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Nacjonalizm i anarchizm sa ̨kierunkamimyśli politycznej, którew literatu-
rze przedmiotu analizowane sa ̨ jako przeciwstawne. Również jako antagoni-
styczne analizowane sa ̨ruchy nacjonalistyczny i anarchistyczny. Potwierdza
to historia i współczesność form ich aktywności, obfitujac̨a w przykłady kon-
frontacji. Stad̨ celem poniższych refleksji jest odnalezienie oraz rozpoznanie
różnic i podobieństw pomied̨zy nacjonalizmem i anarchizmem, zarówno w
znaczeniu myśli, jak i ruchu. Do przeprowadzonej analizy komparatystycz-
nej zastosowano przykłady myśli i aktywności polskich anarchistów skupio-
nych w Federacji Anarchistycznej, działajac̨ej w Polsce od końca lat 80. XX
w., ugrupowań polskich nacjonalistów, zorganizowanych w Narodowym Od-
rodzeniu Polski, Obozie Narodowo-Radykalnym i innych strukturach krajo-
wych.

Propozycje metodologiczne
Badaniamyśli politycznej i ruchów społecznych prowadzone sa ̨najcześ̨ciej w
kontekście analizy stanowisk poszczególnych kierunkówmyślowych i repre-
zentujac̨ych je postaci, ruchów lub partii politycznych wobec istotnych pro-
blemów współczesnego świata. Publikacje naukowe obfituja ̨ też w historycz-
ne opracowania, których autorzy, stosujac̨y metody praktykowane w bada-
niachhistorycznych i analize ̨systemowa,̨ „rozbieraja”̨ na cześ̨ci nurtymyślo-
we bad̨ź zespoły poglad̨ów poszczególnychmyślicieli, tym samym analizujac̨
ich koncepcje polityczne. Warto jednakże podjać̨ również trud prowadzenia
badań komparatystycznych nad kierunkami myśli politycznej oraz ruchami
społecznymi i partiami politycznymi, które sie ̨ do nich odwołuja ̨ w formu-
łowanych programach. Badania tego typu prowadza ̨ czes̨to do zburzenia –
lub choćby podania w wat̨pliwość – tradycyjnych wyobrażeń o różnicach i
podobieństwach kierunków myślowych oraz usytuowania ich w punktach
linii prostej, podzielonej umownymi zbiorami „lewica – prawica”. Wydaje
sie ̨ to szczególnie istotne z uwagi na naznaczone błed̨em pomijanie czasu
i przestrzeni umiejscowienia tych zbiorów oraz nieuwzgled̨nianie punktów
stycznych i punktów łac̨zac̨ych te zbiory, do czego właśnie prowadza ̨ bada-
nia komparatystyczne. Stad̨ właściwsze wydaje sie ̨porównywanie myśli i ru-
chów poprzez odnoszenie sie ̨ nie do osi prostej lewica – prawica (albo nie
wyłac̨znie do niej, gdyż takie badania wymagaja ̨eksplanacji tych terminów i
przesłanek ich zastosowania), ale do tej linii w formie zakrzywionej w owal
(diagramy nr 1 i nr 2).
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Źródło: P. Malendowicz, Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian
globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku, Warszawa 2013, s. 83.

Zasadne jest także stosowanie metod, których celem jest badanie stopnia
akceptacji, tolerancji, sprzeciwu i negacji systemu politycznego. Takie bada-
nia moga ̨ prowadzić nie tylko do wniosków zaskakujac̨ych dla twórców lub
reprezentantów badanych kierunków myśli politycznej, ale i do wniosków
pragmatycznych dla reprezentantów myśli systemowej, a w szczególności
instytucji państwowych. W tym kontekście, w uproszczeniu i z pominiec̨iem
szczegółów, należywskazaćmetode ̨zbiorów rozmytych (fuzzy set), która po-
lega na wyodreb̨nieniu zbiorów (stanów) pośrednich, zamiast umiejscawia-
nia ich „w” i „poza” zbiorami (stanami)1. Jeśli bowiem badania komparaty-
styczne koncentrować sie ̨bed̨a ̨wyłac̨znie nawskazywaniu stanów idealnych
(np. nacjonalizmu i anarchizmu), wówczas konkluzja ̨ przeprowadzonej ana-
lizy może być potwierdzenie hipotezy o odmienności tych kierunków myśli
politycznej. Jeśli jednak zastosowana zostanie metoda zbiorów rozmytych,
może okazać sie,̨ że łac̨za ̨ je zbiory cech i wartości, a wiec̨ stany pośrednie,
które zbliżaja ̨ je do siebie w sposób pośredni (diagramy nr 3 i nr 4).

