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Przedmiotem opracowania sa ̨dylematy i wyzwania, przed którymi stanał̨
ruch anarchistyczny w Europie Środkowej i Wschodniej w pierwszej deka-
dzie XXI wieku, a także przejawy jego aktywności. Celem artykułu jest zde-
finiowanie powyższych dylematów, określenie sprzeczności rzeczywistych i
pozornychwystep̨ujac̨ychwmyśli anarchistycznej i praktycznej aktywności
ruchu oraz odniesienie ich do nadrzed̨nych wyznaczników ideowych anar-
chizmu. Okres badawczy zamyka sie ̨ datami pierwszego dziesiec̨iolecia no-
wego wieku. Podyktowane jest to przede wszystkim przemianami w łonie
samego ruchu i jego okrzepniec̨iem po pierwszych latach od upadku niede-
mokratycznych systemów politycznych w państwach tej cześ̨ci kontynentu.
Ponadtow tym okresie ruch anarchistyczny stanał̨ przedwyzwaniami, które
choć wystep̨owały wcześniej, nasiliły sie ̨ szczególnie, stajac̨ sie ̨ jednocześnie
przedmiotemdyskusji o charakterzemied̨zynarodowym.Materiał badawczy
stanowiły publikacje w czasopiśmie anarchistycznym „Abolishing The Bor-
ders From Below. Anarchist Courier From Eastern Europe”1 z lat 2001–2010.
Jest to anglojez̨yczny dwumiesiec̨znik wydawany w Berlinie, którego publi-
kacje opieraja ̨ sie ̨ na prostych informacjach, reportażach, wywiadach i arty-
kułach publicystycznych przekazywanych przez korespondentów z terenu
niemal całej Europy Środkowo-Wschodniej oraz na informacjach zawartych
w biuletynach i serwisach anarchistycznych mied̨zynarodowych i z różnych
cześ̨ci Europy Środkowej iWschodniej, a także na działalności reporterskiej i
pracy dziennikarskiej osób tworzac̨ych czasopismo. Źródło pomocnicze, po-
zwalajac̨e na weryfikacje ̨ informacji i szersza ̨ analize ̨ nabytej wiedzy, stano-
wiła prasa ruchu anarchistycznego wydawana w poszczególnych krajach eu-
ropejskich oraz prasa mied̨zynarodowa. Główna ̨ metoda ̨ – technika ̨ badaw-
cza ̨ była analiza wspomnianych publikacji pisma „AbolishingBB” w oparciu
o wiedze ̨ i doświadczenie w badaniach nad anarchizmem czynionych przez
autora w minionym dziesiec̨ioleciu.

Globalizacja, to wielowymiarowe procesy, które dotycza ̨sfery politycznej,
gospodarczej, społecznej i kulturowej2. W tych wymiarach globalizacja po-
woduje ujednolicenie i unifikacje.̨ Świat staje sie ̨„globalna ̨wioska”̨, w której

1 W dalszej cześ̨ci opracowania autor bed̨zie używał skrótu tytułu czasopisma „Aboli-
shingBB”, który stosuje również redakcja pisma.

2 Por. A. Chodubski, Idea i praktyka nowego regionalizmu a globalizacja cywilizacji, w:
Regionalizm a globalizacja. Polska – Unia Europejska oraz inne zjawiska i procesy regionalne
świata, Gdańsk 2007, s. 9–24; Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Lublin 2002; A. Cho-
dubski, Kształtowanie sie ̨nowego globalnego ładu kulturowocywilizacyjnego a bezpieczeństwo
Polski, w: Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, Piła 2008, s. 61–75; E. Polak, Ekspan-
sja komercyjnej kultury konsumpcyjnej jako jeden z przejawów globalizacji, w: Stawiać pytania
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środki łac̨zności pozwalaja ̨ na niespotykane dotad̨ szybkie przemieszczanie
sie ̨ z jednego końca świata na drugi. Globalizacja niesie jednak ze soba ̨ tak-
że procesy przeciwne. Ożywieniu ulegaja ̨ lokalne kultury i społeczności, a
koncepcje polityczne uwzgled̨niaja ̨miejscowe potrzeby i specyfiki wraz z re-
gionalnymi metodami walki o nie. Rzeczywistość ery globalizacji w sferze
społecznej powoduje m.in. zwiek̨szenie szybkości życia i trudności w dosto-
sowaniu sie ̨do nowego tempa, w sferze politycznej zaś konieczność dostoso-
wania przejawów aktywności ruchów politycznych do nowych społecznych
wymagań oraz warunków globalnych i lokalnych.

