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Anarchizm to sposób konfrontowania sie ̨ z życiem, a życie samo w sobie nie
jest czymś definitywnym; to stawka, która ̨ stawiamy na szali dzień po dniu.
Gdy budzimy sie ̨ rano, musimy mieć cholernie dobry powód, aby wstać. Jeżeli
go nie posiadamy, nie ma znaczenia, czy jesteśmy anarchistami, czy nie… A
żeby mieć dobry powód, musimy wiedzieć, co chcemy zrobić…
— Alfredo M. Bonanno

Mówiac̨ o perspektywie insurekcyjnej, przychodzi nam zmierzyć sie ̨ z wieloma zagad-
nieniami, które nie doczekały sie ̨ starannego opracowania teoretycznego. Być może naj-
trudniejszym z nich jest pojec̨ie anarchistycznego projektualizmu. Trudność w pełnym
zrozumieniu tej koncepcji nie wynika tylko z jej egzotycznej nazwy. Znacznie istotniejsza ̨
role ̨ odgrywa tutaj fakt, iż stoi ona w całkowitej opozycji do sposobu, w jaki ten porzad̨ek
społeczny organizuje nasze istnienie.

Obecne społeczeństwo uczy nas, by postrzegać życie jako coś, co sie ̨nam po prostu przy-
trafia – byt istniejac̨y poza nami samymi, do którego jesteśmy „wtrac̨ani”. Nie mówi sie ̨
nam, że jest ono rezultatem procesu wywłaszczenia, dlatego alienacja jawi sie ̨ jako rzecz
całkowicie naturalna, nieunikniona konsekwencja bycia żywym. Odbieranie życia w ten
sposób sprawia, że wiek̨szość ludzi radzi sobie z problemami, sytuacjami dopiero w mo-
mencie ich nadejścia, zazwyczaj po prostu akceptujac̨ swój los, czasem złorzeczac̨ i wypie-
rajac̨ konkretne zdarzenia, jednak nigdy nie wykraczajac̨ poza zbiór środków, na który ze-
zwala wyalienowana rzeczywistość. Niektórzy podchodza ̨do wyalienowanej egzystencji z
wiek̨sza ̨doza ̨samo-kontroli, podejmujac̨ próby „zreformowania” tejże egzystencji wzdłuż
pewnych linii programowych. Tworza ̨ plany innego, „zmodyfikowanego” istnienia, które
niestety nadal jest determinowane odgórnie, a jednostki musza ̨ być do niego wpasowywa-
ne.

W ruchu anarchistycznymmożemy znaleźć przejawy obydwu tendencji. Pierwsza ̨z nich
obserwujemy wśród anarchistów postrzegajac̨ych rewolucje ̨ jako wydarzenie, które miej-
my nadzieje,̨ kiedyś im sie ̨ przydarzy, gdy w końcu masy zdecyduja ̨ sie ̨ powstać. Wtedy
bed̨a ̨mieli okazje ̨dokonać przewartościowania swego dotychczasowego życia z jakaś̨ prag-
matyczna,̨ zależna ̨od okoliczności natychmiastowościa.̨ Anarchistyczna praktyka wynika-
jac̨a z twardych postanowień jest uważana za „niemożliwa”̨ i poświec̨ana w imie ̨ udosko-
nalenia doraźnych warunków bytowania, przy użyciu „wszelkich dostep̨nych metod” – co
oznacza sieg̨niec̨ie po reformistyczny arsenał, w tym spory sad̨owe, petycje dowładz, agito-
wanie na rzecz zmian w legislacji itd. Druga z tendencji materializuje sie ̨w ramach takich
perspektyw programowych jak platformizm, wolnościowy municypilizm i anarchosyndy-
kalizm. Wszystkie one redukuja ̨kwestie ̨ rewolucji do pytania o to, w jaki sposób zarzad̨za-
ne sa ̨ ekonomiczne, polityczne i społeczne instytucje, które kontroluja ̨ nasze życie. Bed̨ac̨
odzwierciedleniem matryc, dziek̨i którym ludzie radza ̨ sobie z wyalienowana ̨egzystencja,̨
żadne z tych podejść nie kwestionuje fundamentów kapitalistycznej egzystencji.

Anarchistyczny projektualizm rozpoczyna sie ̨ wraz z decyzja ̨ odzyskania swojego ży-
cia tu i teraz. Wiaż̨e sie ̨ ona z natychmiastowym, wrec̨z siłowym obnażeniem i skonfron-
towaniem procesu wywłaszczenia, narzuconego nam przez to społeczeństwo. Impulsem
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do podjec̨ia takiej decyzji nie sa ̨ spekulacje, czy obecne warunki pozwalaja ̨ na taki ruch,
ale zrozumienie, iż jest on absolutnie niezbed̨nym pierwszym krokiem dla otwarcia per-
spektywy całkowitej transformacji naszej obecnej egzystencji. Tak wiec̨, gdy mówimy o
anarchistycznym projektualiźmie, mówimy o sposobie podchodzenia do życia i walki, zbu-
dowanym na przeświadczeniu, że aktywna odmowa bytowania w warunkach całkowitej
alienacji oraz reapropriacja życia nie sa ̨ odległymi celami, ale leżac̨ymi w naszym zasieg̨u
metodami działania i poruszania sie ̨wewnat̨rz tego świata.

