardziej zbliżony do charakteru zwiaz̨-
kowego biurokraty lub stalinowskiego komisarza.
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Ten sammotyw powraca nieustannie w późniejszych latach. Na przykład
w zwiaz̨ku z wybuchem wojny francusko-pruskiej Marks pisze do Engelsa:

”Francuzi potrzebuja ̨ lania. Jeśli Prusacy wygraja,̨ centralizacja
władzy państwowej przyda sie ̨centralizacji niemieckiej klasy ro-
botniczej”25.

Marks i Engels nie byli jednak zwolennikami centralizacji dlatego, że wie-
rzyli w zalety centralizmu jako takiego. Wrec̨z przeciwnie: zarówno mark-
sizm, jak i anarchizm zawsze zgadzały sie,̨ że wyzwolone, komunistyczne
społeczeństwopociag̨a za soba ̨daleko idac̨a ̨decentralizacje,̨ rozwiaz̨anie biu-
rokracji, zniesienie państwa i rozpad wielkich miast. „Tak wiec̨ zniesienie
przeciwieństwa mied̨zy miastem a wsia ̨ jest nie tylko możliwe” - zauważa
Engels wAnty-Dühringu. ”Stało sie ̨ono bezpośrednia ̨koniecznościa ̨(…) Tylko
przez połac̨zeniemiasta zewsia ̨da sie ̨usunać̨ dzisiejsze zakażenie powietrza,
wody i gleby…”Dla Engelsa oznacza to ”możliwie równomierne rozmieszcze-
nie wielkiego przemysłu w całym kraju”26 - krótko mówiac̨, fizyczna ̨ decen-
tralizacje ̨miast.

Poczat̨ki centralizmu marksistowskiego wiaż̨a ̨ sie ̨ z problemami zwia-̨
zanymi z tworzeniem sie ̨ państwa narodowego. Aż do drugiej połowy XIX
wieku Niemcy i Włochy były podzielone na wiele niezależnych ksies̨tw, ksie-̨
stewek i królestw. Marks i Engels uważali, że konsolidacja tych jednostek
geograficznych w zjednoczone narody jest warunkiem sine qua non rozwoju
nowoczesnego przemysłu i kapitalizmu. Ich pochwała centralizmu nie
wynikała z jakiejś centralistycznej mistyki, lecz z wydarzeń epoki, w której
żyli - rozwoju techniki, handlu, zjednoczonej klasy robotniczej i państwa
narodowego. Ich troska w tym wzgled̨zie dotyczyła, krótko mówiac̨, po-
wstania kapitalizmu, zadań rewolucji burżuazyjnej w epoce nieuniknionego
niedoboru materialnego. Z drugiej strony, podejście Marksa do ”rewolucji
proletariackiej” jest zdecydowanie inne. Entuzjastycznie wychwala on
Komune ̨ Paryska ̨ jako ”wzór wszystkim wielkim ośrodkom przemysłowym
Francji”. ”Gdyby ustrój komunalny - pisze - został wprowadzony w Paryżu
i drugorzed̨nych ośrodkach, z ta ̨ chwila ̨ dawny, scentralizowany rzad̨
musiałby i na prowincji ustap̨ić miejsca samorzad̨owi wytwórców.”. Jedność

25 Karol Marks i Fryderyk Engels, Selected Correspondence (International Publishers;
Nowy Jork, 1942), s. 292.

26 Fryderyk Engels, Przewrót w nauce dokonany przez pana Eugeniusza Dühringa (Anti-
Dühring) (Ksiaż̨ka i Wiedza, 1969).
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wyzwolenie sie ̨ z kajdan i przejec̨ie kontroli nad własnym losem.24 Dla
Rosji oznaczało to koszmar stalinowskiej dyktatury; dla pokolenia lat
trzydziestych - horror faszyzmu i zdrade ̨partii komunistycznych w Europie
i Stanach Zjednoczonych.

Dwie tradycje
Byłoby niesłychana ̨naiwnościa ̨przypuszczać, że leninizm był wytworem

jednego człowieka. Choroba leży znacznie głeb̨iej, nie tylko w ogranicze-
niach teorii marksistowskiej, ale w ograniczeniach epoki społecznej, która
zrodziła marksizm. Jeśli nie zostanie to jasno zrozumiane, pozostaniemy tak
samo ślepi na dialektyke ̨wydarzeń dzisiaj, jak Marks, Engels, Lenin i Trocki
byli w swoich czasach. Dla nas ta ślepota bed̨zie tym bardziej naganna, że
za nami kryje sie ̨ bogactwo doświadczeń, którego tym ludziom brakowało
przy tworzeniu ich teorii.

KarolMarks i Fryderyk Engels byli centralistami - nie tylko politycznymi,
ale także społecznymi i ekonomicznymi. Nigdy temu nie zaprzeczali, a ich
pisma pełne sa ̨ pochwał dla centralizacji politycznej, organizacyjnej i eko-
nomicznej. Już w marcu 1850 roku, w słynnej ”Odezwie Rady Centralnej do
Ligi Komunistycznej”, wzywaja ̨ robotników, by nie tylko daż̨yli do ”jednej i
niepodzielnej republiki niemieckiej, lecz także daż̨yli w niej do jak najbar-
dziej zdecydowanej centralizacji władzy w rek̨ach władzy państwowej”. Aby
nie potraktować tego postulatu lekceważac̨o, powtarza sie ̨ on nieustannie w
tym samym ustep̨ie, który kończy sie ̨konkluzja:̨ ”Jak we Francji w 1793 roku,
tak i dziś w Niemczech przeprowadzenie najściślejszej centralizacji jest za-
daniem partii prawdziwie rewolucyjnej”.

24 Interpretujac̨ ten elementarny ruch rosyjskich robotników i chłopów jako serie ̨”spisków
Białej Gwardii”, ”aktów kułackiego oporu” i ”spiskówmied̨zynarodowego kapitału”, bolszewicy
osiag̨nel̨i niewiarygodnie niski poziom teoretyczny i nie oszukiwali nikogo poza soba.̨ W partii
nastap̨iła duchowa erozja, która utorowała droge ̨ polityce tajnej policji, dyfamacjom (org. cha-
racter assassinations), a w końcu procesom moskiewskim i unicestwieniu starej kadry bolsze-
wickiej. Powrót tej ohydnej mentalności widać w artykułach PL, takich jak ”Marcuse: Cop-out
or Cop?”, których tematem jest uznanie Marcuse’a za agenta CIA. (zob. Progressive Labor, luty
1969). W artykule tym pod zdjec̨iem demonstrujac̨ych paryżan widnieje podpis o nastep̨ujac̨ej
treści: ”Marcuse dotarł do Paryża zbyt późno, by powstrzymać majowa ̨akcje”̨. Przeciwnicy PLP
sa ̨ niezmiennie określani przez ten szmatławiec jako ”redbaiterzy” i ”antypracowniczy”. Jeśli
amerykańska lewica nie odrzuci tego policyjnego podejścia i celowych dyfamacji, gorzko za to
zapłaci w nadchodzac̨ych latach.
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stopniu, w jakim robotnik jest imitacja ̨ swoich panów. Pod ta ̨ metamor-
foza ̨ ucznia w ”robotnika” kryje sie ̨ bezwzgled̨ny cynizm. Próbuje sie ̨
wykorzystać dyscypline ̨ wpojona ̨ przez środowisko fabryczne, aby zdyscy-
plinować robotnika do środowiska partyjnego. Próbuje sie ̨ wykorzystać
szacunek robotnika dla hierarchii przemysłowej, aby przyoblec robotnika
w hierarchie ̨ partyjna.̨ Ten obrzydliwy proces, który - jeśli sie ̨ powiedzie
- może doprowadzić jedynie do zastap̨ienia jednej hierarchii inna,̨ osiag̨a
sie,̨ udajac̨, że chodzi o codzienne ekonomiczne potrzeby robotnika. Nawet
teoria marksistowska zostaje zdegradowana, aby dostosować sie ̨ do tego
zniekształconego obrazu robotnika. (Zobacz niemal każdy egzemplarz
Challenge - lewicowego National Enquirer. Nic nie nudzi robotnika bardziej niż
tego rodzaju literatura). W końcu robotnik jest na tyle sprytny, że wie, iż
lepsze rezultaty w codziennej walce klasowej uzyska poprzez biurokracje ̨
zwiaz̨kowa ̨ niż poprzez marksistowska ̨ biurokracje ̨ partyjna.̨ Lata czter-
dzieste ujawniły to w tak dramatyczny sposób, że w ciag̨u roku lub dwóch,
prawie bez protestów szeregowych członków, zwiaz̨kom zawodowym udało
sie ̨ wyrzucić tysiac̨e ”marksistów”, którzy przez ponad dekade ̨ wykonywali
w ruchu pracowniczym cież̨ka ̨ prace,̨ dochodzac̨ nawet do najwyższego
szczebla kierownictwa starych mied̨zynarodówek CIO.

