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Przedmowa
W roku 1926 grupa rosyjskich anarchistów została zmuszona by wyemigrować do Francji.
Wydawali tam pismo pt. ”Dieło Truda” (”Sprawa Pracy”). Powstało ono, nie z ich akademic-
kich studiów, lecz z doświadczeń Rewolucji Rosyjskiej w 1917 r. Brali oni bowiem udział w
obalaniu rzad̨ów starej klasy, w ogólnym rozwoju ruchu klasy robotniczej i chłopskiej, po-
dzielali ich optymistyczny poglad̨ na nowy socjalistyczny świat, który da ludziomwolność,
a na koniec widzieli krwawa ̨ zamiane ̨ państwa kapitalistycznego na bolszewicka ̨ dyktatu-
re.̨

Anarchiści odegrali duża ̨ role ̨ w Rewolucji. W samej tylko Rosji właściwej, nie liczac̨
ruchu Nestora Machno na Ukrainie, było wówczas ok. 10 000 anarchistów. W Komitecie
Wojskowo-Rewolucyjnym, który był głównym motorem działań w Październiku, oprócz
bolszewików zasiadało również czterech anarchistów. Anarchiści mieli również swoje re-
prezentacje w Komitetach Fabryczno-Zakładowych, które powstały po Rewolucji Lutowej.
Obierane na stanowiskach pracy, wyłaniane na zebraniach robotniczych, odegrały duża ̨
role ̨w zapewnieniu pracy fabryk i kooperacji z innymi zakładami pracy w przemyśle i na
wsi. Anarchiści mieli poważne wpływym. in. wśród górników, dokerów i odgrywali ważna ̨
role ̨ na wszystkich Ogólnorosyjskich Konferencjach Komitetów Fabryczno-Zakładowych,
które podczas Rewolucji Październikowej odbywały sie ̨w Piotrogrodzie.

W tych Komitetach anarchiści widzieli zalaż̨ek nowego samorzad̨nego społeczeństwa,
które miałoby powstać po Rewolucji.

Jednak rewolucyjne natchnienie i zjednoczenie z Października 1917 r. nie trwało długo.
Bolszewicy chcieli podporzad̨kować sobie wszystkie partie na lewicy, gdyż blokowały one
droge ̨ do rzad̨ów jednej partii. Anarchiści i inni lewicowcy wierzyli, że klasa robotnicza
bed̨zie mogła oprzeć sie ̨ tej sile poprzez własne komitety i rady (sowiety) z wybieralnymi
delegatami. Jednakże bolszewicy wysunel̨i teorie,̨ iż robotnicy nie sa ̨ jeszcze gotowi do po-
kierowania własnym losem, dlatego też bolszewicy stana ̨sie ̨siła,̨ która bed̨zie tymczasowo
spełniać te ̨ role ̨podczas ”okresu przejściowego”. Brak wiary wmożliwości zwykłych ludzi
doprowadził do zdrady interesów klasy robotniczej, wszystkich jej nadziei i marzeń.

W kwietniu 1918 r. anarchistyczny ośrodek w Moskwie został zaatakowany, 600 anar-
chistów zostało uwiez̨ionych, a tuzin zabitych. Było to odpowiedzia ̨ na odmowe ̨ uznania
przywództwa bolszewików oraz powołanie Czarnej Gwardii, która miała walczyć z brutal-
nymi prowokacjami i atakami Czeki (późniejsze KGB).

Anarchiścimusieli zdecydować o swoim stanowisku. Jedna cześć zaczeł̨awspółpracować
z bolszewikami i postanowiła sie ̨do nich przyłac̨zyć. Inna cześ̨ć walczyła cież̨ko w obronie
rewolucji, przeciwko tym którzy zamienili sie ̨ w nowa klase ̨ rzad̨zac̨a.̨ Ruch Machno na
Ukrainie i Kronsztad były głównymi miejscami walk anarchistów. Do 1921 r. antyautory-
tarna rewolucja upadła. Jej porażka miała głeb̨oki wpływ na mied̨zynarodowy ruch robot-
niczy. Przywódcy rewolucji antyautorytarnej nie chcieli, aby porażki sie ̨ powtarzały. W
tym celu napisali broszure,̨ która stała sie ̨znana ̨ jako ”Platforma”. Jest to lekcja rosyjskich
anarchistów, wyniesiona z kles̨ki w budowie wspólnej świadomości klasy robotniczej, wy-
starczajac̨o silnej i efektywnej, aby odeprzeć zakusy bolszewików i innych partii politycz-
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nych, głoszac̨ych, że przemawiaja ̨w imieniu robotników. Opracowali propozycje mówiac̨e,
w jaki sposób anarchiści powinni sie ̨ organizować i co robić, aby być bardziej efektywni.