Wśród ruchów politycznych negujac̨ych skutki wywoływane przez proce-
sy globalizacyjne jest ruch anarchistyczny. Odrzuca on przeniesienie władzy
na instytucje i koncerny ponadnarodowe, destrukcje ̨ społeczności i kultur
lokalnych, ignorancje ̨ potrzeb środowiska naturalnego, fikcyjność polityki
jako służby społecznej, fasadowość i sztuczność demokracji rozumianej ja-
ko władza ludu3. W nowych okolicznościach procesy globalizacyjne postawi-
ły przed ruchem anarchistycznym nowe wyzwania, stanowiac̨e dla anarchi-
stów istotne dylematy, które stwarzaja ̨ konieczność przedefiniowania pod-
stawowych elementów doktryny i jej uwspółcześnienia.

Przejawy aktywności ruchu anarchistycznego w
Europie Środkowo-Wschodniej
Ruch anarchistycznyw Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej dekadzie
XXI wieku ukształtował sie ̨ w wyniku procesów transformacyjnych końca
poprzedniego stulecia. Cechowała go wielość i różnorodność inicjatyw or-
ganizacyjnych. Do grona aktywnych grup anarchistycznych należała polska
Federacja Anarchistyczna. Poza nia ̨ na terenie kraju istotna ̨ role ̨ odgrywały:
Ogólnopolski Zwiaz̨ek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, Zwiaz̨ek Syndyka-
listów Polski, Grupa Anarchistyczna Solidarność, anarchofeministyczna Ko-
edukacyjna Unia Rewolucyjno Wyzwoleńczo-Anarchistyczna. Istotna ̨ role ̨w
działalności organizacyjnej i propagandowej pełnił poznański squat Rozbrat,
który stał sie ̨centrum działalności polskich anarchistów. Na Ukrainie i w Ro-
sji funkcjonowała Autonomous Action, ponadto w Rosji działało wiele grup,
szukać odpowiedzi. Ksieg̨a dedykowana Profesor Urszuli Świet̨ochowskiej, Sopot 2008, s. 464–
472.

3 Por. P.Malendowicz, Polski ruch anarchistycznywobecwspółczesnychwyzwań politycz-
nych, Piła 2007.
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oraz form ich realizacji w celu ich usystematyzowania i zakwalifikowania do
określonej przestrzeni aktywności ruchów politycznych. Celem badań win-
no być również odróżnienie wiedzy potocznej od rzetelnej. Wśród technik
badań empirycznych aktualna pozostaje analiza materiałów źródłowych, w
tym przede wszystkich materiałów propagandowych i publicystycznych, a
także informacji o praktycznych przejawach aktywności pojedynczych i gru-
powych uczestników ruchu. Szczególne znaczenie ma obserwacja własna,
pośrednia i uczestniczac̨a. Wymaga ona jednak, jak to zostało wspomniane
wyżej, zrozumienia istoty myśli i funkcjonowania ruchu, przy jednoczesnej
weryfikacji wiedzy właśnie przez samych jego uczestników. Wreszcie zasto-
sowanie tej techniki wymaga przezwycież̨enia lek̨ów i fobii przed zagroże-
niami zewnet̨rznymi, właściwego poziomu empatii, ale i dystansu ze strony
badacza. To tylko niektóre metodologiczne problemy, których rozważenie
jest konieczne przez badaczy myśli politycznej i radykalnych ruchów poli-
tycznych.
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społeczności wolnościowej był wspomniany squatting, czyli zasiedlanie
opuszczonych budynków i tworzenie w nich alternatywnych stosunków
społecznych. W ramach realizacji myśli syndykalistycznej zostały podjet̨e
próby tworzenia ogólnokrajowych i mied̨zynarodowych struktur zwiaz̨ków
zawodowych. Inne realizowane metody i formy to: demonstracje, prelekcje,
strajki, procesy sad̨owe, a także aktywność propagandowa poprzez anar-
chistyczne wydawnictwa drukowane oraz Internet. W Europie Środkowej i
Wschodniej ruch anarchistyczny tylko sporadycznie, m.in. podczas spotkań
przedstawicieli instytucji mied̨zynarodowych, wystep̨ował jako uczestnik
zamieszek antyglobalistów.