Przy czym, anarchistyczny projektualizm nie może istnieć w formie jasno nakreślone-
go programu. Wszystkie programy opieraja ̨ sie ̨ na założeniu życia społecznego jako bytu
oddzielonego od jednostek, które go tworza.̨ Z góry definiuja ̨ jak powinno wyglad̨ać nasze
życie, daż̨ac̨ do wpasowania nas w ta ̨wizje.̨ Dlatego programy maja ̨niewielka ̨ zdolność do
radzenia sobie z realiami codziennego życia, konfrontujac̨ życiowe okoliczności w zrytuali-
zowany i sformalizowany sposób. Projektualizm istnieje natomiast jako świadomie przeży-
wane napiec̨ie w daż̨eniu ku wolności, codzienna walka, aby odkryć i tworzyć nowe ścieżki
determinujac̨e jednostkowa ̨egzystencje ̨w bezkompromisowej opozycji do wszelkich form
dominacji i wyzysku.

Anarchistyczny projektualizm konfrontuje wiec̨ „bezpośrednie okoliczności” codzien-
nej wyalienowanej egzystencji, odrzucajac̨ jednocześnie postawe ̨ „sytuacyjnego pragma-
tyzmu” objawiajac̨ego sie ̨ w stwierdzeniu „wszelkimi dostep̨nymi środkami”. Zamiast te-
go wypracowuje metody działania, które „niosa ̨ze soba ̨ swój koniec”. Żeby nieco wyjaśnić
to zagmatwane stwierdzenie, posłużymy sie ̨ konkretnym przykładem – kwestia ̨ istnienia
policji. Dobrze wiemy, że policja odciska piet̨no na życiu wszystkich wyzyskiwanych. Jako
anarchiści chcemy jej całkowitego zniszczenia. Programowemu podejściu do tego zagad-
nienia na ogół przyświeca idea zdefiniowania istotnych funkcji jakie spełnia policja (np.
kontrolowanie lub tłumienie „antyspołecznych” zachowań). Nastep̨nie określane sa ̨ alter-
natywne metody na poradzenie sobie z tymi zadaniami bez udziału policji, czyniac̨ ja ̨ tym
samym niepotrzebna.̨ Pragmatyczne, sytuacyjne podejście skupi sie ̨ na ekscesach i nad-
użyciach policji, daż̨ac̨ do ich złagodzenia lub eliminacji – używajac̨ w tym celu pozwów
sad̨owych, ustanawiajac̨ obywatelska ̨kontrole ̨ nad policja,̨ wnioskujac̨ o ściślejsza ̨ kontro-
le ̨ jej pracy etc. Jednakże żadna z tych metod nie kwestionuje policji jako takiej.

Perspektywa programowa zwyczajniewzywa do uczynienia kontroli samorzad̨na ̨aktyw-
nościa ̨społeczeństwa, zamiast powierzać to zadanie wyspecjalizowanym grupom. Pragma-
tycy chca ̨natomiast sprawować nadzór nad instytucjami nadzoru, zwiek̨szajac̨ tym samym
poziom kontroli w społeczeństwie. Podejście oparte na anarchistycznym projektualiźmie
zacznie od całkowitego zanegowania i odrzucenia potrzeby istnienia systemu kontroli.
Problem z policja ̨ nie polega na tym, iż działa ona w oderwaniu od społeczeństwa, bad̨ź
ma skłonność do popadania w ekscesy i nadużywania przemocy. Jest on nierozerwanie
zwiaz̨any z sama ̨ istota ̨ tej instytucji; sprawujac̨ej kontrole ̨ i tłumiac̨ej „antyspołeczne” za-
chowania, istniejac̨ej w celu dostosowywania jednostek do potrzeb społeczeństwa. Jedyne
ważne pytanie dotyczy zatem metod zniszczenia systemu nadzoru w całości. Stanowi ono
punkt wyjścia dla opracowania konkretnych działań wymierzonych w aktywność policji.
Trzeba nakreślić czytelne zależności mied̨zy każda ̨ gałez̨ia ̨ systemu społecznej kontroli.
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Dlatego musimy postawić znak równości mied̨zy walkami toczonymi przez wieź̨niów, a
walkami wyzyskiwanych w ich miejscach zamieszkania (włac̨zajac̨ potrzebe ̨ nielegalności
jako sposobu na przetrwanie z odrobina ̨ godności na tym świecie). Musimy zwrócić uwa-
ge ̨ na zwiaz̨ki mied̨zy systemem nadzoru, systemem prawnym, wiez̨iennictwem, machina ̨
wojenna ̨ – a wiec̨ mied̨zy każdym aspektem aparatu kontroli, poprzez który siła kapitału
i państwa jest pompowana w nasze życia. Nie oznacza to, że każda akcja, czy komunikat
musi posługiwać sie ̨ ta ̨ „totalna ̨ krytyka”̨, ale raczej wpisanie tej krytyki w metodologie,̨
po która ̨ sieg̨amy. Dlatego insurekcyjna taktyka obejmuje autonomiczna ̨ akcje ̨ bezpośred-
nia ̨ i atak. Narzed̨zia kontroli otaczaja ̨ nas zewszad̨. Nie trudno znaleźć potencjalne cele.
Weźmy na przykład rosnac̨a ̨ liczbe ̨ kamer w przestrzeni społecznej…