Robotnik staje sie ̨ rewolucjonista ̨nie przez to, że staje sie ̨ bardziej robot-
nikiem, ale przez to, że pozbywa sie ̨ swojej ”robotniczości”. I nie jest w tym
osamotniony; to samo dotyczy rolnika, studenta, urzed̨nika, żołnierza, biu-
rokraty, profesjonalisty - i marksisty. Robotnik jest nie mniej ”burżuazyjny”
niż rolnik, student, urzed̨nik, żołnierz, biurokrata, profesjonalista - i marksi-
sta. Jego ”robotniczość” jest choroba,̨ na która ̨cierpi, dolegliwościa ̨społeczna ̨
rozciag̨niet̨a ̨do wymiaru indywidualnego. Lenin zrozumiał to w Co robić?, ale
przemycił stara ̨hierarchie ̨pod czerwona ̨ flaga ̨ i rewolucyjnymi hasłami. Ro-
botnik zaczyna stawać sie ̨ rewolucjonista,̨ kiedy pozbywa sie ̨ swojej ”robot-
niczości”, kiedy zaczyna nienawidzić swojego statusu klasowego tu i teraz,
kiedy zaczyna zrzucać z siebie dokładnie te cechy, które marksiści najbar-
dziej w nim cenia ̨- etyke ̨pracy, strukture ̨charakteruwywodzac̨a ̨sie ̨z dyscy-
pliny przemysłowej, szacunek dla hierarchii, posłuszeństwowobec przywód-
ców, konsumpcjonizm, ślady purytanizmu. W tym sensie robotnik staje sie ̨
rewolucjonista ̨w takim stopniu, w jakim zrzuca swój status klasowy i osiag̨a
świadomość nie-klasowa.̨ On sie ̨ degeneruje - i to degeneruje sie ̨ wspaniale.
Zrzuca właśnie te klasowe kajdany, które wiaż̨a ̨ go ze wszystkimi systemami
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dominacji. Porzuca te interesy klasowe, które zniewalaja ̨ go do konsumpcjo-
nizmu, przedmieść i ksieg̨owościowej koncepcji życia.12

Najbardziej obiecujac̨ym zjawiskiem w dzisiejszych fabrykach jest
pojawienie sie ̨ młodych robotników, którzy pala ̨ trawe,̨ spierdalaja ̨ z pracy,
wpadaja ̨ i wypadaja ̨ z fabryk, zapuszczaja ̨ długie lub długawe włosy, do-
magaja ̨ sie ̨ wiec̨ej wolnego czasu zamiast wiek̨szej płacy, kradna,̨ mec̨za ̨
wszystkich przełożonych, organizuja ̨ dzikie strajki i zwracaja ̨ sie ̨ przeciwko
swoim kolegom z pracy. Jeszcze bardziej obiecujac̨e jest pojawienie sie ̨ tego
typu człowieka w szkołach zawodowych i średnich, bed̨ac̨ych rezerwuarem
przyszłej przemysłowej klasy robotniczej. W takim stopniu, w jakim ro-
botnicy, uczniowie szkół zawodowych i licealiści połac̨za ̨ swój styl życia z
różnymi aspektami anarchistycznej kultury młodzieżowej, w takim stopniu
proletariat przekształci sie ̨ z siły służac̨ej zachowaniu ustalonego porzad̨ku
w siłe ̨ rewolucyjna.̨

Jakościowo nowa sytuacja pojawia sie,̨ gdy człowiek staje w obliczu trans-
formacji z represyjnego społeczeństwa klasowego, opartego namaterialnym
niedostatku, w wyzwalajac̨e społeczeństwo bezklasowe, oparte na material-
nej obfitości. Z rozpadajac̨ej sie ̨ tradycyjnej struktury klasowej powstaje co-
raz liczniej nowy typ człowieka: rewolucjonista. Rewolucjonista zaczyna kwe-
stionować nie tylko ekonomiczne i polityczne założenia społeczeństwa hie-
rarchicznego, ale także hierarchie ̨ jako taka.̨ Nie tylko podnosi on potrzebe ̨
rewolucji społecznej, lecz także stara sie ̨żyćwsposób rewolucyjny na tyle, na
ile jest to możliwe w istniejac̨ym społeczeństwie.13 Nie tylko atakuje formy

12 Wtym sensie robotnik zaczyna przypominać przejściowe typy ludzkie, które dostarczyły
historii najbardziej rewolucyjnych elementów. Ogólnie rzecz biorac̨, ”proletariat” był najbar-
dziej rewolucyjny w okresach przejściowych, kiedy był najmniej ”zproletariatyzowany” psy-
chicznie przez system przemysłowy. Wielkimi ogniskami klasycznych rewolucji robotniczych
były Piotrogród i Barcelona, gdzie robotnicy zostali bezpośrednio wyrwani z chłopskiego śro-
dowiska, oraz Paryż, gdzie nadal byli zakorzenieni w rzemiośle lub wywodzili sie ̨ bezpośrednio
ze środowiska rzemieślniczego. Robotnicy ci mieli najwiek̨sze trudności z zaaklimatyzowaniem
sie ̨w warunkach dominacji przemysłu i byli nieustannym źródłemniepokojów społecznych i re-
wolucyjnych. Z kolei stabilna dziedziczna klasa robotnicza była zazwyczaj zaskakujac̨o mało re-
wolucyjna. Nawet w przypadku robotników niemieckich, którzy byli wymieniani przezMarksa i
Engelsa jako wzór dla proletariatu europejskiego, wiek̨szość z nich nie poparła Zwiaz̨ku Sparta-
kusa w 1919 roku. W Kongresie Rad Robotniczych, a w późniejszych latach w Reichstagu, robot-
nicy ci poparli znaczna ̨ wiek̨szość oficjalnych socjaldemokratów i konsekwentnie opowiadali
sie ̨ za Partia ̨ Socjaldemokratyczna ̨ aż do roku 1933.

13 Rewolucyjny styl życia może rozwijać sie ̨ zarówno w fabrykach, jak i na ulicach, w szko-
łach i na skłotach, na przedmieściach i na osi Bay Area-East Side. Jego istota ̨ jest bunt i osobista
”propaganda czynu”, która niszczy wszelkie obyczaje, instytucje i stereotypy dominacji. Gdy
społeczeństwo zaczyna zbliżać sie ̨ do progu okresu rewolucji, fabryki, szkoły i dzielnice staja ̨
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Centralny. Krótko mówiac̨, środki zastap̨iły cele. To niewiarygodne zaste-̨
powanie treści forma ̨ jest jedna ̨ z najbardziej charakterystycznych cech
marksizmu-leninizmu. W czasie wydarzeńmajowo-czerwcowych we Francji
wszystkie organizacje bolszewickie były gotowe zniszczyć zgromadzenie
studentów Sorbony, aby zwiek̨szyć swoje wpływy i liczbe ̨ członków. Ich
główna ̨troska ̨nie była rewolucja ani autentyczne formy społeczne tworzone
przez studentów, lecz rozwój własnych partii.