Niektóre działania ruchu anarchistycznego były podejmowane oficjalnie,
inne zaś nieoficjalnie, a nawet nielegalnie. Działalnościa ̨ oficjalna ̨ było np.
funkcjonowanie wydawnictw, które publikowały teksty zwiaz̨ane tematycz-
nie z anarchizmem lub kolportowały jew ramach „infoshopów” działajac̨ych
w Internecie. Oficjalnie funkcjonowały też zwiaz̨ki zawodowe, które zyskiwa-
ły możliwość wykorzystywania przepisów prawa do obrony pracowników.
Działalność nieoficjalna lub nielegalna, to ta, która jest bezpośrednio skiero-
wana przeciwko instytucjom państwa lub organizacjom prywatnym, powo-
dujac̨ jednocześnie łamanie prawa lub szkody materialne. Moga ̨ to być róż-
nego rodzaju akcje bezpośrednie, które w Europie Środkowej i Wschodniej
nie sa ̨ realizowane w tak rozwiniet̨ej formie, jak np. w państwach południo-
wej cześ̨ci Europy. Dylemat ruchu w kwestii instytucjonalizacji jego działań
przejawia sie ̨ w pytaniu o jej cel i granice, których przekroczenie oznacza
przeciwstawienie sie ̨ celowi ostatecznemu.

***

Wdobie globalizacji także nauka stoi przed problememmetodologii badań
ruchów radykalnych wzgled̨em tradycyjnych demokratycznych systemów
politycznych. Zastosowanie metody systemowej wymaga niezwykłej precy-
zji w określeniu granic ideowych badanych ruchów oraz wyodreb̨nienia z
mnogości nurtów myśli politycznej tych właściwych, które sa ̨ przedmiotem
badań. To ściśle łac̨zy sie ̨ ze zrozumieniem istoty tychże nurtówmyślowych,
postulatów pierwotnych i wtórnych, a także rzeczywistych metod ich reali-
zacji, które nie moga ̨ być zaprzeczeniem stawianych celów. Badania nauko-
we wymagaja ̨stosowania metody komparatystycznej, której celem jest okre-
ślenie podobieństw i różnic pomied̨zy nurtami myślowymi. Jej celem winno
być wyodreb̨nienie pozornych i rzeczywistych różnic i podobieństw celów
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m.in. Allians of Kazan Anarchists, Anarchist League of Kamchatka, Associa-
tion of Anarchist Movements, Irkutsk Organization of Anarcho-Syndycalist
Federation, na Białorusi – Anarchist Federation of Belarus, w Czechach i
na Słowacji – Československá Anarchistická Federácia, Anarchofeministická
skupina oraz Kolektiv Anarchokomunistická alternativa, w Rumunii – Craio-
va Anarcho Front, w Macedonii – Kolektiv Za Slobodarska Ideja, w Słowenii
– Social Anarchist Federation, w Chorwacji – AnFemA, Rijeka Anarchist Ini-
tjative, w Armenii – Proryv, w Bułgarii – Ecoresiset, Razam, Rebellious girls,
Federation of Bulgarian Anarchists, Vasil Ikonomov, w Bośni i Hercegowi-
nie – Anarchist Collective Slobodnaja Krajina4. To tylko wybrane przykłady
aktywności organizacyjnej anarchistów na szczeblu krajów.

Niektóre z wymienionych struktur współtworzyły organizacje mied̨zyna-
rodowe, np. The International of Anarchist Federations – L’Internationale
des Fédérations Anarchistes, która powstała w 1968 roku, m.in. z inicjatywy
anarchistów z Bułgarii przebywajac̨ych na emigracji. Na poczat̨ku XXI wieku
uczestniczyli w niej również anarchiści z Białorusi oraz Czech i Słowacji5 .
Charakter mied̨zynarodowy ma również International Workers Association,
zwiaz̨ek istniejac̨y od 1922 roku, posiadał sekcje i zrzeszał organizacje anar-
chistyczne oraz syndykalistyczne z różnych stron świata, w tym z Europy
Środkowo-Wschodniej: Prima Akcia ze Słowacji, Anarho-sindikalistička
inicijativa z Serbii, Konfederacija Revolucjonnych Anarcho-Syndykalistow
z Rosji6. Członkiem IWA został też Zwiaz̨ek Syndykalistów Polski7. W
tej cześ̨ci Europy działania podejmowały też inne organizacje, w tym
m.in. ubezpieczeniowo-pomocowa Anarchist Black Cross, której krajowe
struktury wydawały biuletyny informacyjne.