Wreszcie niezbed̨ne jest prowadzenie badań komparatystycznych, które
uwzgled̨niaja ̨ podstawowe cechy i elementy (warstwy) myśli politycznej
(wartości, krytyki stanu zastanego, metody zmian, wizje przyszłości).
Powinny one stanowić kryteria, na podstawie których nastep̨uje proces
poszukiwawczy i rozpoznawczy różnic oraz podobieństw kierunków
myśli. Analiza diagnostyczna w tym zakresie powinna także uwzgled̨nić
otoczenie społeczne i czasoprzestrzenne przedmiotu badań, a także jego
umiejscowienie w perspektywie teoretycznej oraz podejścia ontologiczne i
epistemologiczne oparte na pozytywizmie, realizmie i interpretacjonizmie2
(z zastrzeżeniem, że należy posługiwać sie ̨ także ich krytykami).

1 R. Bäcker, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011, s. 19–20.
2 Zob. D.Marsh, G. Stoker, Teorie imetodywnaukach politycznych, Kraków 2006, s. 17–40.
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dówki Anarchistycznej i aorganizacyjności anarchizmu oraz nikłej aktywno-
ści mied̨zynarodowych organizacji zrzeszajac̨ych nacjonalistów, konfliktów
mied̨zy nimi i odżywajac̨ych zadawnionych sporów narodowych. Inaczej jest
jednak ze współpraca ̨polskich nacjonalistów z partiami politycznymi w pań-
stwach, w których nacjonaliści posiadaja ̨ liczne reprezentacje parlamentar-
ne26.
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Formy aktywności. Siła i znaczenie ruchów
Anarchiści w Polsce na poczat̨ku XXI w. zorganizowali sie ̨przede wszystkim
w sekcjach Federacji Anarchistycznej, która powstała pod koniec lat osiem-
dziesiat̨ych XX w. Działali ponadto w strukturach zwiaz̨ków zawodowych i
licznych strukturach autonomicznych. Główna ̨ forma ̨ ich aktywności było
tzw. squatowanie (zamieszkiwanie opuszczonych budynków), udział w de-
monstracjach, wydawanie czasopism i broszur, prowadzenie stron interne-
towych.

Nacjonaliści polscy zrzeszeni byli w organizacjach i partiach politycznych,
a także w kreg̨ach redakcyjnych czasopism i portali internetowych. Zaanga-
żowali sie ̨ w liczne przedsiew̨ziec̨ia manifestacyjne, w tym przede wszyst-
kim w Marsz Niepodległości w Warszawie (współorganizowany przez Obóz
Narodowo-Radykalny) oraz Marsz Patriotów we Wrocławiu (organizowany
przez Narodowe Odrodzenie Polski).

Kierujac̨ sie ̨ logika ̨ liczb, należy uznać, że ani nacjonaliści, ani anarchiści,
jako ruchy nieliczne w porównaniu do dominujac̨ych partii politycznych,
nie stanowiły na poczat̨ku XXI w. ruchów silnych. Logika szkód wskazuje,
że szkody czynione przez nacjonalistów i anarchistów miały charakter incy-
dentalny, ograniczajac̨y sie ̨ do wystap̨ień podczas obchodzonych przez nich
świat̨. Logika świadectwa nakazuje analizowanie ruchów w kontekście za-
angażowania ich uczestników. Ich aktywność, choć nadnormalna, nie daje
jednak świadectw, za którymi masowo podaż̨aliby inni, potencjalni sympa-
tycy ruchu. Zgodnie z logika ̨ przywództwa ruchy te nie dysponowały także
silnym przywództwem i liderami, których można byłoby nazwać charyzma-
tycznymi. Ruchy te jednak wykorzystywały sprzeczności demokracji, działa-
jac̨ zgodnie z jej logika,̨ a wiec̨ korzystajac̨ z jednej z jej zasad – zasady plura-
lizmu. Logika prowokacji wskazuje zaś, że ruchy te korzystaja ̨z niej również
incydentalnie, poprzez prowokacyjne akty podczas obchodów świat̨ narodo-
wych.WPolsce doprzeszłości należa ̨prowokacje anarchistówdziałajac̨ychw
ramach Ludowego Frontu Wyzwolenia na poczat̨ku lat dziewieć̨dziesiat̨ych
XXw., a plany aktówprzemocy z 2016 r. stanowia ̨skutecznie neutralizowane
incydenty. Na aktywność tych ruchów może wpłynać̨ jednak otoczenie spo-
łeczne, a w szczególności poczucie niezadowolenia i pauperyzacja społeczna.
Nacjonaliści dysponuja ̨ jednak ograniczonymi zasobami, które mogliby wy-
korzystać w walce o władze,̨ zaś anarchiści nie dysponuja ̨ takimi zasobami,
zwłaszcza finansowymi, niemal w ogóle. Również ich powiaz̨ania mied̨zyna-
rodowe maja ̨ ograniczony zasieg̨, a to z powodu nieaktywności Mied̨zynaro-
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Próby łac̨zenia i kompilacji
Jedna ̨z wielu prób połac̨zenia przeciwstawności nacjonalizmu i anarchizmu
podjał̨ Brytyjczyk Troy Southgate.W swojej koncepcji politycznej odwoływał
sie ̨ do prekursorów anarchizmu w zakresie zakładanego celu, w swej anty-
państwowości i wizji powstania małych wspólnot opartych na wiez̨iach spo-
łecznych. Podobnie jak anarchiści skrytykował globalizacje ̨ oparta ̨ na pod-
stawach kapitalizmu. Od anarchizmu poglad̨y Troya Southgate’a odróżniła
jednak koncepcja separatyzmu rasowego i odrzucenia polityki wielokulturo-
wości, krytyka obyczajowa skierowana na takie kwestie, jak aborcja, homo-
seksualizm, feminizm, demontaż tradycyjnej rodziny oraz subkulturowość
punkowa24.