Tylko jedna siła mogła powstrzymać rozwój biurokracji w Rosji: siła spo-
łeczna. Gdyby rosyjskiemuproletariatowi i chłopstwuudało sie ̨zwiek̨szyć za-
kres samozarzad̨zania poprzez stworzenie realnych komitetów fabrycznych,
gmin wiejskich i wolnych sowietów, historia kraju mogłaby potoczyć sie ̨ zu-
pełnie inaczej. Nie ulega wat̨pliwości, że kles̨ka rewolucji socjalistycznych
w Europie po I wojnie światowej doprowadziła do izolacji rewolucji w Rosji.
Ubóstwo materialne Rosji, w połac̨zeniu z presja ̨ otaczajac̨ego ja ̨ świata ka-
pitalistycznego, w oczywisty sposób uniemożliwiało rozwój społeczeństwa
socjalistycznego czy konsekwentnie libertariańskiego.Wbrewpoczat̨kowym
oczekiwaniom Lenina i Trockiego, rewolucja została pokonana przez siły we-
wnet̨rzne, a nie przez inwazje ̨ wojsk z zagranicy. Gdyby ruch oddolny przy-
wrócił poczat̨kowe osiag̨niec̨ia rewolucji 1917 roku, mogłaby sie ̨ rozwinać̨
wielopłaszczyznowa struktura społeczna, oparta na robotniczej kontroli nad
przemysłem, na swobodnie rozwijajac̨ej sie ̨ gospodarce chłopskiej w rolnic-
twie oraz na żywym współdziałaniu idei, programów i ruchów politycznych.
Przynajmniej Rosja nie zostałaby uwiez̨ionaw totalitarnych kajdanach, a sta-
linizm nie zatrułby światowego ruchu rewolucyjnego, torujac̨ droge ̨ faszy-
zmowi i II wojnie światowej.

Rozwój partii bolszewickiej uniemożliwił jednak ten rozwój - niezależnie
od ”dobrych intencji” Lenina czy Trockiego. Niszczac̨ władze ̨ komitetów
fabrycznych w przemyśle oraz miażdżac̨ machnowców, robotników Piotro-
grodu i marynarzy z Kronsztadu, bolszewicy praktycznie zagwarantowali
triumf rosyjskiej biurokracji nad rosyjskim społeczeństwem. Scentra-
lizowana partia - całkowicie burżuazyjna instytucja - stała sie ̨ ostoja ̨
kontrrewolucji w jej najbardziej złowrogiej formie. Była to ukryta kontrre-
wolucja, która przyoblekła sie ̨ w czerwony sztandar i terminologie ̨ Marksa.
Ostatecznie to, co bolszewicy stłumili w 1921 roku, nie było ”ideologia”̨
czy ”spiskiem Białej Gwardii”, lecz elementarna ̨ walka ̨ narodu rosyjskiego o
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Komunistycznej. Centralizacja partii została zakończona - i droga dla Stalina
została utorowana.

Omówiliśmy te wydarzenia szczegółowo, ponieważ prowadza ̨ one do
wniosku, którego najnowsze rzesze marksistów-leninistów staraja ̨ sie ̨
unikać: Partia Bolszewicka osiag̨neł̨a maksymalny stopień centralizacji w
czasach Lenina nie po to, aby dokonać rewolucji czy stłumić kontrrewolucję Białej
Gwardii, ale aby dokonać własnej kontrrewolucji przeciwko tym samym siłom spo-
łecznym, które rzekomo reprezentowała. Frakcje były zakazane, a monolityczna
partia stworzona nie po to, by zapobiec ”restauracji kapitalizmu”, ale by
powstrzymać masowy ruch robotniczy na rzecz demokracji radzieckiej i
wolności społecznej. Lenin z 1921 roku stał w opozycji do Lenina z 1917
roku.

Później Lenin po prostu szedł w zaparte. Ten człowiek, który przede
wszystkim starał sie ̨ zakotwiczyć problemy swojej partii w sprzecznościach
społecznych, skończył dosłownie grajac̨ w organizacyjna ̨ ”gre ̨ w liczby”,
podejmujac̨ ostatnia ̨ próbe ̨ powstrzymania biurokratyzacji, która ̨ sam
stworzył. Nie ma nic bardziej żałosnego i tragicznego niż ostatnie lata życia
Lenina. Sparaliżowany uproszczonym zbioremmarksistowskich formuł, nie
potrafi wymyślić lepszych środków zaradczych niż te organizacyjne. Pro-
ponuje utworzenie Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej w celu skorygowania
biurokratycznych deformacji w partii i państwie - organ ten dostaje sie ̨
pod kontrole ̨ Stalina i sam staje sie ̨ wysoce biurokratyczny. Lenin sugeruje
nastep̨nie zmniejszenie liczebności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej i po-
łac̨zenie jej z Komisja ̨ Kontroli. Opowiada sie ̨ za powiek̨szeniem Komitetu
Centralnego. I tak to sie ̨ toczy: ten organ należy powiek̨szyć, tamten poła-̨
czyć z innym, jeszcze trzeci zmodyfikować lub zlikwidować. Ten dziwny
balet form organizacyjnych trwa aż do jego śmierci, tak jakby problem
można było rozwiaz̨ać środkami organizacyjnymi. Jak przyznaje Mosche
Lewin, oczywisty wielbiciel Lenina, przywódca bolszewicki ”podchodził
do problemów rzad̨u bardziej jak szef rzad̨u o ściśle elitarnym usposo-
bieniu. Nie stosował do rzad̨u metod analizy społecznej i zadowalał sie ̨
rozpatrywaniem go wyłac̨znie w kategoriach metod organizacyjnych”23.

Jeśli prawda ̨ jest, że w rewolucjach burżuazyjnych ”górował frazes
nad treścia”̨, to w rewolucji bolszewickiej formy zastap̨iły treść. Sowiety
zastap̨iły robotników i ich komitety fabryczne, partia zastap̨iła Sowiety,
Komitet Centralny zastap̨ił partie,̨ a Biuro Polityczne zastap̨iło Komitet

23 Mosche Lewin, Lenin’s Last Struggle (Pantheon; New York, 1968), s. 122.
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stworzone przez dziedzictwo dominacji, lecz także improwizuje nowe formy
wyzwolenia, które biora ̨ swoja ̨ poezje ̨ z przyszłości.

To przygotowanie do przyszłości, to eksperymentowanie z wyzwoliciel-
skimi, czerpiac̨ym z obfitości formami stosunków społecznych, może być
iluzoryczne, jeśli przyszłość bed̨zie polegała na zastap̨ieniu jednego społe-
czeństwa klasowego innym; jest natomiast niezbed̨ne, jeśli przyszłość bed̨zie
polegała na zbudowaniu społeczeństwa bezklasowego na ruinach społeczeń-
stwa klasowego. Co zatem bed̨zie ”czynnikiem” rewolucyjnych zmian? Be-̨
dzie to dosłownie ogromna wiek̨szość społeczeństwa, wywodzac̨a sie ̨ z róż-
nych tradycyjnych klas i połac̨zonawewspólna ̨siłe ̨rewolucyjna ̨poprzez roz-
kład instytucji, form społecznych, wartości i stylów życia panujac̨ej struk-
tury klasowej. Zazwyczaj jej najbardziej zaawansowanymi elementami jest
młodzież - pokolenie, które nie zaznało chronicznego kryzysu ekonomicz-
nego i które coraz mniej kieruje sie ̨mitem zabezpieczenia materialnego, tak
rozpowszechnionym wśród pokolenia lat trzydziestych.