Wyjaśnili bardzo prosto, że szkodliwe jest istnienie różnych organizacji, które maja ̨
wspólne korzenie, a dziela ̨ je antagonizmy ze wzgled̨u na różne definicje anarchizmu.
Określili zasady członkostwa, wypunktowali, iż potrzebne sa ̨ formalne struktury, które
pozwola ̨ na szybka ̨ i efektywna ̨ demokratyczna ̨ organizacje,̨ podkreślili szczególna ̨ role ̨
ideologów i organizatorów.

Broszura został ostro zaatakowany przez najbardziej znanych anarchistów tamtych cza-
sów: Enrico Malateste ̨ i Aleksandra Berkmana. Oskarżyli autorów ”Platformy” o to, że sa ̨
”bolszewickimi anarchistami”, którzy maszeruja,̨ jeden krok przed bolszewikami”. Te re-
akcje były niesłychanie gwałtowne, być może dlatego, że ”Platforma” proponowała utwo-
rzenie Powszechnego Zwiaz̨ku Anarchistycznego.

Autorzy ”Platformy” nie wyjaśnili jasno, jakiego rodzaju współprace ̨ widzieliby pomie-̨
dzy organizacjami i innymi grupami anarchistycznymi, oraz jak miałyby one wystep̨ować
na zewnat̨rz. Twierdzili, że nie powinno być problemów z różnymi organizacjami anar-
chistycznymi pracujac̨ymi dla wspólnych interesów, jeśli tylko uznaja ̨ wspólnote ̨ celów i
strategii.

”Platforma”, nie jest także, jak mówili obaj oskarżyciele, ”odejściem od anarchizmu w
kierunku wolnościowego komunizmu”. Oba terminy nie maja ̨ ze soba ̨wiele wspólnego. W
”Platformie” wskazano, że upadek rosyjskich anarchistów był skutkiem ich rozłamu i bra-
ku wspólnej organizacji, dezorganizacji i politycznej niepewności, innymi słowy, nieefek-
tywności. Broszura została napisanaw celu otwarcia debaty wewnat̨rz ruchu anarchistycz-
nego. Głosiła nie kompromis z autorytarna ̨polityka,̨ ale konieczność stworzenia organiza-
cji, która umożliwi połac̨zenie efektywności rewolucji z podstawowymi założeniami anar-
chistycznymi.

Nie jest to doskonały program, ani też nie był takimw 1926 r. Ma swoje słabe punkty. Nie
wyjaśnia pewnych ideałów wystarczajac̨o głeb̨oko, może nie porusza ważnych tematów w
ogóle. Ale jest tomała broszurka, a nie 26-tomowa encyklopedia. Autorzy dali do zrozumie-
nia w załac̨zniku, że nie jest to żadna ”biblia”, ani kompletna analiza, jest to artykuł-punkt
wyjścia do dyskusji na temat ważnych spraw.

Bezwat̨pienia po dziś dzień podstawowe idee ”Platformy” sa ̨wykorzystywanewmied̨zy-
narodowym ruchu anarchistycznym. Anarchiści chca ̨zmian świata na lepsze, ”Platforma”
wypunktowała co powinno być celem tych zmian.

Wprowadzenie historyczne
NestorMachno i Piotr Arszynowwraz z innymi uchodźcami z Rosji i Ukrainyw 1925 r. w Pa-
ryżu zaczel̨i wydawać doskonały dwumiesiec̨znik ”Dieło Truda”. Był to przeglad̨ anarcho-
komunistyczny. Pomysł na tego rodzaju przeglad̨ zrodził sie ̨w ich głowach po uwolnieniu
z wiez̨ienia Butyrki w Moskwie. Teraz wystarczyło tylko pomysł wypróbować w praktyce.
Machno pisał artykuły niemal do każdego wydaniu przez 3 lata.
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W 1926 roku do grupy przyłac̨zyła sie ̨ Ida Mett (autorka demaskujac̨ej bolszewików ”Ko-
muny kronsztadzkiej”), która uciekła z Rosji. W tym roku ukazała sie ̨ publikacja ”Orga-
nizacja Platform”. Publikacja ”Platformy” wśród mied̨zynarodowego ruchu anarchistycz-
nego spotkała sie ̨ z oburzeniem. Pierwszym, który ja ̨ zaatakował, był rosyjski anarchista
Wolin, który też przybył do Francji i założył z Sebastianem Faure pismo ”Synthesis” - ła-̨
czac̨e anarchokomunizm, anarchosyndykalizm i anarchoindywidualizm. Razem z Mollie
Steimer, Fleszynem i innymi napisał w odpowiedzi: ”Anarchizm nie jest teoria ̨walki klas,
jest wizja ̨ dla jednostek”.

