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Spójrzcie prawdzie w oczy, wasza polityka jest nudna jak cholera.
Wiesz, że to prawda. Bo dlaczego wszyscy sie ̨ wzdrygaja ̨ na dźwiek̨ tego sło-
wa? Dlaczego obecność na spotkaniach waszej anarchokomunistycznej gru-
py dyskusyjnej spadło do swojegohistorycznego dna?Dlaczego uciskany pro-
letariat nie otworzył oczu i nie dołac̨zył do waszej walki o wyzwolenie ludz-
kości?

Być może, po latach prób wytłumaczenia im że sa ̨ofiarami, zaczel̨iście ich
winić za ich stan. Musza ̨najwyraźniej chcieć być pod butem kapitalistyczne-
go imperializmu; w przeciwnym razie, dlaczego nie okazuja ̨zainteresowania
wasza ̨ polityczna ̨ sprawa?̨ Dlaczego nie dołac̨zli do ciebie w przykuwaniu
sie ̨ do mahoniowych mebli, skandowaniu sloganów na drobiazgowo zapla-
nowych i przeprowadzonych protestach i chodzeniu do anarchistycznych
ksieg̨arni? Dlaczego nie usiedli i nie nauczyli sie ̨ całej terminologii potrzeb-
nej dla prawdziwego zrozumienia wszystkich detali marksistowskiej teorii
ekonomicznej?

Prawda jest taka, że wasza polityka jest dla nich nudna, bo naprawde ̨ jest
bez znaczenia. Wiedza,̨ że wasz przestarzały styl protestu – wasze marsze,
trzymane w rek̨ach transparenty, zgromadzenia – sa ̨obecnie bezsilne w wy-
wołaniu rzeczywistej zmiany, bo stały sie ̨ tak przewidywalna ̨cześ̨cia ̨statusu
quo. Wiedza,̨ że twój post-marksistowski żargon jest odpychajac̨y bo rzeczy-
wiście jest jez̨ykiem jedynie akademickiej dysputy, nie bronia ̨zdolna do pod-
kopania systemówkontroli.Wiedza,̨ żewewnet̨rzne konflikty, wasze odłamy
i niekończac̨e sie ̨ sprzeczki o efemeryczne teorie nigdy nie bed̨a ̨w stanie wy-
wołać rzeczywistej zmiany w świecie, którego doświadczaja ̨ każdego dnia.
Wiedza,̨ że niezależnie od tego, kto jest w urzed̨zie, jakie prawa obowiaz̨uja,̨
pod jakimi „izmami” intelektualiścimaszeruja,̨ zawartość ich żywotówpozo-
stanie taka sama. Oni – my – wiemy, że nasze znudzenie jest dowodem na to,
że ta „polityka” nie jest kluczem do żadnej rzeczywistej transformacji życia.
Nasze życia sa ̨ już i tak wystarczajac̨o nudne!

I wy też to wiecie. Dla jak wielu z was polityka jest obowiaz̨kiem? Czymś,
w co sie ̨ angażujecie, bo czujecie, że powinniście, podczas gdy w głeb̨i serca
jest milion innych rzeczy, które wolelibyście robić? Wasza praca ochotnicza
– czy jest towasza ulubiona rozrywka, czywykonujecie ja ̨z poczucia obowiaz̨-
ku? Jakmyślicie, dlaczego tak trudno jest zmotywować innych by działali tak
jak wy? Czy może być tak, że to przede wszystkim poczucie winy każe wam
wypełniać wasz „obowiaz̨ek,” by być politycznie aktywnymi? Byćmoże uroz-
maicacie swoja ̨ „prace”̨, próbujac̨ (świadomie bad̨ź nie) zadrzeć z władzami,
dać sie ̨ aresztować: nie dlatego, że pomoże to waszej sprawie, tylko dlate-
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go, że uczyni wszystko bardziej ekscytujac̨ym, uchwyci troche ̨ romantyzmu
burzliwych dawno minionych czasów. Czy czuliście kiedyś, że uczestniczysz
w rytuale, od dawna ugruntowanej tradycji peryferyjnego protestu, w rze-
czywistości służac̨ej jedynie wzmocnieniu pozycji mainstremu? Czy kiedy-
kolwiek sekretnie pragnał̨eś uciec od stagnacji i nudy twoich politycznych
„obowiaz̨ków”?