Narodowi anarchiści dowodza,̨ że ichmyśl nie jest oksymoronem. Powołu-
ja ̨ sie ̨w tym na historyczne próby łac̨zenia idei narodowej z anarchistyczna,̨
czego przykładem jest słowianofilska koncepcja Michaiła Bakunina czy wi-
zja mutualistycznego społeczeństwa bezpaństwowego Pierre’a Josepha Pro-
udhona.

Do idei narodowej odwoływali sie ̨ także anarchiści, których określić
można mianem narodowych lub regionalistycznych. Narodowy anarchizm i
anarchizm narodowy nie sa ̨ jednak tym samym. Nacjonaliści narodowi po-
dejmuja ̨próby łac̨zenia elementów nacjonalizmu z elementami anarchizmu.
Z kolei anarchiści narodowi, których myśl nie jest oparta na nacjonalizmie,
traktuja ̨ wspólnoty narodowe bad̨ź regionalne jako baze ̨ społeczna ̨ do
realizacji celów anarchistycznych. Grupy anarchistów, upatrujac̨ych w
narodzie, wspólnocie regionalnej lub lokalnej możliwości działań na rzecz
„uwolnienia sie”̨ od omnipotencji państwa, działały na poczat̨ku XXI w. we
Francji, na Litwie i w Hiszpanii. Ich aktywność łac̨zyła sie ̨ ze specyficznie
interpretowanym patriotyzmem lokalnym i pojec̨iem narodu, bynajmniej
nie etnicznego, ale zwiaz̨anego wspólnota ̨ „bytności” oraz świadomościa ̨ i
poczuciem zwiaz̨ku z terytorium i ludźmi25.

24 Zob. A.T. Witczak, Narodowy anarchizm Troya Southgate’a, http://
www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/3408/ (18.08.2010); A.T. Witczak, Naro-
dowy anarchizm Troya Southgate’a, http://kronikanarodowa.bloog.pl/id,6227861,title,Idea-
Adam-T-Witczak-Narodowy-anarchizmTroya-Southgatea,index.html?smoybbtticaid=616540
(19.01.2016); zob. też P. Malendowicz, Ruch anarchistyczny…, s. 290–295.

25 Tamże.
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wość siłowego narzucania Polsce obcych interesów), jak zewnet̨rzne (możli-
wość organizowania prowokacji przeciwko innym państwom z terenów pol-
skich)”, „natychmiastowe zerwanie wszelkich działań »integracyjnych« z
Unia ̨ Europejska,̨ prowadzac̨ych do likwidacji Państwa Polskiego (…)”21.

Z kolei anarchiści w Płaszczyźnie ideowej Federacji Anarchistycznej ana-
lizowali: „Kapitalizm opiera sie ̨ na ekonomicznym przymusie i społecznych
nierównościach, zmuszajac̨ych wiek̨szość społeczeństwa do wyrzeczenia sie ̨
własnych pragnień i rezygnacji z realizacji własnych potrzeb w imie ̨ inte-
resów posiadaczy środków produkcji. Z racji, iż system kapitalistyczny nie
jest w stanie zaspokoić potrzeb wiek̨szości społeczeństwa na zadowalajac̨ym
poziomie, a jego funkcjonowanie nieuchronnie prowadzi do koncentracji ka-
pitału w rek̨ach nielicznej mniejszości, rozwój kapitalizmu prowadzi zawsze
do powstania konfliktu klasowego i aparatu represji, majac̨ych zabezpieczyć
interesy klas dominujac̨ych”, „Jesteśmy przekonani, że konflikty zbrojne sa ̨
nieodłac̨znym skutkiem i narzed̨ziemdziałań państw kapitalistycznych i dla-
tego nie wierzymy w żadne deklaracje i sojusze (np. NATO), które miałyby
zapobiegać wybuchaniu wojen”22.