Jeśli prawda ̨ jest, że rewolucji społecznej nie da sie ̨ przeprowadzić bez
czynnego lub biernego poparcia robotników, to nie mniejsza ̨prawda ̨ jest, że
nie da sie ̨ jej przeprowadzić bez czynnego lub biernego poparcia rolników,
techników i profesjonalistów. Przede wszystkim jednak rewolucja społeczna
nie może sie ̨dokonać bez poparcia młodzieży, z której klasa panujac̨a rekru-
tuje swoje siły zbrojne. Jeśli klasa rzad̨zac̨a zachowa swoja ̨ zbrojna ̨moc, re-
wolucja zostanie przegrana, niezależnie od tego, ilu robotników ja ̨poprze. Przeko-
nała sie ̨ o tym dobitnie nie tylko Hiszpania w latach trzydziestych, ale także
Weg̨ry w latach pieć̨dziesiat̨ych i Czechosłowacja w latach sześćdziesiat̨ych.
Dzisiejsza rewolucja - ze wzgled̨u na swoja ̨nature,̨ ze wzgled̨u na daż̨enie do ca-
łości - zwycież̨a nie tylko żołnierza i robotnika, lecz także samo pokolenie, z któ-
rego rekrutowali się żołnierze, robotnicy, technicy, rolnicy, naukowcy, specjaliści, a
nawet biurokraci. Odrzucajac̨ stare podrec̨zniki taktyki, rewolucja przyszłości
podaż̨a droga ̨najmniejszego oporu, wdzierajac̨ sie ̨w najbardziej podatne ob-

sie ̨ prawdziwa ̨ arena ̨ rewolucyjnej ”luzu” - ”luzu”, który ma bardzo poważne podłoże. Strajki
staja ̨sie ̨stanem chronicznym i sa ̨zwoływane dla samych siebie, aby przełamać rutyne,̨ przeciw-
stawiać sie ̨ społeczeństwu niemal co godzine,̨ burzyć nastrój burżuazyjnej normalności. Ten
nowy nastrój robotników, studentów i ludzi z sas̨iedztwa jest istotnym prekursorem właści-
wego momentu rewolucyjnych przemian. Jego najbardziej świadomym wyrazem jest żad̨anie
”samozarzad̨zania”; robotnik odmawia bycia istota ̨ ”zarzad̨zana”̨, istota ̨klasowa.̨ Proces ten był
najbardziej widoczny w Hiszpanii, w przededniu rewolucji 1936 roku, kiedy to robotnicy w nie-
mal każdymmieście ogłaszali strajki ”bo czemu nie” - aby wyrazić swoja ̨niezależność, poczucie
przebudzenia, zerwanie z porzad̨kiem społecznym i burżuazyjnymi warunkami życia. Była to
również zasadnicza cecha strajku generalnego we Francji w 1968 roku.
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szary społeczeństwa, bez wzgled̨u na ich ”pozycje ̨ klasowa”̨. Żywi sie ̨wszyst-
kimi sprzecznościamiw społeczeństwie burżuazyjnym, a nie tylko sprzeczno-
ściami z lat 1860. i 1917 roku. Dlatego przyciag̨a wszystkich tych, którzy od-
czuwaja ̨cież̨ar wyzysku, biedy, rasizmu, imperializmu, a także tych, których
życie jest frustrujac̨e przez konsumpcjonizm, suburbia,massmedia, rodzine,̨
szkołe,̨ supermarket i panujac̨y system tłamszonej seksualności. Tutaj forma
rewolucji staje sie ̨ równie totalna, jak jej treść - bezklasowa, bez własności,
bez hierarchii i całkowicie wyzwalajac̨a. Wdarcie sie ̨ w ten rewolucyjny roz-
wój za pomoca ̨ zużytych recept marksizmu, bełkotanie o ”linii klasowej” i
”roli klasy robotniczej” jest równoznaczne z pokonaniem teraźniejszości i
przyszłości przez przeszłość. Rozwijanie tejmartwej ideologii poprzez bełko-
tanie o ”kadrach”, ”partii awangardowej”, ”centralizmie demokratycznym”
i ”dyktaturze proletariatu” jest czysta ̨kontrrewolucja.̨ Towłaśnie tej kwestii
”kwestii organizacyjnej” - temu istotnemu wkładowi leninizmu do marksi-
zmu - musimy poświec̨ić teraz nieco uwagi.

Mit partii
Rewolucje społeczne nie sa ̨ dokonywane przez partie, grupy czy kadry,

lecz powstaja ̨w wyniku działania głeb̨oko zakorzenionych sił historycznych
i sprzeczności, które aktywizuja ̨ duże grupy ludności. Dochodzi do nich nie
tylko dlatego, że ”masy” uważaja ̨ istniejac̨e społeczeństwo za nie do przyje-̨
cia (jak twierdził Trocki), lecz także z powodu napiec̨ia mied̨zy tym, co rze-
czywiste, a tym, co możliwe; mied̨zy tym, co jest, a tym, co mogłoby być.
Sama skrajna ned̨za nie rodzi rewolucji; cześ̨ciej prowadzi do bezcelowej de-
moralizacji lub, co gorsza, do prywatnej, indywidualnej walki o przetrwanie.

Rewolucja rosyjska 1917 roku ciaż̨y na żyjac̨ych jak zmora, ponieważ była
ona w dużej mierze wynikiem ”warunków nie do zniesienia” wyniszczajac̨ej
wojny imperialistycznej. Wszelkie marzenia zostały praktycznie zniszczone
przez jeszcze bardziej krwawa ̨wojne ̨domowa,̨ głód i zdrade.̨ Z rewolucji wy-
łoniło sie ̨ nie zniszczenie starego społeczeństwa, lecz wszelkich nadziei na
stworzenie nowego. Rewolucja rosyjska poniosła sromotna ̨ kles̨ke;̨ carat zo-
stał zastap̨iony kapitalizmem państwowym14. Bolszewicy byli tragicznymi

14 Fakt, którego Trocki nigdy nie zrozumiał. Nigdy nie prześledził konsekwencji swojej kon-
cepcji ”skombinowanego rozwoju” aż do jej logicznychwniosków.Widział (całkiem słusznie), że
carskaRosja, spóźnionyuczestnik burżuazyjnego rozwoju Europy, z konieczności nabyła najbar-
dziej zaawansowane formy przemysłowe i klasowe, zamiast odtworzyć cały rozwój burżuazyjny

18

słowa i prasy dla anarchistów i lewicowych partii socjalistycznych, wolnych
zwiaz̨ków zawodowych oraz uwolnienia wszystkich wieź̨niów należac̨ych do
partii socjalistycznych. Bolszewicy sfabrykowali najbardziej bezwstydne hi-
storie na temat tego powstania, które w późniejszych latach uznano za bez-
czelne kłamstwa. Powstanie zostało scharakteryzowane jako ”spisek Białej
Gwardii”, mimo że zdecydowana wiek̨szość członków partii komunistycznej
w Kronsztadzie przyłac̨zyła sie ̨ do marynarzy - właśnie jako komuniści - pote-̨
piajac̨ przywódców partii jako zdrajców rewolucji październikowej. Jak za-
uważa Robert Vincent Daniels w swoim studium na temat bolszewickich ru-
chów opozycyjnych:

”Na zwykłych komunistach rzeczywiście nie można było pole-
gać do tego stopnia (…), że rzad̨ nie liczył na nich ani podczas
szturmu na sam Kronsztad, ani w utrzymaniu porzad̨ku w Pio-
trogrodzie, gdzie głównie spoczywała nadzieja Kronsztadu na
wsparcie. Główna ̨ cześ̨ć wojska stanowili czekiści i podchoraż̨o-
wie ze szkół Armii Czerwonej. Ostateczny szturm na Kronsztad
został poprowadzony przez najwyższych urzed̨ników partii ko-
munistycznej - w tym celu z Moskwy przyjechała duża grupa de-
legatów na Dziesiat̨y Zjazd Partii”22.