Aby nie zostać zepchniet̨ymi na margines, ”Dieło Truda” wystap̨iło z inicjatywa ̨ zwo-
łania mied̨zynarodowej konferencji. 12 lutego 1927 r. na spotkaniu przygotowawczym
do konferencji obecni byli, oprócz grupy Dieło Truda, delegaci Francuskiej Młodzieżów-
ki Anarchistycznej ”Odeon”, Bułgar imieniem Paweł, indywidualny delegat polskich
anarchistów nazwiskiem Ranko, i inny Polak, który przybył na własna ̨ rek̨e,̨ kilkunastu
hiszpańskich bojowców, wśród nich Orobon, Fernandez, Carbo i Bibonel, Włoch Ugo
Fedell, Chińczyk Czen oraz Francuz Douphier-Meuner. Pierwsze spotkanie odbyło sie ̨ na
zapleczu paryskiej kafejki.

Utworzonowówczas komisje,̨ w skład której weszli Machno, Czen i Ranko. Samamied̨zy-
narodowa konferencja została zwołana na 20 kwietnia 1927 r. w Hayles-Roses koło Paryża,
w kinie Les Roses.

Na jej obradach byli obecni: włoska delegacja, która wspierała ”Platforme”̨ - na jej czele
stał Bifulchi - i inna włoska delegacja z magazynu ”Pension e vidoli”, w której składzie byli
Luigi Fabbri, Camillo Berneri i Dougo Feieli. Także Francja przysłała dwie delegacje: jedna
”Odeonu”, przychylna ”Platformie”, i druga z Sevrem Ferendezem.

Komisja Machno, Czena i Ranki rekomendowała konferencji nastep̨ujac̨e uchwały:

• Określenie walki klas jako najważniejszej idei anarchizmu.

• Określenie anarchokomunizmu jako podstawy ruchu.

• Określenie syndykalizmu jako głównej metody walki.

• Powołanie Powszechnej Organizacji Anarchistycznej, bazujac̨ej na ideologii i taktyce
wspólnej odpowiedzialności jednostek.

• Uznanie potrzeby opracowania programu realizacji rewolucji społecznej.

Po długiej debacie do projektów uchwał zostały wprowadzone pewne modyfikacje.
Jednak nic nie zostało uchwalone z powodu nalotu policji, która aresztowała wszyst-

kich obecnych.Machno stanał̨ przedmożliwościa ̨deportacji i tylko kampania prowadzona
przez francuskich anarchistów powstrzymała ekstradycje.̨ Propozycja założenia ”Mied̨zy-
narodowej Federacji Rewolucyjnej Anarchizmu Komunistycznego” została odrzucona, w
zwiaz̨ku z czym jej zwolennicy odmówili dalszego uczestnictwa w konferencji.

Inne ataki na ”Platforraę”̨ prowadzone były w dalszym ciag̨u przez Fabbriego, Bernerie-
go, historyka anarchistycznego Maxa Nettlaua i słynnego włoskiego anarchiste ̨Malateste.̨
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”Dieło Truda” odpowiedziało na ataki ”Odpowiedzia ̨ do Zantów” oraz przedmowa ̨ Arszy-
nowa w ”Platformie” nr 29. W zwiaz̨ku z tymi problemami Arszynow stracił nadzieje ̨ w
przyszłość ”Platformy” i wrócił do ZSRR w 1933 r. Nastep̨nie został oskarżony o ”odnawia-
nie anarchizmuw Rosji” i stracony w 1937 r., podczas czystek stalinowskich. Platforma nie
utworzyłamied̨zynarodowej organizacji, ale miała wpływ na kilka ruchówwe Francji. Cha-
rakterystycznym rysem sytuacji była seria rozłamów wśród francuskich ”platformistów”.
Poczat̨kowo kontrolowali oni główny nurt ruchu anarchistycznego, z czasem zmuszeni
zostali do odejścia i założenia własnej grupy. We Włoszech zwolennicy ”Platformy” zało-
żyli ”Unione Anarco Coummunista Italiana” , która jednak szybko sie ̨rozpadła. W Bułgarii
odnowiona ̨ została Anarcho-Komunistyczna Organizacja Bułgarii (FACB). Jednak twardo-
głowi ”platformiści” odmawiali uznania nowej organizacji.