Nadto anarchiści w swoich publikacjach zwracali uwage ̨ na zagrożenia
wolności ze strony uniformizacji kulturowej, korporacji wpływajac̨ych na lo-
sy społeczeństw, organizacji mied̨zynarodowych, w tym Unii Europejskiej,
tworzac̨ej swoiste „nadpaństwo” i degradacje ̨ środowiska w imie ̨ zysków23.

Dla nacjonalistów przesłanka ̨ krytyki globalizacji była jednak wartość na-
rodu i państwa narodowego, które jednocześnie było ujmowane jako cel au-
toteliczny, przeciwstawiany dalekosież̨nym wizjom konsekwencji procesów
globalizacyjnych. Suwerenność państwa była przez nich interpretowana ja-
ko „antywizja” globalizacji, a wiec̨ suwerenności elit finansowo-kapitałowo-
politycznych. Anarchiści podjel̨i natomiast krytyke ̨ globalizacji w imie ̨ wol-
ności jednostkowych, a ich celem miało być wprawdzie globalne, ale suwe-
renne jednostkowo społeczeństwo, interpretowane jako zbiór indywiduów
świadomych i niezależnych od wszelkiej władzy (w tymwładzy jawnej – pań-
stwowej, lub anonimowej – korporacyjnej, instytucyjnej, kulturowej skupio-
nej wokół jednej narracji).

21 Narodowe Odrodzenie Polski, Zasady programowe, http://www.nop.org.pl/zasady-
programowe/ (19.01.2016).

22 Płaszczyzna ideowa…
23 Zob. szerzej P. Malendowicz, Ruch anarchistyczny…
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W badaniach ruchów społecznych nie bez znaczenia jest także analiza ich
siły i znaczenia, uwzgled̨niajac̨a logiki stanowiac̨e kryteria komparatystycz-
ne ruchów, takie jak logika liczb, logika szkód i logika świadectwa3 . Nie sa ̨
one jednak wystarczajac̨e, dlatego należy je uzupełnić o inne, uwzgled̨niaja-̨
ce złożoność stosunków społecznych, przeobrażenia współczesnych państw
i środowiska mied̨zynarodowego oraz przemiany w kulturze4 .

Wartości nadrzed̨ne w systemach
aksjologicznych
Wkatalogu aksjologicznym anarchizmu nadrzed̨nemiejsce zajmuje wartość,
jaka ̨ jest wolność. Jest ona ujmowana dynamicznie, jako proces maksymali-
zujac̨y, którego celem jest stan możliwie pełnej wolności. Obejmuje ona in-
dywidua ludzkie, ale nie w oderwaniu od innych indywiduów, a w powiaz̨a-
niu z nimi, poprzez przejawianie sie ̨w nich tejże wartości. Polscy anarchiści
skupieni w Federacji Anarchistycznej zaproponowali „stworzenie opartej na
zasadach dobrowolności i samorzad̨ności sieci autonomicznych organizacji
obejmujac̨ychwszystkie aspekty życia społecznego, w ramach których człon-
kowie społeczeństwa bed̨a ̨ mogli w pełni zaspokajać swoje potrzeby życio-
we”. Dobrowolność, samorzad̨ność i autonomia potraktowane zostały przez
nich jakopodstawaprogramuprzemian społecznych.Wedługnich oznaczaja ̨
one „prawo jednostki do uczestnictwaw dowolnie wybranych organizacjach
lub pozostawania poza nimi, prawo do współdecydowania o wszystkich tych
sprawach, które bezpośrednio lub pośrednio jej dotycza ̨ i gwarancje,̨ że nikt
nie bed̨ziemógł decydować o losie ludzi bez ich zgody i udziału”5 – jak stwier-
dzono w Płaszczyźnie ideowej Federacji Anarchistycznej.

Federacja Anarchistyczna uznała, że nacjonalizm jest ideologia ̨dyskrymi-
nujac̨a ̨grupy społeczne, starajac̨a ̨ sie ̨przekonywać, że istnieja ̨wspólne inte-
resy grup narodowych, i że idee nacjonalizmu „służa ̨ klasie rzad̨zac̨ej jako
narzed̨zie podziału społeczeństwa i podtrzymania własnej dominacji”6.