Reżim był tak wewnet̨rznie słaby, że elity same musiały odwalać swoja ̨
brudna ̨ robote.̨

Jeszcze ważniejszy od buntu w Kronsztadzie był ruch strajkowy, który
rozwinał̨ sie ̨ wśród robotników Piotrogrodu, ruch, który zapoczat̨kował po-
wstanie marynarzy. W historiach leninowskich nie wspomina sie ̨ o tym nie-
zwykle ważnym wydarzeniu. Pierwsze strajki wybuchły w fabryce w Tro-
ubotchny 23 lutego 1921 roku. W ciag̨u kilku dni ruch objał̨ kolejne fabryki,
aż do 28 lutego strajkowały słynne zakłady Putiłowa - ”tygiel rewolucji”. Ro-
botnicy wysuwali nie tylko żad̨ania ekonomiczne, ale także zdecydowanie
polityczne, uprzedzajac̨ wszystkie żad̨ania, które kilka dni później mieli wy-
sunać̨marynarze zKronsztadu. 24 lutego bolszewicy ogłosili wPiotrogrodzie
”stan obleż̨enia” i aresztowali przywódców strajku, tłumiac̨ demonstracje ro-
botników przy pomocy podchoraż̨ych. Faktem jest, że bolszewicy nie stłu-
mili jedynie ”buntu marynarzy”; zmiażdżyli sama ̨klase ̨ robotnicza.̨ Właśnie
w tym momencie Lenin zażad̨ał zakazu istnienia frakcji w Rosyjskiej Partii

22 R. V. Daniels, op. cit., s. 145.
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Bolszewicy od samego poczat̨ku niechet̨nie odnosili sie ̨ do tych
organizmów i w końcu je potep̨ili. Dla Lenina preferowana,̨ bardziej ”socja-
listyczna”̨ forma ̨ przedsieb̨iorstwa rolnego było państwowe gospodarstwo
rolne - fabryka rolna, w której państwo było właścicielem ziemi i sprzet̨u
rolniczego, mianowało zarzad̨ców, którzy zatrudniali chłopów na zasadzie
płacy. W tym podejściu do kontroli robotniczej i komun rolniczych można
dostrzec zasadniczo burżuazyjnego ducha i mentalność, które przenikały
Partie ̨ Bolszewicka ̨ - ducha i mentalność, które emanowały nie tylko z
jej teorii, ale także z korporacyjnego sposobu organizacji. W grudniu
1918 roku Lenin rozpoczał̨ atak przeciwko komunom pod pretekstem, że
chłopi byli do nich ”zmuszani”. W rzeczywistości przy organizowaniu tych
komunistycznych form samorzad̨ności stosowano niewielki, jeśli w ogóle,
przymus. Robert G. Wesson, który szczegółowo badał sowieckie komuny,
stwierdza: „Ci, którzy dołac̨zali do komun robili to przede wszystkim z
własnej inicjatywy”21. Komuny nie zostały stłumione, ale ich rozwój był
hamowany do czasu, gdy Stalin włac̨zył cały ten rozwój do przymusowej
kolektywizacji na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych.

Do roku 1920 bolszewicy odizolowali sie ̨ od rosyjskiej klasy robotniczej
i chłopstwa. Likwidacja kontroli robotniczej, zdławienie machnowszczyzny,
restrykcyjna atmosfera polityczna w kraju, rozrośniet̨a biurokracja i miaż-
dżac̨a bieda materialna, odziedziczona po latach wojny domowej, spowodo-
wały głeb̨oka ̨wrogość wobec rzad̨ów bolszewickich. Po zakończeniu działań
wojennych z głeb̨i rosyjskiego społeczeństwa wyłonił sie ̨ruch na rzecz ”trze-
ciej rewolucji” - nie po to, by przywrócić przeszłość, jak twierdzili bolsze-
wicy, ale by zrealizować cele wolnościowe, zarówno gospodarcze, jak i poli-
tyczne, które zjednoczyłymasy wokół programu bolszewickiego z 1917 roku.
Nowy ruch znalazł swoja ̨najbardziej świadoma ̨forme ̨w proletariacie Piotro-
grodu i wśród kronsztadzkichmarynarzy. Znalazł on równieżwyrazw partii:
wzrost tendencji antycentralistycznych i anarchosyndykalistycznych wśród
bolszewików osiag̨nał̨ punkt, w którym blok grup opozycyjnych, zoriento-
wanych na te kwestie, zdobył 124 miejsca na konferencji prowincjonalnej w
Moskwie wobec 154 dla zwolenników Komitetu Centralnego.

2 marca 1921 r. ”czerwoni marynarze” z Kronsztadu powstali w otwar-
tym buncie, podnoszac̨ sztandar ”Trzeciej rewolucji robotników”. Program
Kronsztadu skupiał sie ̨ na żad̨aniach wolnych wyborów do ZSRR, wolności

21 Robert G. Wesson, Soviet Communes (Rutgers University Press; New Brunswick, N.J.,
1963), s. 110.
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ofiarami własnej ideologii i zapłacili za to życiem podczas czystek w latach
trzydziestych. Próba wyciag̨niec̨ia jakiejś wyjat̨kowej mad̨rości z tej rewolu-
cji niedoboru jest niedorzeczna. To, co możemy wyciag̨nać̨ z rewolucji prze-
szłości, to to, co jestwspólne dlawszystkich rewolucji, oraz ich głeb̨okie ogra-
niczenia w porównaniu z ogromnymi możliwościami, które dziś stoja ̨ przed
nami otworem. Najbardziej uderzajac̨a ̨cecha ̨minionych rewolucji jest to, że
zaczeł̨y sie ̨ one spontanicznie. Bez wzgled̨u na to, czy przyjrzymy sie ̨ fazom
poczat̨kowym rewolucji francuskiej 1789 roku, rewolucji 1848 roku, Komuny
Paryskiej, rewolucji 1905 roku w Rosji, obalenia cara w 1917 roku, rewolucji
weg̨ierskiej 1956 roku czy francuskiego strajku generalnego 1968 roku, fazy
poczat̨kowe sa ̨na ogół takie same: okres fermentu spontanicznie eksploduje
w masowy zryw. To, czy powstanie zakończy sie ̨ sukcesem, zależy od jego
zdecydowania i od tego, czy wojsko przejdzie na strone ̨ ludu.

„Chwalebna partia”, jeśli taka istnieje, prawie zawsze wlecze sie ̨za wyda-
rzeniami. W lutym 1917 roku piotrogrodzka organizacja bolszewików sprze-
ciwiała sie ̨ ogłaszaniu strajków właśnie w przededniu rewolucji, która miała
obalić cara. Na szcześ̨cie robotnicy zignorowali bolszewickie ”dyrektywy” i
mimo wszystko przystap̨ili do strajku. W późniejszych wydarzeniach nikt
nie był bardziej zaskoczony rewolucja ̨ niż partie ”rewolucyjne”, w tym bol-
szewicy. Jak wspominał przywódca bolszewików Kajurow:

”Nie odczuwało sie ̨ żadnych kierujac̨ych wskazówek, pocho-
dzac̨ych od centrali partyjnych… Komitet Piotrogrodzki został

od jego poczat̨ków. Nie brał pod uwage,̨ że Rosja, targana ogromnymi wstrzas̨ami wewnet̨rz-
nymi,może nawet wyprzedzać rozwój kapitalistycznyw innych cześ̨ciach Europy. Zahipnotyzo-
wany formuła ̨”własność państwowa równa sie ̨socjalizm”, nie dostrzegł, że kapitalizmmonopo-
listycznyma tendencje ̨do zespalania sie ̨z państwemna drodzewłasnej wewnet̨rznej dialektyki.
Bolszewicy, pozbywszy sie ̨ tradycyjnych form burżuazyjnej organizacji społecznej (które nadal
działaja ̨ jak hamulce dla rozwoju kapitalizmu państwowego w Europie i Ameryce), nieumyśl-
nie przygotowali grunt dla ”czystego” rozwoju kapitalizmu państwowego, w którym państwo
staje sie ̨ klasa ̨ rzad̨zac̨a.̨ Bez wsparcia ze strony technologicznie zaawansowanej Europy, rewo-
lucja rosyjska stała sie ̨wewnet̨rzna ̨kontrrewolucja;̨ Rosja Radziecka stała sie ̨forma ̨kapitalizmu
państwowego, który nie ”przynosi korzyści całemu narodowi”. Analogia Lenina mied̨zy ”socja-
lizmem” a kapitalizmem państwowym stała sie ̨przerażajac̨a ̨ rzeczywistościa ̨w czasach Stalina.
Marksizm, mimo swego humanistycznego jad̨ra, nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo
jego koncepcja ”socjalizmu” zbliża sie ̨ do późniejszego etapu samego kapitalizmu - powrotu do
formmerkantylistycznych nawyższympoziomie przemysłowym.Niezrozumienie tego rozwoju
doprowadziło do niszczac̨ego zamet̨u teoretycznego we współczesnym ruchu rewolucyjnym, o
czym świadcza ̨ rozłamy w tej kwestii wśród trockistów.
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aresztowany, przedstawiciel C. K. zaś, tow. Szlapnikow, nie
umiał dać dyrektyw na dzień jutrzejszy”15.