Podobnie w Polsce Federacja Anarchistyczna uznała za swój cel obalenie kapitalizmu
i państwa przez walke ̨ klas oraz rewolucje ̨ społeczna ̨ i stworzenie specyficznej organiza-
cji nowego społeczeństwa: rad robotniczych i chłopskich bazujac̨ych na uznaniu wolności
jednostki, a przy tym oskarżyła ”Platforme”̨ o autorytarne zaped̨y. W Hiszpanii Juan Go-
mez Casas pisał w ”Anarchistyczna organizacja. Historia FAI”, że hiszpańscy anarchiści
byli skoncentrowani na powiek̨szeniu swoich wpływów, co najmniej do takich rozmiarów,
jak za Pierwszej Mied̨zynarodówki.

Hiszpański anarchizm nie musiał sie ̨wtenczas martwić o izolacje ̨ i rywalizacje ̨ z bolsze-
wikami. Tymczasem choć w Hiszpanii wpływy jej na całość ruchu były wciaż̨ małe, ”Plat-
forma” jednak je ciag̨le umacniała. Kiedy w 1927 r . zakładano anarchistyczna ̨organizacje ̨
”FederacionAnaraųista Iberica” platformiści niemogli wystap̨ić w dyskusji i opowiedzieć o
tym, co sie ̨działo na konferencji w Hayles-Roses, ponieważ jej dokumenty nie były jeszcze
przetłumaczone na hiszpański. J.Manuel Mulinez, w owym czasie sekretarz hiszpańskoje-
zycznej grupy anarchistycznej w Francji, pisał do Cassasa: ”Platforma Arszynowa i innych
rosyjskich anarchistów miała mały wpływ i na ruch mied̨zynarodowy, i w swoim kraju…
Platforma chciała odgrywać wiek̨sza ̨ role ̨ w mied̨zynarodowym ruchu anarchistycznym,
korzystajac̨ z doświadczeń Rewolucji Rosyjskiej. Dzisiaj po naszych doświadczeniach, wy-
glad̨a na to, że w praktyce dało sie ̨ to zrealizować w niewielkim stopniu.”

II Wojna Światowa zakłóciła rozwój organizacji anarchistycznych, ale kontrowersje na
temat ”Platformy” odnowiły sie ̨ po założeniu Federaction Communiste Libertarian we
Francji i Gruppi Anarchi di Azione Proletariat we Włoszech we wczesnych latach pieć̨dzie-
siat̨ych (była jeszcze mała Federacja Communiste Libertion hiszpańskich uchodźców). W
obu przypadkach punktem wyjścia dla ich deklaracji ideowo-programowych była właśnie
”Platforma”. W późnych latach sześćdziesiat̨ych i wczesnych latach siedemdziesiat̨ych
była ona również podstawa ̨ takich grup jak Organizacja Rewolucyjna Anarchistów w Wlk.
Brytanii i Organization Revolutionnaire Anarchiste we Francji.

”Platforma” była cennym historycznym doświadczeniem ruchu anarchistycznego, po-
szukiwaniem wiek̨szej efektywności oraz dróg wyjścia z politycznej izolacji, stagnacji i za-
mieszania. Postawiła przed nami pytania, na które musimy spróbować odpowiedzieć.
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Wstep̨
Jest charakterystyczne, że pomimo siły i niezaprzeczalnie pozytywnego charakteru idei
wolnościowego komunizmu, pomimo prostoty i spójności stanowiska anarchistów w re-
wolucji społecznej, pomimo wreszcie heroizmu i niezliczonych poświec̨eń anarchistów w
walce o wolnościowy komunizm, pomimo tego wszystkiego ruch anarchistyczny pozosta-
je słaby; historykom ruchu robotniczego jawił sie ̨ bardzo czes̨to, jako małe wydarzenie,
epizod, który nie pozostawił po sobie nic ważnego.

Na taki rozdźwiek̨ mied̨zy niezaprzeczalnie pozytywnymi ideami, a beznadziejna ̨wege-
tacja ̨ ruchu anarchistycznego złożyło sie ̨ szereg przyczyn, z których najważniejszymi sa ̨
niemoc organizacyjna i praktyczna ruchu anarchistycznego.