3 D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009, s. 188–197.
4 Zob. P. Malendowicz, Ekstremizm polityczny a bezpieczeństwo państwa i ład mied̨zyna-

rodowy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 33, 2015, s. 151–169.
5 Płaszczyzna ideowa Federacji Anarchistycznej, http://federacja-anarchistyczna.pl/

plaszczyzna (19.01.2016).
6 7DPĪH
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Wkataloguwartości nacjonalizmu pierwotnemiejsce zajmuje naród i pań-
stwo narodowe. Nacjonaliści jednakże również zinterpretowali jego istnie-
nie w otoczeniu wartości, jaka ̨ jest wolność. Dla Narodowego Odrodzenia
Polski „Naród jest dobrowolnym, opartym na wiez̨i psychicznej i moralnej
zwiaz̨kiem ludzi posiadajac̨ych – wynikajac̨e ze wspólnych przodków i histo-
rycznej tradycji – poczucie odreb̨ności kulturowej i cheć̨ jej zachowania oraz
rozwoju”7.

Analiza kolejnych fragmentów dokumentów tego ugrupowania wskazuje
jednak, że wolność w ujec̨iu nacjonalistycznym nie jest celem autotelicznym
i że obejmuje ona indywidua ludzkie (członków narodu) wtórnie, a pierwot-
nie dotyczy grupy ludzi, tj. narodu. Narodowe Odrodzenie Polski w Zasadach
ideowych nacjonalizmu zapisało, że człowiek został stworzony na podobień-
stwo Boga i wyposażony został przez niego w prawo naturalne. Z niego wy-
nikaja ̨ cztery podstawowe prawa człowieka: prawo do życia – pojet̨ego jako
życie biologiczne oraz jako realizacja praw pozostałych, prawo do wolności
– czyli do czynienia tego, co nie jest sprzeczne z prawem naturalnym, pra-
wo do założenia rodziny – która jest dla osiag̨niec̨ia pełni życia konieczno-
ścia,̨ oraz prawo do własności – czyli do posiadania całkowitej własności i
rozporzad̨zania środkami produkcji. Dla nacjonalistów człowiek jest istota ̨
społeczna,̨ co oznacza, że nie jest możliwy jego rozwój poza wspólnota ̨ lu-
dzi8. Anarchiści natomiast – w myśl koncepcji wolności indywidualnych –
taka ̨możliwość uwzgled̨nili.

Obie koncepcje wolności nie sa ̨pozbawione antynomii, antylogii i pułapek.
Skupiajac̨ sie ̨ na wymiarze jednostkowym, umniejszaja ̨ jej znaczenie grupo-
we. Skupiajac̨ sie ̨na jej wymiarze grupowym, pomniejszaja ̨ jej znaczenie jed-
nostkowe. Ginie w nich pojec̨ie odpowiedzialności albo też przenoszone jest
ono na grupe ̨społeczna.̨ To z kolei sprzyja zagrożeniu samowola ̨– jednostek
bad̨ź grup społecznych. A to już zaprzecza idei wolności w jej wymiarze re-
alizowanym.

Mity
Ruchy społeczne i partie polityczne posługuja ̨sie ̨w swojej działalności i pro-
pagandzie mitami. Jest to struktura myślenia z przewaga ̨residuów, w której

7 Narodowe Odrodzenie Polski, Zasady ideowe nacjonalizmu, http://www.nop.org.pl/
zasady-ideowe-nacjonalizmu/ (19.01.2016).

8 Tamże.
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Podobna (ale różna) krytyka przemian
globalizacyjnych
Zarówno nacjonaliści, jak i anarchiści sprzeciwiaja ̨ sie ̨ przemianom globali-
zacyjnym poczat̨ku XXI w. i ich skutkom. I choć nacjonalistów i anarchistów
można uznać za elementy szerokiego, heterogenicznego protestu antyglo-
balizacyjnego, to jednak należy wskazać, że jest on uskuteczniany z innych
przyczyn, w imie ̨ różnych wartości i w celu osiag̨niec̨ia innych rezultatów.

Nacjonaliści sprzeciwiaja ̨ sie ̨ promowaniu wzorca społeczeństw multi-
kulturowych, wartościom właściwym demokracji liberalnej, mied̨zynarodo-
wemu kapitalizmowi oraz wpływom organizacji finansowych i korporacji
transnarodowych na suwerenność państw, a także ponadnarodowym
organizacjom politycznym, jak Unia Europejska, i militarnym, jak Pakt
Północnoatlantycki. W Deklaracji ideowej Obóz Narodowo-Radykalny
za fundament ideowy przyjał̨: „Opowiedzenie sie ̨ za koncepcja ̨ Narodu
organicznego i hierarchicznie zorganizowanego, w przeciwieństwie do zmi-
tologizowanego dziś egalitaryzmu, który przyniósł rozkład tradycyjnych
wspólnot i naturalnego porzad̨ku”, „Zwrócenie rodzinie, jako najcenniejszej
cześ̨ci narodowej wspólnoty, jej podstawowych praw i wyłac̨zności w
decydowaniu o wychowaniu jej najmłodszych członków, które sa ̨ obecnie
zawłaszczane przez system socjal-liberalny usiłujac̨y zrównać zwiaz̨ek
kobiety i meż̨czyzny z para ̨homoseksualna”̨, „Ułożenie stosunków z innymi
nacjami wyłac̨znie poprzez prymat interesów Narodu i Państwa Polskiego,
a nie państw obcych, mied̨zynarodowych zrzeszeń i organizacji”, „Sprzeciw
wobec narzucenia przez rzad̨y panujac̨e na terenie Unii Europejskiej i jej
członkówmodelu społeczeństwmultikulturowych, jako z gruntu fałszywego
i niebezpiecznego”20.