Może to i dobrze. Przed aresztowaniem komitetu petrogradzkiego jego
ocena sytuacji i własnej roli była tak fatalna, że gdyby robotnicy poszli za
jego wskazówkami, wat̨pliwe jest, czy rewolucja nastap̨iłaby wtedy, kiedy
nastap̨iła.

Taka ̨ sama ̨ historie ̨ można by opowiedzieć o zrywach poprzedzajac̨ych
rok 1917 i tych, które nastap̨iły po nim - wystarczy przytoczyć tylko naj-
nowszy z nich, powstanie studenckie i strajk generalny we Francji w maju
i czerwcu 1968 roku. Wygodnie jest zapominać, że w tym czasie w Paryżu
istniało blisko tuzin ”ściśle scentralizowanych” organizacji typu bolszewic-
kiego. Rzadko wspomina sie,̨ że praktycznie każda z tych ”awangardowych”
grup lekceważyła powstanie studenckie aż do 7 maja, kiedy to na dobre
wybuchły walki uliczne. Trockistowska Jeunesse Communiste Révolution-
naire stanowiła godny uwagi wyjat̨ek - i po prostu podaż̨ała za inicjatywami
Ruchu 22 Marca.16 Do 7 maja wszystkie ugrupowania maoistowskie kryty-
kowały powstanie studenckie jako peryferyjne i nieistotne; trockistowska
Fédération des Étudiants Révolutionnaires uważała je za ”awanturnicze”
i próbowała skłonić studentów do opuszczenia barykad 10 maja; Partia
Komunistyczna odgrywała oczywiście całkowicie zdradziecka ̨ role.̨ Maoiści
i trockiści nie tylko nie przewodzili ruchowi ludowemu, ale przez cały
czas byli jego jeńcami. Jak na ironie,̨ wiek̨szość z tych bolszewickich grup
bezwstydnie stosowała techniki manipulacyjne podczas zgromadzenia
studentów na Sorbonie, starajac̨ sie ̨ je ”kontrolować”, co wprowadzało de-
strukcyjna ̨ atmosfere,̨ która demoralizowała całe zgromadzenie. Wreszcie,
by dopełnić ironii, wszystkie te grupy bolszewickie miały paplać o potrzebie
”scentralizowanego przywództwa”, kiedy ruch ludowy upadł - ruch, który
powstał pomimo ich ”dyrektyw”, a czes̨to wbrew nim.

Rewolucje i powstania godne uwagi maja ̨ nie tylko faze ̨ poczat̨kowa,̨
która jest wspaniale anarchiczna, ale maja ̨ też tendencję do spontanicznego
tworzenia własnych form rewolucyjnego samozarzad̨zania. Sekcje paryskie z
lat 1793-94 były najbardziej niezwykłymi formami samorzad̨ności, jakie

15 Cytowane w „Historja rewolucji rosyjskiej” Lew Trocki, tom 1., rozdział 8. https://
www.marxists.org/polski/trocki/1930/hrr/index.htm

16 Ruch 22Marca funkcjonował jako katalizator wydarzeń, a nie jako przywódca. Nie dowo-
dził, lecz inicjował, pozostawiajac̨ swobodny luz wydarzeniom. Ten swobodny luz, która pozwo-
lił studentom iść naprzód zwłasnym impetem, był niezbed̨nyw dialektyce powstania, ponieważ
bez niej nie byłoby barykad 10maja, które z kolei zapoczat̨kowały strajk generalny robotników.
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jako ”nieefektywna”, ”chaotyczna” i ”niepraktyczna”, ale także jako ”drob-
nomieszczańska”!

Lewicowy komunista Osiński z gorycza ̨zaatakował wszystkie te fałszywe
twierdzenia i ostrzegł partie:̨ ”Socjalizm i organizacja socjalistyczna musza ̨
być stworzone przez samproletariat, albo nie zostana ̨stworzonew ogóle; zo-
stanie stworzone coś innego - kapitalizm państwowy”20. W ”interesie socja-
lizmu” partia bolszewicka wypychała proletariat z każdej dziedziny, która ̨
zdobywałwłasnymi siłami i zwłasnej inicjatywy. Partia nie koordynowała re-
wolucji, ani nawet jej nie prowadziła, lecz ja ̨zdominowała. Najpierwkontrole ̨
robotnicza,̨ a później zwiaz̨kowa ̨ zastap̨iła rozbudowana hierarchia, równie
monstrualna jak wszystkie struktury istniejac̨e w czasach przedrewolucyj-
nych. Jak pokazały późniejsze lata, przepowiednia Osińskiego stała sie ̨ rze-
czywistościa.̨

Kwestia ”kto zapanuje” - bolszewicy czy rosyjskie ”masy” - nie ograniczał
sie ̨bynajmniej do fabryk. Problem ten pojawił sie ̨zarównonawsi, jak i wmia-
stach. Rozległa wojna chłopska ożywiła ruch robotniczy. W przeciwieństwie
do oficjalnych relacji leninowskich, powstanie agrarne nie ograniczało sie ̨
bynajmniej do redystrybucji ziemi na działki prywatne. Na Ukrainie chłopi,
pod wpływem anarchistycznych bojówek Nestora Machno i kierujac̨ sie ̨ ko-
munistyczna ̨ maksyma ̨ ”Od każdego według jego możliwości; każdemu we-
dług jego potrzeb”, założyli wiele komunwiejskich. Gdzie indziej, na północy
i w Azji Sowieckiej, powstało kilka tysiec̨y takich organizmów, cześ̨ciowo z
inicjatywy Partii Lewicowych Socjalistów-Rewolucjonistów, a w dużej mie-
rze w wyniku tradycyjnych kolektywistycznych impulsów, które wywodziły
sie ̨ z rosyjskiej wsi, miru. Nie ma znaczenia, czy komuny te były liczne, czy
skupiały duża ̨ liczbe ̨ chłopów, ważne jest, że były to autentyczne organizmy
ludowe, zalaż̨ki ducha moralnego i społecznego, który wyrastał daleko po-
nad dehumanizujac̨e wartości społeczeństwa burżuazyjnego.

autorytarnej kontroli nad fabrykami i wprowadzenia tayloryzmu (systemu, który Lenin pote-̨
piał przed rewolucja ̨ jako zniewalajac̨y ludzi do pracy przy maszynie). Artykuł został napisany
w stosunkowo spokojnym okresie rzad̨ów bolszewickich, jakieś dwa miesiac̨e po podpisaniu
traktatu brzeskiego i miesiac̨ przed rewolta ̨ Drużyny Czeskiej na Uralu - buntem, który roz-
poczał̨ wojne ̨ domowa ̨ na szeroka ̨ skale ̨ i otworzył okres bezpośredniej interwencji aliantów w
Rosji. Wreszcie artykuł został napisany prawie rok przed kles̨ka ̨ rewolucji niemieckiej. Trudno
byłoby tłumaczyć ”Immediate Tasks” jedynie w kategoriach rosyjskiej wojny domowej i kles̨ki
rewolucji europejskiej.