Wśród organów prasowych wydawanych w okresie badawczym wymie-
nić należy m.in.: „A-kontra”, „Solidarita”, „Kruh Života”, „Svobodná Práce”,
„Konfrontace”, „Svobodná Mysl”, „Prima Cesta”, „Prima Akcia”, „Existen-
ce” (Czechy i Słowacja), „Nawinki” (Białoruś), „Inicjatywa Pracownicza”, „In-
ny Świat”, „Mać Pariadka”, „Przeglad̨ Anarchistyczny” (Polska), „Kazańskij

4 Na podstawie informacji w piśmie „AbolishingBB” z lat 2001–2010; w przypadku niektó-
rych nazw zastosowano pisownie ̨ anglojez̨yczna.̨ Charakterystyka struktur organizacyjnych i
propagandowych ruchu anarchistycznego była również elementem innych opracowań autora.

5 International of Anarchist Federations, http://www.iaf-ifa.org/home/index_en.html
(19 II 2010).

6 International Workers Association, http://www.iwa-ait.org/?q=sections (20 II 2010).
7 ZSP został członkiem Mied̨zynarodowego Stowarzyszenia Pracowników, http://

www.zsp.netpl/node/173 (2010).
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Anarchist”, „Gołos Anarchizma”, „Avtonom”, „Anarchiczeskij Viestnik” (Ro-
sja).

Dylemat pierwszy: globalizm a lokalizm
Dylematem dla ruchu anarchistycznego jest wybór pomied̨zy globalnym
a lokalnym charakterem aktywności. Jednym z problemów podejmo-
wanych przez anarchistów była kwestia militarnej dominacji Stanów
Zjednoczonych w państwach postsocjalistycznych. Według publicystów
pisma „AbolishingBB”, działania amerykańskie zwiaz̨ane z planowaniem
rozmieszczenia instalacji radarowych w Czechach sa ̨ przykładem na to, że
amerykańska machina militarna ma zamiar zrobić nowy krok w globalnej
rozgrywce wojskowej. Według publicysty pisma, plan rozmieszczenia
instalacji wojskowych jest oficjalnie prezentowany jako forma obrony przed
możliwym atakiem ze Środkowego Wschodu, ale wielu ekspertów odrzuca
taka ̨możliwość i wskazuje, że celem może być Rosja. Według nich, to może
być poczat̨ek nowej zimnej wojny. W aspekcie globalnym, zdaniem anar-
chistów, rozmieszczenie instalacji militarnych w Czechach pozwoli Stanom
Zjednoczonym na odgrywanie roli światowego policjanta i ugruntuje ich
dominacje.̨ Uważaja,̨ że kwestia ta jest problemem globalnym, powoduje
przeciwdziałanie lokalne (w postaci zorganizowania kilku demonstracji),
które jednak powinno mieć wymiar również globalny. Uważali, że nie jest
to tylko sprawa Czech i Polski. Powoduje zagrożenie mied̨zynarodowe, wiec̨
– pytali anarchiści – co z mied̨zynarodowa ̨mobilizacja ̨ i akcjami?8

Poza problemami globalizacji militarnej czasopismo poruszyło problem
globalizacji gospodarczej i światowej dominacji ekonomicznej państw naj-
bogatszych. Anarchiści wraz z innymi ruchami antyglobalizacyjnymi zrze-
szonymi w Network Against G8, zorganizowanej do zamanifestowania kry-
tycznych postaw wobec uczestników szczytu w 2006 roku w St. Petersburgu,
oświadczyli, że celem tej inicjatywy jest sprzeciw wobec państw i obecnie
dominujac̨ego systemu ekonomicznego wraz ze wszystkimi formami opre-
sji9. Rosyjscy anarchiści tłumaczyli jednak nikły udział Rosjan w protestach
antyglobalizacyjnych w Pradze w 2000 roku, Goeteborgu w 2001 i w kilku in-
nych wydarzeniach. Według nich, nie tylko problemy paszportowe i wizowe