Narodowe Odrodzenie Polski za cel przyjeł̨o m.in.: „wprowadzenie ścisłej
kontroli banków (…)”, „wprowadzenie zakazu działania grup, organizacji,
partii, ośrodków informacji i propagandy uprawiajac̨ych polityczna ̨ prosty-
tucje ̨ na rzecz obcych państw i istniejac̨ych poza Krajem struktur władzy –
w pierwszym rzed̨zie dotyczy to tych, którzy prowadza ̨ akcje ̨ na rzecz likwi-
dacji Państwa Polskiego i wchłoniec̨ia go przez Unie ̨ Europejska”̨, „usunie-̨
cie z terenu Państwa Polskiego obcych jednostek wojskowych – pozostajac̨
poza polska ̨kontrola,̨ stanowia ̨one zarówno zagrożenie wewnet̨rzne (możli-

20 Obóz Narodowo-Radykalny, Deklaracja ideowa, https://www.onr.com.pl/deklaracja-
ideowa/ (19.01.2016).
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nałości i obiektem kultu, ale też ułomnym wychowankiem albo tworzywem
dla misjonarsko-pedagogicznej ambicji16.

Anarchiści nie odpowiedzieli natomiast na pytanie, jak uczynić człowie-
ka dobrym w świecie zła. Nie wyzbyli sie ̨ przemocy w walce o przyszłość po-
zbawiona ̨przemocy. Nie odpowiedzieli na pytanie, jak niezainteresowanych
przyszłościa ̨zainteresowaćwalka ̨o nia.̨Wreszcie anarchistyczna absolutyza-
cja wolności w postaci likwidacji państwa, kapitalizmu czy zinstytucjonalizo-
wanej religii była postulatemniedostosowanymdomożliwości percepcji gru-
py ideologicznego odniesienia, ukształtowanej zgodnie z celami pożad̨anymi
dla trwałości władzy w zhierarchizowanym świecie. Tak ukształtowany czło-
wiek nie mógłby być zatem zdolny do wolnego myślenia, ale jednocześnie
anarchiści wymagali od niego działań na rzecz wolności. Anarchizm zatem
nie był wolny od utopijnych inklinacji17.

Wspólnym paradoksem aktywności nacjonalistów i anarchistów jest po-
ziom racjonalności myślenia uczestników tych ruchów. W warunkach pew-
ności racjonalne jest bowiem działanie daż̨ac̨e do wartości najwyżej cenio-
nej, zaś wwarunkach ryzyka – daż̨enie do najwyższej użyteczności oczekiwa-
nej, czyli takiej wartości, która jest jednocześniemożliwie najwyżej ceniona i
najbardziej prawdopodobna spośród możliwych rezultatówmożliwych dzia-
łań18. Nacjonaliści i anarchiści działajac̨ wwarunkach ryzyka na rzecz warto-
ści najwyżej cenionej (państwa narodowego, wolności zmaksymalizowanej),
staja ̨ sie ̨ nieracjonalni, kiedy dopuszczaja ̨ sie ̨ demonstracji z użyciem prze-
mocy wobec siebie. Bed̨ac̨ jednakże aktywni na rzecz najwyższej użyteczno-
ści ich idei i wartościwwarunkach ryzyka (np. poprzez pokojowedemonstra-
cje, system komunikacji i propagandy, działalność wydawnicza ̨ i populary-
zatorska)̨, moga ̨ być jednocześnie użyteczni dla systemu demokratycznego.
Wskazuja ̨ sfery polityki społecznej państwa, które sa ̨ pomijane, zaniedbane
i wypaczane19.

16 A. Durska, Podwójna jaźń polskiego nacjonalizmu, w: Paradoksy polityki, red. M. Karwat,
Warszawa 2007, s. 233–244; zob. też P. Malendowicz, Antysystemowe ruchy społeczne i partie
polityczne w Polsce doby transformacji politycznej, w: Polska po 1989 roku. Ćwierć wieku prze-
mian politycznych, red. P. Malendowicz, Ł. Popławski, Piła 2014, s. 108–109.

17 P. Malendowicz, Ruch anarchistyczny…, s. 396.
18 M. Karwat, Człowiek polityczny. Próba interpretacji marksistowskiej, Warszawa 1989, s.