W wielu krajach ruch anarchistyczny nie ma perspektyw na przyszłość, ani na konty-
nuacje ̨ pracy bojowej, oraz zwyczajnie zanika, najcześ̨ciej nie zostawiajac̨ najmniejszego
śladu po sobie, gdyż reprezentowany jest przez kilka organizacji, zwolenników różnych
teorii i praktyk. Taka sytuacja anarchistów jako całości może być określona jako ”chro-
niczna dezorganizacja”.

Jak żółta febra do organizmu, ta choroba dezorganizacyjna wnikneł̨a do ruchu anarchi-
stycznego i nek̨a go od kilkunastu lat. Bez wat̨pliwości owa dezorganizacja powstaje na
bazie jakiejś teorii; wynika głównie ze złej interpretacji celów indywidualnych w anarchi-
zmie: teoria bywa czes̨to zbyt pomieszana, bez brania odpowiedzialności. Miłośnicy twier-
dzenia o ”samorealizacji” patrza ̨ na nia ̨ z punktu widzenia własnego chciejstwa, uparcie
wprowadzaja ̨chaos do ruchu anarchistycznego,mówiac̨ o stałych celach anarchizmu i jego
założycieli.

Ale stałe cele i nauczyciele pokazali dokładnie odwrotność. Chaos i rozdrobnienie sa ̨
rujnujac̨e: bliskie unie sa ̨ sygnałem życia i rozwoju. Owa prawidłowość wałki społecznej
jak najbardziej znajduje zastosowanie tak w walce klas, jak w walce organizacji.

Anarchizm nie jest piek̨na ̨ utopia,̨ ani abstrakcyjna ̨ idea ̨ filozofów, jest ruchem społecz-
nym mas pracujac̨ych. Z tych przyczyn musi zebrać jak najwiec̨ej sił w jedna ̨ organizacje,̨
agitujac̨, wychodzac̨ z rzeczywistości i strategii walki klas.

”Jesteśmy przekonani - powiedział Kropotkin - że formacje anarchistów w Rosji dalekie
sa ̨od uprzedzeń do wspólnego celu rewolucyjnego, odwrotnie - jest to pożad̨ane i użytecz-
ne.” (Przedmowa do ”Komuny Paryskiej” Bakunina, 1892). Bakunin nigdy nie wystep̨ował
sam z koncepcja ̨powszechnej organizacji anarchistycznej. Jednak jego aspiracje dotyczac̨e
aktywności organizacji anarchistycznych w Pierwszej Mied̨zynarodówce daja ̨ nam dobry
poglad̨ na niego, jako aktywnego członka organizacji.

W ostateczności praktycznie wszyscy aktywni bojownicy ruchu anarchistycznego wal-
czac̨y przeciwko rozproszonej aktywności, połac̨zeni sa ̨ jedna ̨ myśla:̨ pożad̨aja ̨ jedności.
Brak jedności dał sie ̨we znaki już podczas Rewolucji Rosyjskiej w 1917 r., gdy taka organi-
zacja była najbardziej potrzebna. Podczas tej rewolucji ruch wolnościowego komunizmu
charakteryzował sie ̨ zamieszaniem i sekciarstwem na najwiek̨sza ̨ skale.̨

Nieistnienie powszechnej organizacji anarchistycznej zaprowadziło duża ̨ cześ̨ć aktyw-
nych bojowników anarchistycznych w szeregi bolszewików. W dzisiejszych czasach spo-
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wodowało liczne inne tragiczne wypadki, gdy bojownicy anarchizmu pozostaja ̨ pasywni,
w obliczu zagrażajac̨ych poważnych sił wroga.

Istnieje zapotrzebowanie na taka ̨ organizacje,̨ która zjednoczyłaby wiek̨szość ruchu
anarchistycznego, stabilizowała w anarchizmie generalna ̨ i taktyczna ̨ linie ̨ polityczna,̨
która mogła by służyć całemu ruchowi.

Już najwyższy czas dla anarchizmu opuścić bagno dezorganizacji, położyć kres niekoń-
czac̨emu sie ̨ niezdecydowaniu co do wiek̨szości ważnych problemów taktycznych i teore-
tycznych, wyjść w strone ̨ pewnych rozpoznawanych celów i operowania zorganizowana ̨
kolektywna ̨praca.̨

Nie jest to wystarczajac̨e do utworzenia żywotnej organizacji: jest także potrzeba wy-
brania metody jej tworzenia.

