
Anarcho-Biblioteka
Dobry pieróg to wywrotowy pieróg

Anonim
Do rewolucji nie potrzeba mas

1997

pl.anarchistlibraries.net

Do rewolucji nie potrzeba mas

Anonim

1997



Gdyby w przeszłości jacykolwiek rewolucjoniści potrafili pozyskać popar-
cie wiek̨szości społeczeństwa, mogliby pokonać stara ̨ władze ̨ przy pomocy
kartek do głosowania. Rewolucje ̨ robia ̨ ci, którzy zdaja ̨ sobie sprawe ̨z niepo-
pularności własnych poglad̨ów. Po co bowiemwieloletnie kampanie zbrojne,
jak to sie ̨ gdzieniegdzie zdarza, skoro może wystarczyć edycja kolorowych
plakatów?

Ci spośród anarchistów, którzy przykładaja ̨ wielka ̨ wage ̨ do kaperowania
obywateli pod skrzydła anarchizmu (równocześnie wcale tego nie robiac̨)
czynia ̨ tak wyłac̨znie pod wpływem historycznej literatury, jak i po to, aby
mieć wytłumaczenie dlaczego sprawa wciaż̨ stoi w miejscu.

Byłoby wskazane, żeby na poczat̨ek każdy z nas zrewolucjonizował same-
go siebie, później należałoby odszukać sobie podobnych, by dopiero na koń-
cu zajać̨ sie ̨ niewiernym społeczeństwem. Nie może bowiem tak być, że „re-
wolucjonista” jest uzależniony dyscyplinarnie i finansowo od woli swoich
rodziców, dyscypliny wojskowej i szkolnej oraz że niewolniczo pracuje za-
wodowo, tylko dlatego, iż nie wyobraża sobie, aby mogło być inaczej.

Jeżeli ktoś w pełni bezkrytyczznie pozwala narzucić sobie pańszczyźniany
systemwartości powstały na przestrzeni całychwiekówdominacji człowieka
nad przyroda ̨ i drugim człowiekiem, nigdy nie zdobed̨zie sie ̨na coś, co wyśle
to wszystko „do diabła”, niszczac̨ aż do korzeni i czyniac̨ bezpowrotnym.

Gdyby istotnie masy robiły rewolucje ̨ nie potrzebowałyby rewolucjoni-
stów, lecz „zrobiłyby rewolucje same”. Jednak to, czego potrzebuja ̨ dziś
„polskie masy” to stała „robota”, TV i tradycyjny świet̨y spokój. Dopiero
podobny manewr polityków i businessmanów jak w Albanii byłby w stanie
nieco potrzas̨nać̨ polskim społeczeństwem. Nawet gdyby polscy anarchiści
przyjel̨i w zasadzie słuszna ̨ strategie ̨ oczekiwania na podobne wydarzenia
w Polsce, to i tak aby móc je wykorzystać w celu obalenia systemu demo-
kratycznego i zastap̨ienia go społeczeństwem bezustrojowym, powinniśmy
mieć w pogotowiu zdeterminowanych i gotowych ludzi, doświadczenie
rewolucyjne zdobyte w wydarzeniach mniejszej skali i, ogled̨nie mówiac̨,
rewolucyjne możliwości. Z drugiej strony wyobraźmy sobie przywódców
FA pociag̨ajac̨ych za soba ̨ rozwścieczona ̨ tłuszcze ̨ przy pomocy szwanku-
jac̨ych megafonów, nawołujac̨ych do walki o anarchizm w Warszawie i
zagrzewajac̨ych wszystkich do rewolucji aż do końca w imie…̨ czego?

Mieszkajac̨ w prowincjonalnym mieście nikt nie powinien odczuwać, że
jego anarchistyczna aktywność nie ma wiek̨szego znaczenia. Owszem, mo-
że nie mieć, lecz dzisiaj, teraz, gdy nie istnieje w Polsce rewolucyjny Ruch
Anarchistyczny. Jednak gdyw końcu powstanie, wówczas elementarnymwa-
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runkiem jego skuteczności bed̨zie możliwie szeroka dostep̨ność do świado-
mości społeczeństwa, do jego opinii publicznej. Tego zaś nie zastap̨ia ̨choćby
nie wiadomo jak huczne demonstracje w stolicy, Krakowie czy Gdańsku. Ża-
den ruch polityczny, aby być skutecznym, niemoże być postrzegany poprzez
szkiełko TV i pryzmat gazet o określonym, wrogim obliczu politycznym.Mu-
simymiećmożliwość bezpośredniego oddziaływania na świadomość społecz-
na ̨w każdymmiasteczku, czy nawet wsi. Bo przecież tak naprawde,̨ to wsze-̨
dzie tam, sa ̨ anarchiści i sympatycy anarchizmu już obecnie. Niestety, nie
mówimy podobnym głosem, co wiec̨ej, nawet nie zajmujemy sie ̨ podobnymi
sprawami, a nawet jeżeli, to sa ̨ to sprawy absolutnie odległe od istoty anar-
chizmu - od rewolucji anarchistycznej.

