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Czy anarchizm ma coś wspólnego z szeroko pojet̨a ̨ religia?̨
Czy anarchizm ma prawo wiaz̨ać oraz utożsamiać swoje światopoglad̨o-

we podstawy oraz ideologiczne oblicze z jakimkolwiek systemem religijnym.
Odpowiedz na to pytanie może zapaść dopiero po gruntownym poznaniu sa-
mej idei anarchizmu. A czym jest anarchizm, co oznacza samo słowo „anar-
chia”. Wprowadzony przez Proudhona (moim zdaniem z prawdziwym anar-
chizmem niewiele majac̨ego wspólnego) termin „anarchizm” pochodzi od
greckiego słowa „anarchia” które w tłumaczeniu na jez̨yk polski brzmi jako
„bezrzad̨” lub „samowola”.W słowach tych zawarta jest bezgraniczna, niena-
znaczona jakak̨olwiek odgórna ̨ sankcja ̨ normatywna ̨ wolność człowieka re-
alizujac̨a sie ̨w bezwzgled̨nie autoafirmatywnej podmiotowości jednostkowe-
go „ja” oraz woli „ego”. Każdy system religijny, ideologiczny lub społeczno-
obyczajowy jest nierozerwalnie zwiaz̨any z odgórna,̨ pryncypialna ̨ sankcja ̨
regulujac̨a ̨ życie ludzkie podług kategorycznych form przymusu i zniewo-
lenia. Każdy system władzy uświec̨a swój aparat naczelna ̨ idea ̨ określajac̨a,̨
kanalizujac̨a ̨ i reglamentujac̨a ̨ życie ludzkie w myśl zasad funkcjonowania
wyznaczonych przez wartości posiadajac̨e cechy boskie.

Boskość nie manifestuje sie ̨ tylko i wyłac̨znie na płaszczyźnie religijnej
sensu stricto ale także w wymiarze świeckim. Dlaczego? Boskość to pojec̨ie
zawierajac̨e w sobie koncepcje obiektywnej prawdy. Prawda rozumiana jest
jako nadrzed̨ny jedynie obowiaz̨ujac̨y i słuszny imperatyw, jako absolut za-
wierajac̨y w sobie pełnie idei normatywnych w absolutnym, wszechogarnia-
jac̨ym, totalnym tego słowa znaczeniu. Prawda określa słuszność w wymia-
rze zarówno społecznego jak i jednostkowego trwania. Boskość to pojec̨ie
najwyższe a wiec̨ szanujac̨e i wartościujac̨e hierarchie bytów, wartości i po-
jeć̨ wmyśl autorytarnych schematów deprecjonujac̨ych przez „prawde”wła-
dzy. Boska prawda manifestuje sie ̨w wymiarze religijnym, społecznym, oby-
czajowym, prawnym, ideologicznym i światopoglad̨owym zakreślajac̨ nam
sztywne ramy norm życia myślenia, zachowania i funkcjonowania uświec̨o-
nych totalitarna ̨idea ̨obiektywnej prawdy i totalitarnej słuszności. Gdyż wła-
śnie każda obiektywna koncepcja prawdy jest prawda ̨ totalitarna ̨ wyrażaja-̨
ca ̨ rola ̨ „boskość” niepodważalny monolit totalitaryzmu zniewalajac̨y nasz
umysł w ciasnej klatce obyczajowych, umysłowych i światopoglad̨owych do-
gmatów.

Boskość jako wartość jedynie słuszna nie może istnieć bez pojec̨ia dogma-
tu gdyż to właśnie dogmat wykreśla ramy boskości poprzez pojec̨ie nieprze-
kraczalnego tabu jako strażnika określonego systemu. Ideologia anarchizmu
oparta jest na idei bezwzgled̨nej afirmacji rzeczywistości ziemskiej, kulcie
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człowieczeństwa i ludzkiej wolności wyrażonych przez anarchistyczne cre-
do „bez Boga i pana”. Ideologia religijna zakłada podmiotowość Boga i me-
tafizyki a nie człowieka oraz ziemskiego wymiaru rzeczywistości. Człowiek
jako przedmiot w rek̨ach bożego przedmiotu nie jest celem, sensem i treścia ̨
własnej egzystencji. Celem, sensem i treścia ̨życia religijnego jest Bóg a nie on
sam. Religia nie może istnieć bez bożej władzy kierujac̨ym życiem ludzkim
a władza ̨ gardzi i brzydzi sie ̨ jej każdy prawdziwy anarchista. Metafizyczna
sankcja religii to metafizyczna władza a władza w jakiejkolwiek postaci i for-
mie jest obca idei anarchizmu. Anarchizm zrzuca z serc i bark ludzkich jarz-
mo wszelkich szkodliwych i zbed̨nych uzależnień, obyczajowych dogmatów,
kulturowych schematów a przede wszystkim sankcjonujac̨ej całe to bzdurne
przekleństwo władzy zarówno w wymiarze świeckim jak i religijnym.

Dla prawdziwego anarchisty w tylu Stirnera nie istnieje „vox dei” ale nie
istnieje także ‘vox populi” która jest nowa ̨ „vox dei” w świeckim, demokra-
tycznym wymiarze, dla anarchisty istnieje przede wszystkim „wola jednost-
ki” jedyna prawdziwie funkcjonujac̨a boskość, która jest w stanie zaakcepto-
wać anarchista w myśl jedynie słusznej prawdy – prawdy subiektywnej każ-
dego z nas.
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