8 The U.S. radar base in Czech Republic, „AbolishingBB” 2007, nr z 28 marca, s. 30.
9 Network Against G8 (Russia/ex-USSR) – basic principles, ibidem 2006, nr z 24 kwietnia,

s. 27.
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oraz rynkiem ekonomicznym, który jako „niewidzialny” narzuca schematy
postep̨owania jednostkom i całym społeczeństwom. Anarchiści angażuja ̨ sie ̨
także w akcje o charakterze socjalnym, antymilitarnym, przeciwko edukacji
państwowej, antydyskryminacyjnym. Wszystkie one stanowia ̨próbe ̨realiza-
cji celów bliskich, które sa ̨ wtórne do celu pierwotnego – wolności. Wielość
wtórnych pojedynczych inicjatyw ruchu anarchistycznego, a także uczest-
nictwo w akcjach nieanarchistycznych, choć zmierzajac̨ych do powiek̨sze-
nia obszaru wolności od państwa, warunkuje mglistość, a nawet zanik celu
ostatecznego. Powoduje to rozproszenie uczestników ruchu i w konsekwen-
cji jego słabość. Skupienie sie ̨ zaś na celu ostatecznym jest jedna ̨ z przyczyn
braku zainteresowania problemami dnia codziennego i stad̨ oderwania sie ̨
elit ruchu od jego bazy społecznej.

W 2006 roku publicysta pisma „AbolishingBB” zastanawiał sie ̨ nad przy-
czynami stagnacji ruchuw Czechach.Według niego, jest wiele przyczyn tego
stanu, m.in.: brak konkretnych krótkoterminowych celów, brak widocznych
rezultatów podejmowanych działań oraz skupienie sie ̨na przyszłości, a igno-
rowanie potrzeb codziennych24. Przykład ten ilustruje dylematy, z jakimi bo-
rykał sie ̨ ruch anarchistyczny nie tylko w Czechach, ale i w innych krajach
Europy Środkowej i Wschodniej w pierwszym dziesiec̨ioleciu XXI wieku.

Z pojec̨iami celów dalekich i bliskich łac̨zy sie ̨ dylemat zwiaz̨any z roz-
proszeniem ideowym i programowa ̨ koncentracja ̨ ruchu anarchistycznego.
Po wycofaniu sie ̨ libertarian (anarchokapitalistów) z aktywności (przykła-
dem jest Polska) na poczat̨ku XXI wieku w ruchu anarchistycznym trwała
żywa dyskusja nad innymi nurtami anarchizmu. Popularny w niektórych
państwach, zwłaszcza Europy Południowej, anarchizm insurekcyjny stał sie ̨
obiektem zainteresowań, poczat̨kowo poglad̨owych, anarchistów w tej cze-̨
ści Europy. Rozwijał sie ̨ anarchofeminizm i zielony anarchizm. Trwała ̨ po-
zycje ̨ zdobył anarchosyndykalizm, a na marginesie pozostał sytuacjonizm.
Nie zyskał akceptacji anarchoprymitywizm. Ruch żywo interesował sie ̨ ide-
ami ekologii społecznej. Propagowane były idee demokracji uczestniczac̨ej.
W praktyce realizowane były alternatywne formy stosunków społecznych w
postaci squattingu, którego zasady ruch zaadoptował do swoich potrzeb25.

Powyższy dylemat obejmuje też problematyke ̨ metod osiag̨ania celów.
Na poczat̨ku wieku coraz bardziej akceptowana ̨ forma ̨ realizowania wizji

24 Why we go down?, ibidem 2006, nr 23, s. 56.
25 Na temat nurtów anarchizmu zob. P. Malendowicz, op. cit. Zagadnienie systematyzacji,

wpływów i komparatystyki poszczególnych tendencji w anarchizmie europejskim zasługuje na
analize ̨w osobnym szerszym opracowaniu.
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zdefiniowania. Tak, jak wcześniej władza należała do konkretnych osób, tak
teraz do grup, praw i mechanizmów rynku21.