Nic dziwnego, że nikt do was nie dołac̨zył w waszych politycznych wysił-
kach. Byćmożewmawiacie sobie, że to trudna, niewdziec̨zna robota, ale ktoś
musi ja ̨wykonać. Odpowiedz brzmi, cóż, NIE.

Wyświadczacie nam wszystkim niedźwiedzia ̨ przysługe ̨ wasza ̨ meczac̨a,̨
nużac̨a ̨polityka,̨ podczas gdy w rzeczywistości nie ma niczego ważniejszego
od polityki. NIE polityki amerykańskiej „demokracji” i tego, kto jest wybrany
na prawodawce ̨by podpisywać te same ustawy i utrzymywać ten sam system.
Nie polityki anarcho-„zaangażowałem sie ̨w radykalna ̨lewice,̨ bo lubie ̨sprze-
czać sie ̨ o trywialne szczegóły i pisać retoryki o nieosiag̨alnych utopiach.”-
izmu. Nie polityki któregokolwiek z przywódców czy ideologii, która wyma-
ga odwas poświec̨ienia sie ̨dla „sprawy.” Zamiast tego - polityka codziennego
życia. Gdy oddzielacie polityke ̨od bezpośrednich, codziennych doświadczeń
konkretnych osób, staje sie ̨kompletnie bez znaczenia. Staje sie ̨prywatna ̨do-
mena ̨bogatych, wygodnickich intelektualistów, którzymoga ̨sobie pozwolić
na zajmowanie sie ̨ sie ̨ takimi dret̨wymi, teoretycznymi zagadnieniami. Kie-
dy angażujecie sie ̨ w polityke ̨ z poczucia obowiaz̨ku i zamieniacie politycz-
ne działania w nużac̨a ̨ odpowiedzialność raczej niż ekscytujac̨a ̨ gre,̨ w która ̨
warto grać przez wzglad̨ na nia ̨ sama,̨ odstraszacie ludzi, których życia sa ̨
wystarczajac̨o puste, by było w nichmiejsce na jeszcze wiec̨ej nudy. Kiedy za-
mieniacie polityke ̨w coś pozbawionego życia i radości, okropny obowiaz̨ek,
staje sie ̨ona tylko kolejnym cież̨ar̨em spoczywajac̨ym na ludziach, raczej niż
sposobem, by ich z niego odciaż̨yć. Tym samym, rujnujecie idee ̨ polityki dla
tych ludzi, dla których powinna być ona najważniejsza. Każdy ma interes w
tym, żeby zastanowić sie ̨ nad swoim życiem, nad tym, czego od niego chce i
jak może to osiag̨nać̨. Wy jednak robicie z polityki coś, co wyglad̨a dla nich
jak żałosna, skupiona tylko na swoimpunkciewidzenia, bezsensowna gra dla
klasy średniej i bohemy, gra bez żadnego znaczenia dla prawdziwego życia,
które oni prowadza.̨

Co powinno być polityczne? Czy podoba nam sie ̨ to, co robimy, by zdobyć
jedzenie i schronienie. Czy czujemy, że nasze codzienne interakcje z przy-
jaciółmi, sas̨iadami i współpracowwnikami sa ̨ satysfakcjonujac̨e. Czy mamy
okazje ̨przeżyć każdy dzień tak, jak tego pragniemy. A „polityka” nie powin-
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na polegać tylko na dyskutowaniu o tych pytaniach, ale i na bezpośrednich
działaniach w celu poprawienia naszego życia tu i teraz. Działajac̨ w sposób,
który samw sobie jest zabawny, ekscytujac̨y, radosny – bo działania politycz-
ne, które sa ̨monotonne,mec̨zac̨e i opresyjnemoga ̨tylko utwalaćmonotonie,̨
zmec̨zenie i opresje ̨ w naszych życiach. Nie powinniśmy marnować już wie-̨
cej czasu na dyskutowanie o sprawach, które bed̨a ̨ bez znaczenia, kiedy na-
step̨nego dnia bed̨ziemymusieli pójść do pracy. Dość przewidywalnych rytu-
alnych prostestów, z którymi władze aż nazbyt dobrze wie jak sie ̨ rozprawić;
dość nudnych rytualnych protestów, które dla potencjalnych zainteresowa-
nych nie brzmia ̨jak ekscytujac̨y sposób na sped̨zenie sobotniego popołudnia
– wyraźnie widać, że te nigdzie nas nie zaprowadza.̨ Już nigdy wiec̨ej nie „po-
świec̨imy sie ̨dla sprawy.” Bomy sami, radośćw naszym życiu i życie naszych
towarzyszy, musza ̨ być nasza ̨ sprawa!̨