104; zob. też. P. Malendowicz, Antysystemowe…, s. 109.
19 Tamże.
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kryteria logicznej poprawności nie sa ̨ważne, przekazywane sa ̨bowiem emo-
cje, uczucia i wrażenia. Według Eleazara Mieletinskiego mit nie jest ani ewi-
dentnym kłamstwem, ani potwierdzeniem prawdy9. Mitami moga ̨ być war-
tości, ludzie, przedmioty, wydarzenia i sytuacje. Dla nacjonalistów mitem
pierwotnym sa ̨wartości narodu i państwa narodowego, a dla anarchistów –
idea wolności.

Do tych nadrzed̨nych wartości odnosza ̨ sie ̨mity wtórne, które ze wzgled̨u
na materiał do ich budowy można podzielić na historyczne, współczesne i
prospektywne10. Dla nacjonalistów w Polsce mitami historycznymi bed̨a ̨ po-
stacie historyczne, jak np. Roman Dmowski albo idee i działalność Narodo-
wej Demokracji w okresie mied̨zywojennym, a później – Żołnierze Wyklec̨i.
Mit współczesny stanowi walka o wolność narodu w warunkach globalizacji
oraz rozwoju obszarówwładzy „niewidocznej” oraz anonimowej korporacji i
instytucji finansowych, a także organizacji mied̨zynarodowych. Mitem pro-
spektywnym jest z kolei wyobrażenie państwa narodowego, suwerennego,
wolnego od zewnet̨rznych ośrodków władczych, a dziek̨i temu skupiajac̨e-
go naród żyjac̨y zgodnie z własnym narodowym interesem, dostatnio, w wa-
runkach porzad̨ku publicznego i w ramach sprawnego systemupolitycznego.
Dla anarchistów mitami historycznymi sa ̨wydarzenia zwiaz̨ane z wojna ̨ do-
mowa ̨ w Hiszpanii w latach 1936 –1939, działalność armii Nestora Machno
na Ukrainie w 1919 r. czy powstanie marynarzy w rosyjskim Kronsztadzie
w 1921 r. Mit współczesny stanowi walka z państwem, innymi instytucja-
mi hierarchicznymi, ale i, podobnie jak w przypadku nacjonalistów, walka
o wolność z instytucjami i organizacjami identyfikowanymi z podmiotami
globalizacji. Mit prospektywny to natomiast wyobrażenie ideału społeczeń-
stwa przyszłości, świata bez państw i instytucji hierarchicznych, w którym
stosunki mied̨zyludzkie opieraja ̨ sie ̨ na zasadach wolności i równości.

Tak rozumiane mity pełnia ̨dla obu ruchów funkcje samoidentyfikacji i in-
tegracji, mobilizacji do działania oraz interpretacji znaczenia tego działania.

9 R. Bäcker, Mity PRL i Polski Ludowej w świadomości społecznej, w: Wychowanie a poli-
tyka. Mity i stereotypy w polskiej myśli społecznej XX wieku, red. W. Wojdyło, Toruń 2000, s.
135.

10 Tamże.
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Edukacja i wizje nowego człowieka
Na nadrzed̨nych wartościach i mitach opieraja ̨ sie ̨ także wizje nowych mo-
deli człowieka, właściwe obydwu kierunkom myśli politycznej – tzn. ludzi
takich, którzy poprzez system (lub asystem) wychowania i edukacji bed̨a ̨
zdolni do życia w przyszłości realizowanej zgodnie z pożad̨anym wyobra-
żeniem, ale i bed̨a ̨ żyć w niej w przekonaniu o jej prawdziwości i jedynej
możliwej słuszności. Każdy ruch i każdamyśl jest wwyobrażeniach ich twór-
ców i uczestnikówmonopolista ̨prawdy – by przytoczyć słowa Lwa Szestowa:
„Każdy pragnie zdobyć taka ̨ prawde,̨ która choć troszeczke,̨ choć odrobinke ̨
bed̨zie prawda ̨ dla wszystkich”11.

Dla nacjonalistów patriotyzm polityków powinien przejawiać sie ̨ w sta-
łej i aktywnej działalności na rzecz państwa. Publicystyka Narodowej De-
mokracji jeszcze w okresie mied̨zywojennym dowodziła, że do pożad̨anych
cech modelu działacza politycznego zaliczyć należy: osobista ̨ odwage ̨ cywil-
na,̨ uczciwość, wiedze,̨ religijność, postawy społecznikowskie, realizm, samo-
dzielność, pracowitość i postawy rodzinne12. Takie cechy, przeniesione na
naród, powinny być kształtowane wwarunkach zorganizowania, dyscypliny
i karności.