Zdaniem anarchistów procesy prywatyzacji w państwach Europy Środko-
wej i Wschodniej szczególnie dotkliwe skutki przyniosły społeczeństwom
najbiedniejszym, wśród których ubóstwo miało sie ̨ pogłeb̨ić. Społecznościa-
mi o szczególnej przeszłości były te, które zamieszkiwały obszar dawnej Ju-
gosławii. Anarchiści z Bośni i Hercegowiny w piśmie „AbolishingBB” opi-
sywali przykład przedsieb̨iorstwa w Tuzli, które funkcjonowało przez cały
okres wojny. Upadło, gdyż zarzad̨ nie płacił pracownikom i nie płacił rachun-
ków, ale wydawał ogromne kwoty na inne dobra luksusowe. Tymczasemwła-
dze państwa zapowiadały kontynuacje ̨ prywatyzacji22.

Oprócz tak ogólnych i mied̨zynarodowych problemów anarchiści podej-
mowali problemy o charakterze szczegółowym, np. wolnościowcy ze Słowe-
nii włac̨zyli sie ̨ w akcje ̨ na rzecz zachowania autonomii uniwersytetu w Lju-
bljanie, wzywajac̨ do debaty nad problemamiwyższej edukacji, reformy, pry-
watyzacji i autonomii23. To jeden z setek przykładów drobiazgowych proble-
mów lokalnych podejmowanych przez anarchistów na całym świecie. W tym
zakresie sa ̨ oni czes̨to elementem szerszego ruchu protestu. Zawsze jednak
reakcja ruchu jest wynikiem akcji instytucji władzy.

Dylemat trzeci: cele ostateczne i cele bliskie a
metody i formy ich osiag̨ania
Publicystyka ruchu anarchistycznego dostarcza licznych przykładów anga-
żowania sie ̨w różnorodne przedsiew̨ziec̨ia, które nierzadko dalekie sa ̨od te-
go, co jest celem ostatecznym ruchu. Od czasów Pierre Josepha Proudhona
i Michaiła Bakunina celem tym pozostaje zrealizowanie wizji bezpaństwo-
wego i samoorganizujac̨ego sie ̨ społeczeństwa opartego o zasade ̨ absolutnej
wolności, ograniczonej wolnościa ̨ drugiego człowieka. Cel bliski, to osiag̨a-
nie drobnymi krokami tego, co prowadzi do powiek̨szenia „przestrzeni wol-
ności” i zmniejszenia omnipotencji władzy (państwowej i pozapaństwowej).
Stad̨ anarchiści angażuja ̨ sie ̨ w przedsiew̨ziec̨ia antyglobalizacyjne dotycza-̨
ce przedewszystkimwalki zmied̨zynarodowymi korporacjami finansowymi

21 Por. P. Malendowicz, op. cit., s. 141–150.
22 Interview with anarchist from Bosnia & Herzegovina, „AbolishingBB” 2004, nr 17, s. 8.
23 Declaration of the Autonomus Tribune for the autonomy of the university, ibidem 2007,

nr 30, s. 7.
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nie pozwoliły Rosjanomna udział w demonstracjach.Ważniejsze było niezro-
zumienie tego, dlaczego protesty miały miejsce i jakie sa ̨ przyczyny uczest-
niczenia w nich10. Wielu ludzi nie dostrzega bowiem zwiaz̨ków mied̨zy sytu-
acja ̨w swoim kraju lub miejscu zamieszkania z sytuacja ̨na świecie. Mimo to
globalizm działań przejawia sie ̨ także w inicjatywach, które moga ̨ być uzna-
ne za niezrozumiałe, dotycza ̨ problemów odległych przestrzennie, sa ̨ znane
aktywistom, i które sa ̨niemalże całkowicie nieznane w Europie. Przykładem
tego może być wsparcie skierowane przez Ogólnopolski Zwiaz̨ek Zawodowy
Inicjatywa Pracownicza do robotników w Iraku. Według inicjatorów listu, sa ̨
tam aktywiści, których celem jest odbudowa ruchu pracowniczego11.

Innym przykładem niezrozumienia efektów procesów globalizacyjnych w
postaci ujednolicania różnych systemów jest European Credits Transfer Sys-
tem (ECTS).Według rosyjskiego publicysty pisma „AbolishingBB”, dla Rosjan
integracja z ogólnoeuropejskim systemem edukacyjnym miałaby stanowić
jeden z warunków przystap̨ienia do World Trade Organization, tymczasem
jest to otwarcie drogi do komercjalizacji edukacji rosyjskiej. Ponadto system
dwustopniowej edukacji (licencjat i magisterium) choć jest tradycja ̨europej-
ska,̨ to jest całkowicie sztuczny dla Rosji12. To kolejny przykład, stanowia-̨
cy dla anarchistów dowód na irracjonalizmwładztwa procesów globalizacyj-
nych wymuszajac̨ych dostosowanie sie ̨ do standardów silniejszych.