Po tym, jak uczynimy polityke ̨ istotna ̨ i ekscytujac̨a,̨ reszta przyjdzie sa-
ma. Lecz z ponurej, wyłac̨znie teoretycznej i/lub zrytualizowanej polityki,
nic wartościowego nie może wyniknać̨. Nie chodzi tu o to, by nie przejmo-
wać sie ̨ dobrem ludzi, zwierzat̨ czy ekosystemów, z którymi nie mamy kon-
taktu w naszym codziennym życiu. Fundamenty naszej polityki powininny
być jednak konkretne:musi być bezpośrednia,musi być dlawszystkich jasne,
dlaczego jest ona warta zachodu, musi być zabawna sama w sobie. Jak może-
my robić dobre rzeczy dla innych, jeśli sami nie czerpiemy przyjemności z
naszego życia?

By uczynić to konkretnym: popołudnie zbierania żywności ze sklepów,
które w innymwypadku by je wyrzuciły, i rozdawania jej głodnym i ludziom
zmec̨zonym pracowaniem na chleb – to jest dobra polityczna akcja, ale tyl-
ko jeśli sprawia ci radość. Jeśli zrobisz to ze swoimi przyjaciółmi, jeśli przy
okazji poznasz nowych przyjaciół, jeśli sie ̨ zakochasz czy wymienisz zabaw-
nymi historyjkami czy chociaż poczujesz dume ̨ pomagajac̨ kobiecie, ulżyw-
szy jej troche ̨ w jej potrzebach finansowych, jest to dobra polityczna akcja.
Z drugiej strony, jeśli sped̨zisz popołudnie piszac̨ do mało znanego lewico-
wego tabloidu z obiekacjami w sprawie tego, jak kolumnista użył terminu
„anarcho-syndykalistyczny”, gówno to da, a ty dobrze o tym wiesz.

Być może jest to czas na nowe słowo na „polityke”̨, skoro uczyniliście ze
starego obelge.̨ Nikt nie powinien czuć wstret̨u, gdy mówimy o wspólnym
działaniu w celu poprawy naszego życia. Prezentujemy wiec̨ wam nasze wa-
runki, które sa ̨ nienegocjowalne i musza ̨ zostać spełnione tak szybko, jak to
możliwe – nie bed̨ziemy w końcu żyć wiecznie, prawda?
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1. Spraw, by polityka znów była istotna dla naszego codziennego życia.
Im dalszy obiekt naszego politycznego zainteresowania, tymmniej be-̨
dzie dla nas znaczył, tym mniej realny i naglac̨y nam sie ̨ wyda, tym
bardziej mec̨zac̨a bed̨zie polityka.

2. Każda polityczna aktywność musi być radosna i ekscytujac̨a sama w
sobie. Nie można wyleczyć odret̨wienia dret̨wota.̨

3. By wypełnić pierwsze dwa punkty, należy stworzyć całkowicie nowe
podejścia i metody polityczne. Stare sa ̨ przestarzałe, niemodne. Być
może NIGDY do niczego sie ̨ nie nadawały i właśnie dlatego świat dziś
wyglad̨a tak, jak wyglad̨a.

4. Bawcie sie ̨ dobrze! Nigdy nie ma wymówki, by być znudzonym… czy
nudziarzem!

Dołac̨zcie do nas w robieniu z „rewolucji” gry; gry granej dla najwyższych
stawek ze wszystkich, lecz niemniej radosnej, beztroskiej gry!
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