Po cóż wiec̨ masy? Anarchistyczna rewolucja potrzebuje wyłac̨znie anar-
chistycznYch rewolucjonistów. Jeżeli ty nawet nie tes̨knisz za rewolucja ̨ i
zwycies̨twem anarchizmu, to na cóż moga ̨ sie ̨ przydać masy, chociażby nie
wiem jak bardzo wściekłe? Uczucie wściekłości mija wcześniej czy później
i na jego miejsce powrac̨a ̨ rutyna. Jednak świadomy rewolucjonista w zasa-
dzie nigdy nie ulega wahaniom co do sensu sprawy. Spójrzmy, anarchiści
walczyli w biednej, sterroryzowanej Rosji carskiej, głodujac̨ej Hiszpanii, a
obecnie walcza ̨w demokratycznej, gospodarczo prosperujac̨ej Grecji i w Nie-
niczech. To tylko masy potrzebuja ̨ negatywnych emocji, by zaczać̨ myśleć i
działać, zaś prawdziwi rewolucjoniści walcza ̨ na chłodno, z politycznej kal-
kulacji, walcza ̨o anarchizm w kiż dym położeniu, nie zaś przyparci do muru
dramatycznym kryzysem ekonomicznym lub politycznym.

Nie ma nic bardziej irytujac̨ego niż typowe, polskie obchodzenie dookoła
sedna sprawy. Jak można uważać sie ̨ za anarchiste ̨ nic nie robiac̨ w kierun-
ku pokonania Systemu Państwowego, nadto wynajdujac̨ tysiac̨ pseudoracji
dla krytyki oczywistych, aczkolwiek odosobnionych przedsiew̨zieć̨ rewolu-
cyjnych w Polsce?

Przynajmniej powiedzmy sobie szczerze: „Rewolucja owszem, lecz ja do
tego rek̨i nie przyłoże,̨ gdyż sie ̨ boje ̨ represji - po prostu”. Takie stanowisko
nie byłoby nadzwyczajne, a na pewno zasługiwałoby na szacunek. Niestety
w środowisku anarchistycznym można spotkać jedynie dwa przeciwstawne
stanowiska: prorewolucyjne - tych, którzy najcześ̨ciej już i tak biora ̨udział w
walce na ulicy, jak i drugie stanowisko pacyfistyczne o wygodnym podłożu
moralizatorskim. Pacyfiści sugeruja,̨ jakobymożna było namówić polityków,
aby wziel̨i sie ̨ za uczciwe życie i zostawili ludzi w spokoju - teza niezmiernie
wat̨pliwa. Dla tych drugich pracuja ̨ tego typu instytucje jak : „Mać Pariad-
ka”, dezinformujac̨a środowisko anarchistyczne w kwestiach wszystkich ak-
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cji bezpośrednich, jakie miały miejsce w Polsce, ośmieszajac̨a ich sprawców,
byle tylko dostarczyć na swych łamach politycznego alibi wszelkim hipokry-
tom i tchórzom.Według „Mać Pariadki” nawet gdy w końcu dojdzie w Polsce
do rewolucji anarchistycznej, bed̨zie to tylko policyjna prowokacja, lub co
najwyżej masowe wystap̨ienie policyjnych prowokatorów.

Punktem krytycznym każdej rewolucji jest jej absolutny poczat̨ek, etap
kiełkowania politycznego. Gdy nic nie wskazuje na to, iż coś sie ̨może wyda-
rzyć, wówczas właśnie potrzeba rewolucjonistów: bo masy znajda ̨ sie ̨ same,
jednakże dużo, dużo później. Rewolucjonistów potrzeba przede wszystkim
na poczat̨ku. Rewolucjonistów, którzy odnieśli zwycies̨twonadwłasnympro-
wincjonalizmem, was̨ka ̨wyobraźnia ̨ i egoizmem. Kiedy sprawy zaczynaja ̨sie ̨
toczyćwłasnym rytmem,wówczas łatwo jest sie ̨opowiadać „za”. Gdywszyst-
ko jest wykrystalizowane, gdy wiadomo już z cała ̨ pewnościa ̨ jak sprawy sie ̨
maja,̨ gdy staje sie ̨ oczywistym dla każdego, iż rewolucja jest rzecza ̨ poważ-
na ̨ i prawdziwa,̨ wtedy nie trudno o sojuszników. Teraz jednak nikt nie chce
zrozumieć, że ignorujemy prawdziwychmec̨zenników (podpalacze budynku
kościoła, o których dzisiaj nawet nic bliższego nie wiemy), a kanonizujemy
ofiary służby wojskowej dajac̨e sie ̨ zamykać za strach przed wspólna ̨ sala ̨ z
plutonem bydlat̨ w ludzkim ciele.
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