Wprzypadku anarchistówpożad̨any ideałwychowawczy sprowadza sie ̨do
człowieka wolnego z uwzgled̨nieniem świadomości wolności. Taki człowiek
nie mógłby być nauczany i wychowywany w drodze systemu edukacyjnego
opartego na ocenianiu, nagrodach, karach, nakazach i zakazach. Jegowycho-
waniu służyć mogłyby jednak zasady właściwe koncepcjom antypedagogiki.
Anarchiści odwoływali sie ̨ bowiem do teorii Ivana Illicha, austriackiego my-
śliciela proponujac̨ego całkowite zlikwidowanie przymusowej szkoły13, oraz
Hubertusa von Schoenebecka, autora koncepcji edukacji opartej na zasadzie
amication – przyjaźni z dziećmi. Fundamenty amikatywnego stylu życia sta-
nowia:̨ miłość do siebie (pozbawiona egoizmu i wspierana przez miłość do
bliźnich), pełnowartościowość (każdy jest pełnowartościowy, nikt nie mu-
si siebie poprawiać i wychowywać), odpowiedzialność za siebie (człowiek

11 Cyt. za M. Szulakiewicz, Wprowadzenie, w: Wolność w epoce poszukiwań, red. M. Szula-
kiewicz, Z. Karpus, Toruń 2007, s. 21.

12 G. Radomski, Polityk-wychowawca. Model działacza politycznego w publicystyce Naro-
dowej Demokracji w latach 1918–1926, w: Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik
determinujac̨y oddziaływanie wychowawcze, red. G. Radomski, K. Kalinowska, Toruń 2003, s.
33–46.

13 I. Illich, Społeczeństwo bez szkoły, Warszawa 1976.
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sam dostrzega, co jest dlaniego dobre, i jest zdolny odpowiadać za siebie),
suwerenność (nikt nie musi czynić czegoś, czego nie chce), ekwiwalencja
(wertykalizm zastep̨owany jest horyzontalnościa,̨ gdzie każdy twór zajmu-
je miejsce jako dorównujac̨y wartościa ̨ pozostałym), subiektywność (każdy
interpretuje świat subiektywnie, nie istnieja ̨ obiektywne prawdy odłac̨zone
od człowieka), bezbłed̨ność (nikt nie może popełnić rzeczywistego błed̨u, al-
bowiem nie istnieja ̨ obiektywne kryteria stojac̨e ponad jednostka)̨, natura
społeczna (ludzie sa ̨ społecznie konstruktywnymi istotami, maja ̨ wzglad̨ na
innych, aby otrzymać od nich coś, co dla nich jest ważne, np. sympatie)̨, sza-
cunek dla świata wewnet̨rznego (w świat ten nie można ingerować, np. po-
przez wezwanie „zrozum to!”), asertywność (nie musimy tolerować wszel-
kich działań, które spotykamy w świecie zewnet̨rznym), empatia (zdolność
„wczucia” człowiekmoże rozwijać tak, jak chce, a nie jak rzekomo powinien),
wolność od nastawienia na wychowanie („relacja do dziecka” zajmuje miej-
sce „wychowania na człowieka” zgodnie z wyobrażeniami, jakie implikuje
krag̨ kulturowy jego rodziców)14.

Paradoksy
Paradoks to „zaskakujac̨e twierdzenie sprzeczne z przyjet̨a ̨powszechnie opi-
nia;̨ sytuacja pozornie niemożliwa, w której współistnieja ̨dwa wykluczajac̨e
sie ̨ fakty” albo „rozumowanie logiczne, pozornie oczywiste, prowadzac̨e z
powodu pewnych nieścisłości logicznych do wyniku sprzecznego z założe-
niem lub udowadniajac̨e jednocześnie dwie sprzeczne tezy”15.

Tak rozumiane paradoksy sa ̨właściwe zarównonacjonalizmowi, jak i anar-
chizmowi. W odniesieniu do tego pierwszego Agnieszka Durska uznała, że
nacjonaliści chca ̨pełnić role ̨ służebna ̨wobec narodu i jednocześnie być jego
awangarda.̨ Wiedza na temat narodu upoważnia ich bowiem dowyznaczania
narodowi kierunków rozwoju, które oni sami uważaja ̨ za słuszne. Paradoks
nacjonalizmu to również kult mistycznie pojmowanego narodu i niezadowo-
lenie z tego, że naród nie może sprostać wymaganiom swoich czcicieli. To
przypadek „ogona krec̨ac̨ego psem”, gdy sługa chce komenderować, kiedy
naród jest bożkiem, a jednocześnie tworzywem. Jest idolem, wzorcem dosko-

14 H. v. Schoenebeck, Wolność od wychowania, Kraków 2008, s. 102–105; zob. też P. Malen-
dowicz, Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI
wieku, Warszawa 2013, s. 371–378.

15 Słownik Jez̨yka Polskiego, Paradoks, http://sjp.pl/paradoks (19.01.2016).
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