20 Nikolai Osinsky (Valerian V. Obolensky) - On the construction of socialism, Kommunist,
numer 2, kwiecień 1918, cytowany w The Conscience of the Revolution R. V. Danielsa, (Harvard
University Press; Cambridge, 1960), s. 85-86.
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fabrykach Rosji spontanicznie zakładali komitety fabryczne, wysuwajac̨
coraz wiek̨sze żad̨ania dotyczac̨e działalności przemysłowej. W czerwcu
1917 roku w Piotrogrodzie odbyła sie ̨ ogólnorosyjska konferencja komi-
tetów fabrycznych, na której wezwano do ”zorganizowania gruntownej
kontroli pracowników nad produkcja ̨ i dystrybucja”̨. Żad̨ania tej konferencji
sa ̨ rzadko wymieniane w leninistycznych opisach rewolucji rosyjskiej,
mimo że konferencja ta sprzymierzyła sie ̨ z bolszewikami. Trocki, który
opisuje komitety fabryczne jako ”najbardziej bezpośrednia ̨ i niepodważalna ̨
reprezentacje ̨ proletariatu w całym kraju”, zajmuje sie ̨ nimi marginalnie w
swojej obszernej, trzytomowej historii rewolucji. A jednak te spontaniczne
organizmy samorzad̨ności były tak ważne, że Lenin, rozpaczliwie walczac̨ o
zwycies̨two w wyborach do sowietów latem 1917 roku, był gotów porzucić
hasło ”Cała władza do sowietów” na rzecz ”Cała władza do komitetów
fabrycznych”. To żad̨anie katapultowałoby bolszewików na pozycje ̨ całko-
wicie anarchosyndykalistyczna,̨ choć wat̨pliwe jest, czy pozostaliby na niej
bardzo długo.

Wraz z rewolucja ̨październikowa ̨wszystkie komitety fabryczne przejeł̨y
kontrole ̨ nad zakładami, wypierajac̨ burżuazje ̨ i całkowicie przejmujac̨ kon-
trole ̨ nad przemysłem. Przyjmujac̨ koncepcje ̨ kontroli robotniczej, Lenin w
swoim słynnym dekrecie z 14 listopada 1917 roku potwierdził jedynie fakt
dokonany; bolszewicy nie odważyli sie ̨ przeciwstawić robotnikom tak wcze-
śnie. Zaczel̨i jednak ograniczać władze ̨ komitetów fabrycznych. W styczniu
1918 roku, niecałe dwa miesiac̨e po ”zadekretowaniu” kontroli robotniczej,
Lenin zaczał̨ opowiadać sie ̨ za tym, by administracja fabryk znalazła sie ̨ pod
kontrola ̨zwiaz̨ków zawodowych. Opowieść o tym, że bolszewicy ”cierpliwie”
eksperymentowali z kontrola ̨ robotnicza,̨ tylko po to, by uznać ja ̨ za ”nie-
efektywna”̨ i ”chaotyczna”̨, jest mitem. Ich ”cierpliwość” nie trwała dłużej
niż kilka tygodni. Lenin nie tylko sprzeciwił sie ̨ bezpośredniej kontroli ro-
botniczej w ciag̨u kilku tygodni po wydaniu dekretu z 14 listopada, ale na-
wet kontrola zwiaz̨kowa skończyła sie ̨ wkrótce po jej ustanowieniu. Do lata
1918 roku prawie cały rosyjski przemysł został podporzad̨kowany burżuazyj-
nym formom zarzad̨zania. Jak to ujał̨ Lenin, ”rewolucja wymaga (…) właśnie
w interesie socjalizmu - aby lud był bezwarunkowo posłuszny jedynej woli przy-
wódców pracy”19. Nastep̨nie kontrola robotnicza została potep̨iona nie tylko

19 W. I. Lenin, The Immediate Tasks of the Soviet Government, w: Selected Works, t. 7 (In-
ternational Publishers; Nowy Jork, 1943), s. 342. W tym ostrym artykule, opublikowanym w
kwietniu 1918 roku, Lenin całkowicie porzucił perspektywe ̨ libertariańska,̨ która ̨ przedstawił
rok wcześniej w Państwie a rewolucji. Głównymi tematami artykułu sa ̨ potrzeba ”dyscypliny”,
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powstały w wyniku którejkolwiek z rewolucji społecznych w historii.17
Bardziej znana ̨ forma ̨ były rady lub ”sowiety”, które robotnicy Piotro-
grodu utworzyli w 1905 roku. Rady, choć mniej demokratyczne niż sekcje,
pojawiały sie ̨ w wielu późniejszych rewolucjach. Jeszcze inna ̨ forma ̨ rewo-
lucyjnej samorzad̨ności były komitety fabryczne, które anarchiści założyli
w czasie rewolucji hiszpańskiej w 1936 roku. Wreszcie, sekcje pojawiły sie ̨
ponownie jako zgromadzenia studenckie i komitety działania w powstaniu
majowo-czerwcowym i strajku generalnym w Paryżu w 1968 r.18

W tym miejscu musimy zadać sobie pytanie, jaka ̨ role ̨ odgrywa partia
”rewolucyjna” we wszystkich tych wydarzeniach. Na poczat̨ku, jak widzie-
liśmy, pełni ona raczej funkcje ̨ hamujac̨a,̨ a nie ”awangardowa”̨. Tam, gdzie
wywiera wpływ, ma tendencje ̨ do spowalniania biegu wydarzeń, a nie ”ko-
ordynowania” sił rewolucyjnych. Nie jest to przypadkowe. Partia ma struk-
ture ̨ hierarchiczna,̨ która odzwierciedla społeczeństwo, któremu chce się przeciw-
stawić. Pomimo swoich teoretycznych pretensji jest ona organizmem burżu-
azyjnym, państwem w miniaturze, z aparatem i kadra,̨ której zadaniem jest
przejec̨ie władzy, a nie jej obalenie. Zakorzeniona w okresie przedrewolucyj-
nym, przyswoiła sobie wszystkie formy, techniki i mentalność biurokracji.
Jej członkowie sa ̨ uczeni posłuszeństwa i przestrzegania sztywnych dogma-
tów oraz czci dla kierownictwa. Z kolei kierownictwo partii jest uczone na-
wykówwynikajac̨ych z nakazów, władzy, manipulacji i egomanii. Sytuacja ta
pogarsza sie,̨ gdy partia bierze udział w wyborach parlamentarnych. W kam-
paniach wyborczych partia awangardowa wzoruje sie ̨ całkowicie na istnie-
jac̨ych formach burżuazyjnych, a nawet przejmuje narzed̨zia partii wybor-
czej. Sytuacja staje sie ̨ naprawde ̨ krytyczna, gdy partia nabywa duże prasy,
kosztowna ̨ siedzibe ̨ i duży zasób centralnie kontrolowanych czasopism oraz
tworzy płatny ”aparat” - krótko mówiac̨, biurokracje,̨ w której dominuja ̨ in-
teresy materialne.