Również bułgarscy anarchiści sprzeciwiali sie ̨dominacji państw rozwinie-̨
tych gospodarczo. Byli przeciwni wstap̨ieniu do Unii Europejskiej. Uważali,
że decyzja o członkostwie była nielegalna, zapewnienia o swobodzie podró-
żowania i braku granic sa ̨ nieprawdziwe, a po przystap̨ieniu do Unii ceny
towarów wzrosna.̨ Dla nich Unia Europejska nie była synonimem jedności
ludzi, ale jedności kapitalizmu13. To kolejny dylemat anarchistów doby glo-
balizacji.

Odtwarzanie działań lokalnych w erze globalizacji dla uczestników ruchu
anarchistycznegoma wymiar patriotyczny i alternatywny. Przykładem tego
może być aktywność polskiej prasy podziemnej na Litwie. WWilnie była wy-
dawana gazetka anarchoregionalistyczna, poświec̨ona sprawom aktywności
w sferze kultury alternatywnej na Litwie i kontaktom polsko-litewskim w

10 Interview with anarchists from St. Petersburg, ibidem, nr z 21 października, s. 16.
11 Support from Poland to Iraq trade unions, ibidem„ s. 29.
12 Neoliberal globalization and reform of education in Russia, napisał Yuri A., ibidem, nr z

24 kwietnia, s. 30.
13 Interview with anarcho resistance, ibidem 2005, nr 20, s. 37.
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tym zakresie, ale także obronie praw mniejszości z okolic Wilna14. Globali-
zacja i towarzyszac̨e jej inicjatywy lokalne moga ̨przybrać forma ̨agresywna,̨
moga ̨ być zwiaz̨ane z odtwarzaniem fobii (obrazuje to przykład bułgarski),
ale moga ̨mieć wymiar pozytywny, patriotyczny.

Dylemat drugi: poszukiwanie przeciwnika
Przeciwnikiem ruchu anarchistycznego na przełomie XIX i XX wieku była
władza w sensie szerokim, w tym przede wszystkimwładza państwowa wraz
ze swoimi instytucjami represji, a także właściciele środków produkcji15.
Współcześnie anarchizm również kieruje sie ̨ przeciwko każdej władzy, ale
różnorodność i złożoność procesów ekonomicznych, kulturowych, społecz-
nych i politycznych wymusza na ruchu anarchistycznym zaweż̨enie pojec̨ia
władzy i angażowanie sie ̨w wieloaspektowe przejawy ograniczania swobód i
przestrzeni wolności. Stanowia ̨one reakcje ̨na procesy „rozprzestrzeniania”
władzy państwowej i władzy korporacji finansowych, a także utrwalania
dogmatów wiaż̨ac̨ych życie społeczne ze ścisła ̨ hierarchicznościa.̨ Nie tylko
sama idea władzy stanowi przedmiot sprzeciwu anarchistów, ale i to, co
stanowi jej pochodna.̨

Przykładem tego może być wpływ, jaki w ruchu anarchistycznym pierw-
szej dekady XXIwieku zyskał anarchofeminizm. Zdaniempublicystów pisma
„AbolishingBB”, anarchizm opiera sie ̨ na walce z każdego rodzaju autoryta-
ryzmami, w tym także na walce z autorytaryzmem w stosunkach pomied̨zy
kobietami i meż̨czyznami w formie patriarchatu. Rodzinny system autory-
tarny powoduje, że dzieci, zwłaszcza płci żeńskiej, ucza ̨sie ̨wzorów opartych
na patriarchacie, w których to meż̨czyzna jest liderem, szefem, a nawet isto-
ta ̨boska.̨ Ucza ̨sie ̨posłuszeństwa. Feminizmwalczy z takimi dogmatami i jest
przeciwny usystematyzowanej dominacji meż̨czyzn we wszystkich struktu-
rach społecznych. Jest przeciwny „kulturze gwałtu”, jest wreszcie przeciwny
stereotypom,w których kobieta jest świet̨a,̨ matka ̨i dziwka,̨ w których kobie-
ta jest obiektem seksualnym i jednostka ̨ pasywna.̨ Feminizm walczy o rów-
ne prawa dla meż̨czyzn i kobiet oraz o zmiane ̨mes̨kiego świata w kierunku