To tylko luźny przykład dla lepszego zobrazowania omawianej kwestii. Anarchistyczny
projektualizm to bardziej konfrontacja „na noże” z egzystencja,̨ specyficzne podejście do
życia. A ponieważ dzielimy nasze życie z innymi, jego natychmiastowa reapropriacja musi
być również procesem „grupowym”. Oznacza to konieczność wchodzenia w bezpośrednie
relacje [affinities], szukania towarzyszy dla realizacji naszych projektów. Najważniejszym
elementem projektualizmu jest wyzwolenie sie ̨ z sideł pasywności, które narzuca na nas
obecne społeczeństwo, dlatego nie możemy czekać aż „przeznaczenie” doprowadzi tych
ludzi do nas. Ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia w dzisiejszych czasach, gdy prze-
strzeń społeczna jest poddawana coraz ściślejszej kontroli, prywatyzacji, monitoringowi, a
ludzie wydaja ̨sie ̨być zanurzeni w elektronicznym uniwersum swoich komórek i laptopów,
co czyni szanse ̨nawiaz̨ania istotnychwiez̨i prawie niemożliwa.̨ Pragnienie odnalezienia to-
warzyszy, wspólników jest podłożem znaczac̨ej wiek̨szości projektów wolnościowych. Od-
zyskiwanie przestrzeni dla spotkań i dyskusji, tworzenie sytuacji, w których realna wiedza
jednostek może być odkryta i rozwijana jest absolutnie niezbed̨ne. Proces ten nie może
ograniczać sie ̨wyłac̨znie do osób nazywajac̨ych siebie anarchistami. Towarzyszy możemy
napotkać wszed̨zie pośród wyzyskiwanych, zatraceńców, ludzi pozbawionych nadziei w
obecnym porzad̨ku społecznym. Z tego powodu rozwijanie praktyki, dziek̨i której prze-
strzeń publiczna wraca w nasze rec̨e, pozwalajac̨ na szczere interakcje twarza ̨w twarz jest
niezbed̨ne dla rozwoju tendencji projektualistycznej. Jednakże, dyskusja w tym przypad-
ku nie ma na celu odkrywania wspólnego mianownika, płaszczyzny porozumienia mied̨zy
zainteresowanymi. Jej funkcja ̨ jest odkrycie szczególnego, jednostkowego powinowactwa.
Właśnie dlatego dyskusja powinna być szczera,̨ przejrzysta ̨ ekspresja ̨ jednostkowych pro-
jektów i celów, snów i pragnień.

Podsumowujac̨, anarchistyczny projektualizm rodzi sie ̨ w momencie, gdy jednostka ze
skutkiem praktycznym przestaje traktować anarchie ̨ jako odległy cel, ideał, którego ma
nadzieje ̨ posmakować w dalekiej utopii. Znacznie bardziej jest to metoda konfrontacji z
życiem i walka,̨ droga, która stawia nas w opozycji do zastanego świata. To uczynienie z
naszych żyć broni, stawki w walce przeciwko narzuconym warunkom egzystencji. Gdy in-
tensywność naszego pragnienia wolności oraz chec̨i uczynienia naszego życia naprawde ̨
„własnym”, popycha nas do życia w odmienny sposób, wszystkie narzed̨zia i rozwiaz̨ania
proponowane w ramach tego świata traca ̨ swa ̨ atrakcyjność, gdyż wszystko co moga ̨ nam
zaoferować, to dostosowanie, lekka korekta machiny sprawujac̨ej władze ̨ nad naszym ży-
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ciem. Kiedy podejmujemy świadomy wybór zaprzestania bycia trybem, gdy decydujemy
sie ̨ uderzyć w prace ̨ maszyny zamiast ja ̨ dostosowywać, bierność ustep̨uje ̨ i rodzi sie ̨ pro-
jektualizm.
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