17 Patrz ”The Forms of Freedom” [Nowy Jork, styczeń 1968].
18 Z wysublimowana ̨ arogancja,̨ która ̨ można przypisać cześ̨ciowo ignorancji, wiele grup

marksistowskich nazwało praktycznie wszystkie powyższe formy samorzad̨ności ”sowietami”.
Próba ujec̨ia wszystkich tych różnych form pod jedna ̨kategoria ̨ jest nie tylko mylac̨a, ale i świa-
domie obskurancka. Rzeczywiste sowiety były najmniej demokratyczna ̨ z form rewolucyjnych,
a bolszewicy sprytniewykorzystali je do przekazaniawładzywłasnej partii. Sowiety nie opierały
sie ̨ na demokracji bezpośredniej, jak paryskie sekcje czy zgromadzenia studenckie 1968 roku.
Nie opierały sie ̨ też na samorzad̨ności gospodarczej, jak hiszpańskie anarchistyczne komitety
fabryczne. Sowiety faktycznie tworzyły parlament robotniczy, zorganizowany hierarchicznie,
który czerpał swoja ̨ reprezentacje ̨ z fabryk, a później z jednostek wojskowych i wsi chłopskich.
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Wmiare ̨ rozrastania sie ̨ partii niezmiennie zwiek̨sza sie ̨ dystans mied̨zy
jej kierownictwem a szeregowymi członkami. Jej przywódcy nie tylko staja ̨
sie ̨ ”osobistościami”, ale traca ̨ kontakt z sytuacja ̨ życiowa ̨ na dole. Grupy lo-
kalne, które znaja ̨ swoja ̨ sytuacje ̨ lepiej niż jakikolwiek odległy przywódca,
sa ̨ zmuszone podporzad̨kować swoje spostrzeżenia dyrektywom z góry. Kie-
rownictwo, pozbawione bezpośredniej znajomości lokalnych problemów, re-
aguje opieszale i ostrożnie. Mimo że rości sobie prawo do ”szerszego spoj-
rzenia”, do wiek̨szych ”kompetencji teoretycznych”, kompetencje kierow-
nictwa maja ̨ tendencje ̨ do zmniejszania sie ̨ wraz ze wzrostem hierarchii do-
wodzenia. Im bardziej zbliżamy sie ̨ do poziomu, na którym zapadaja ̨ praw-
dziwe decyzje, tym bardziej konserwatywny jest charakter procesu decyzyj-
nego, tym bardziej biurokratyczne i zewnet̨rzne czynniki wchodza ̨ w gre,̨
tym bardziej wzgled̨y prestiżowe i oszczed̨nościowe wypieraja ̨kreatywność,
wyobraźnie ̨ i bezinteresowne oddanie rewolucyjnym celom.

Partia staje sie ̨ tym mniej efektywna z rewolucyjnego punktu widzenia,
im bardziej daż̨y do efektywności za pomoca ̨ hierarchii, kadr i centrali-
zacji. Mimo że wszyscy maszeruja ̨ zgodnie, rozkazy sa ̨ zazwyczaj błed̨ne,
zwłaszcza gdy wydarzenia zaczynaja ̨ toczyć sie ̨ szybko i przybieraja ̨nieocze-
kiwane obroty - jak to ma miejsce we wszystkich rewolucjach. Partia jest
skuteczna tylko pod jednym wzgled̨em - kształtowania społeczeństwa na
swój własny hierarchiczny obraz, jeśli rewolucja sie ̨ powiedzie. Odtwarza
biurokracje,̨ centralizacje ̨ i państwo. Wspiera biurokracje,̨ centralizacje ̨ i
państwo. Wspiera te właśnie warunki społeczne, które uzasadniaja ̨ istnienie
tego rodzaju społeczeństwa. Dlatego też państwo kontrolowane przez
”chwalebna ̨ partie”̨, zamiast ”obumierać”, zachowuje te same warunki,
które ”wymagaja”̨ istnienia państwa i partii, która ma go ”strzec”.

Z drugiej strony, taka partia jest niezwykle wrażliwa w okresach represji.
Wystarczy, że burżuazja przechwyci jej przywódców, aby zniszczyć praktycz-
nie cały ruch. Gdy jej przywódcy przebywaja ̨ w wiez̨ieniu lub ukrywaja ̨ sie,̨
partia zostaje sparaliżowana; posłuszni członkowie niemaja ̨komu sie ̨podpo-
rzad̨kować i zaczynaja ̨ sie ̨miotać. Szybko dochodzi do demoralizacji. Partia
rozpada sie ̨ nie tylko z powodu represyjnej atmosfery, ale także z powodu
ubóstwa wewnet̨rznych zasobów.

Powyższy opis nie jest seria ̨ hipotetycznych wniosków, lecz sumarycz-
nym szkicem wszystkich masowych partii marksistowskich minionego stu-
lecia - socjaldemokratów, komunistów i trockistowskiej Partii Cejlonu (jedy-
nej masowej partii tego rodzaju). Twierdzenie, że partie te nie potraktowały
poważnie swoich marksistowskich zasad, skrywa jedynie inne pytanie: dla-
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czegowogóle do tego doszło? Faktem jest, że partie te zostały dokooptowane
do społeczeństwa burżuazyjnego, ponieważ były zorganizowane zgodnie z
burżuazyjnymi zasadami. Zarodek zdrady istniał w nich od założenia.

Partii bolszewickiej oszczed̨zono tego losu w latach 1904-1917 tylko z
jednego powodu: przez wiek̨szość lat poprzedzajac̨ych rewolucje ̨ była ona
organizacja ̨ nielegalna.̨ Partia była nieustannie rozbijana i rekonstruowana,
co sprawiło, że do momentu przejec̨ia władzy nigdy tak naprawde ̨ nie prze-
kształciła sie ̨ w pełni scentralizowana,̨ biurokratyczna ̨ i hierarchiczna ̨ ma-
szyne.̨ Cowiec̨ej, w partii istniały liczne frakcje; atmosfera silnych podziałów
utrzymywała sie ̨ przez cały rok 1917 aż do wojny domowej. Mimo to kierow-
nictwo bolszewickie było zazwyczaj bardzo konserwatywne, z czym Lenin
musiał walczyć przez cały 1917 rok - najpierw w swoich wysiłkach zmierza-
jac̨ych do przeorientowania Komitetu Centralnego przeciwko Rzad̨owi Tym-
czasowemu (słynny konflikt wokół ”Tez kwietniowych”), a nastep̨nie w da-̨
żeniu Komitetu Centralnego do wybuchu powstania w październiku. W obu
przypadkach groził, że zrezygnuje z członkostwa w Komitecie Centralnym i
przeniesie swoje poglad̨y na ”niższe szczeble partii”.

W 1918 r. spory frakcyjne dotyczac̨e kwestii traktatu brzeskiego stały sie ̨
tak poważne, że bolszewicy niemal rozpadli sie ̨ na dwie zwaśnione partie
komunistyczne. Opozycyjne ugrupowania bolszewickie, takie jak Centraliści
Demokratyczni i Opozycja Robotnicza, toczyły gorzkie walki wewnat̨rz par-
tii przez cały rok 1919 i 1920, nie mówiac̨ już o ruchach opozycyjnych, które
rozwineł̨y sie ̨w Armii Czerwonej w zwiaz̨ku ze skłonnościa ̨Trockiego do cen-
tralizacji. Pełna centralizacja Partii Bolszewickiej - osiag̨niec̨ie ”leninowskiej
jedności”, jak ja ̨ później nazwano - nastap̨iła dopiero w 1921 roku, kiedy Le-
ninowi udało sie ̨ przekonać Dziesiat̨y Zjazd Partii do zakazania działalności
frakcji. W tym czasie wiek̨szość Białej Gwardii została już rozgromiona, a za-
graniczni interwencjoniści wycofali swoje wojska z Rosji.

Nie da sie ̨ zbyt mocno podkreślić, że bolszewicy mieli tendencje ̨ do
centralizowania swojej partii do tego stopnia, że izolowali sie ̨ od klasy
robotniczej. Ta zależność rzadko była badana w dzisiejszych kreg̨ach
leninowskich, choć sam Lenin był na tyle uczciwy, by to przyznać. Hi-
storia rewolucji rosyjskiej to nie tylko historia partii bolszewickiej i
jej zwolenników. Pod powierzchnia ̨ oficjalnych wydarzeń opisywanych
przez radzieckich historyków krył sie ̨ inny, bardziej podstawowy rozwój
wydarzeń - spontaniczny ruch robotników i zbuntowanych chłopów,
który później ostro zderzył sie ̨ z biurokratyczna ̨ polityka ̨ bolszewików. Po
obaleniu cara w lutym 1917 roku robotnicy praktycznie we wszystkich
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