14 A. Pacuk, A. Vile, „W paszczu” Polish anarcho-regionalists from Vilno, ibidem 2004, nr
18, s. 30.

15 Por. D. Grinberg, Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870–1914, Warszawa 1994;
W. Kołodziej, Działalność anarchistów w Rosji w latach 1905–1907, Warszawa 1988; idem, Anar-
chizm i anarchiści w Rosji i Królestwie Polskim, Toruń 1992.
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świata wszystkich ludzi. Anarchizm daje feminizmowi okazje ̨ do takiej wal-
ki. Anarchofeminizm wiaż̨e te ̨walke ̨ z istnieniem instytucji, które decyduja ̨
o codziennym ludzkim życiu, m.in. rodziny. Anarchofeminizm jest rozwiaz̨a-
niem kompletnym. Nie koncentruje sie ̨tylko na walce o prawa kobiet, ale po-
stuluje zmiany dla wszystkich ludzi. Proponuje rozpoczec̨ie zmian u samych
siebie, a dalej emancypacje ̨ kobiet, która bed̨zie emancypacja ̨wszystkich16.

Anarchofeministki spotykały sie ̨ na licznych zjazdach, ale jednym z naj-
istotniejszych przedsiew̨zieć̨ w tym zakresie było spotkanie uczestniczek z
Białorusi, Rosji, Ukrainy, Polski i Niemiec w okolicyMińska17. Ich celem było
przedyskutowanie problemów zwiaz̨anych z seksizmem i rodzaju podejmo-
wanych działań. Istotne było zwrócenie uwagi przez białoruska ̨ anarchofe-
ministke ̨ na to, że nawet ruchem anarchistycznym kieruja ̨meż̨czyźni18.

Praktycznym przejawem sprzeciwu anarchistów wobec władzy sa ̨ akcje
nawołujac̨e do bojkotowania wyborów. Odbywaja ̨ sie ̨ one w wielu cześ̨ciach
Europy ŚrodkowoWschodniej, także w Polsce. Nie sa ̨ one czes̨to jednak tyl-
ko prosta ̨ propaganda ̨ antywyborcza.̨ Przykładowo, w 2005 roku anarchiści
z Polski prezentowali jednocześnie proponowana ̨ alternatywe ̨ dla obecne-
go systemu politycznego19. Wybory bywały także okazja ̨ do zamanifestowa-
nia postaw antynacjonalistycznych i antyfaszystowskich20. Pojec̨ia te miały
czes̨to charakter szeroki. Zdaniem anarchistów, ruchy skrajnej prawicy były
szczególnym zagrożeniem dla wolności.

Istotnym problemem dla anarchistów z Europy Środkowej i Wschodniej
była kwestia przyczyn i społecznych skutków transformacji ich gospodarek
po upadku systemów socjalistycznych. Publicyści pism anarchistycznych
zwracali uwage ̨ na pogłeb̨iajac̨e sie ̨ ubóstwo znacznej cześ̨ci społeczeństw
państw regionu. Nader istotne było dla nich podjec̨ie problematyki prywa-
tyzacji zakładów pracy. Wiaz̨ać sie ̨ to miało z oddawaniem władzy osobom
prywatnym lub korporacjom kapitałowym. Te ostatnie stały sie ̨ przyczyna ̨
trudności w określeniu przeciwnika z uwagi na brak możliwości jego

16 What is anarcha-feminism?, „AbolishingBB” 2007, nr z 28 marca, s. 32.
17 First women-camp in Belarus. Report fromwomen-camp by Belarusian activists: Nastya

Nekazakova and Olka, ibidem 2004, nr 17, s. 12.
18 Interview with anarcha-feminist from Belarus, ibidem, s. 13.
19 FA-Praga, Warsaw, We will not be quiet, ibidem 2005, nr z 21 października, s. 13.
20 Anarchist Anti-Election Action, Extra Greeting for the Catholic Fascist candidates, ibi-

dem, s. 11; All colours of racists, nationalists and fascists on the march to the polish parliament.
Report from city of Torun – stronghold of polish conservatives, napisał Michu, ibidem, s. 12.
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