Odrzucamy teoretycznie słuszna,̨ ale niepraktyczna ̨idee ̨utworzenia organizacji na zasa-
dach ”syntezy”, która jest zjednoczeniem reprezentantów różnych tendencji anarchizmu.
Taka organizacja, majac̨a nieelastyczne teoretyczne i praktyczne elementy, byłaby tylko
mechanicznym zebraniem indywiduów majac̨ych różne koncepcje co do wszystkich pro-
blemów ruchu anarchistycznego, które w sposób nieunikniony prowadziłoby do rozłamu
w bliskiej przyszłości.

Również metody anarchosyndykalistyczne nie rozwiaż̨a ̨ problemu anarchistycznej or-
ganizacji, jeśli nie uzna ona priorytetu problemów, interesujac̨ych rosnac̨a ̨ w siłe ̨ klase ̨
proletariatu przemysłowego.

Nie można jednak liczyć na znaczac̨a ̨ poprawe ̨w tej kwestii, jeśli nie zostanie utworzo-
na powszechna organizacja anarchistyczna. Jedyna ̨metoda,̨ która może rozwiaz̨ać nasze
problemy, jest według nas, powszechna organizacja, która skupi aktywnych bojowników
anarchistycznych na mniej lub wiec̨ej precyzyjnie określonym stanowisku teoretycznym,
taktycznym i organizacyjnym, tzn. wokół jednolitego programu. Opracowywanie takich
programów jest jednymz zadań anarchistówwwalkach społecznychwnajbliższych latach.
W tej sprawie rosyjscy anarchiści na uchodźstwie zwracaja ̨ sie ̨ do wszystkich anarchistów.

”Organizacja Platform” publikuje szkielet takiego programu. Niech posłuży on jako
pierwszy krok w kierunku zgromadzenia wszystkich sił wolnościowego komunizmu w
jedna,̨ aktywna,̨ kolektywna ̨walke:̨ Powszechny Zwiaz̨ek Anarchistyczny.

Niemamywat̨pliwości, że ”Platforma” zawiera luki, jak zazwyczaj nowe praktyczne kro-
ki w nagłej potrzebie. Możliwe, że jakieś zasadnicze sprawy zostały pominiet̨e, lub że sa ̨
nierozwiniet̨e, lub przeciwnie, że jest w niej za dużo szczegółowości. Wszystko to jest moż-
liwe, ale co jest ważne - to, że ”Platforma” przedstawia cel, do którego daż̨y: osiag̨niecie
zgody przez założenie organizacji powszechnej.

Jest naszymwspólnym daż̨eniem, aby powiek̨szać Powszechny Zwiaz̨ek Anarchistyczny,
nadać mu głeb̨ie,̨ w końcu zrobić z niego platforme ̨ dla całego ruchu anarchistycznego.

Na innym poziomie mamy również wat̨pliwości. Przewidujemy, że kilku indywiduali-
stów, samozwańczych reprezentantów chaotycznego anarchizmu zaatakuje nas, oskarża-
jac̨ nas o złamanie anarchistycznych zasad. Jednakże wiemy, że ci indywidualiści i elemen-
ty chaotyczne uciekaja ̨ od odpowiedzialności i sa ̨ odpowiedzialne za rozłamy w naszym
ruchu, ponieważ poprzez ”anarchistyczne zasady” rozumieja ̨ brak pluralizmu polityczne-
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go, który te rozłamy spowodował. Przeciwko temu i przeciw naszym wrogom walczymy z
całym zdecydowaniem. Dlatego odrzucamy ataki z ich obozu.

Pokładamy nasze nadzieje w innych bojownikach: tych, którzy pozostana ̨ wierni anar-
chizmowi, majac̨ w pamiec̨i tragiczne doświadczenia i cierpienia ruchu anarchistycznego,
i dzielnie poszukuja ̨ rozwiaz̨ania problemów.

Nastep̨nie pokładamy nadzieje w młodych, którzy stali sie ̨ anarchistami w czasie Rewo-
lucji Rosyjskiej, od razu znaleźli sie ̨w centrum decydujac̨ych wydarzeń, a teraz stanowczo
domagaja ̨ sie ̨ realizacji pozytywnych i organizacyjnych celów anarchizmu.

Zapraszamywszystkich rosyjskich anarchistów rozproszonych po różnych krajach świa-
ta, oraz indywidualnych bojowników, do zjednoczenia na bazie wspólnej organizacji plat-
form.

Niech Platforma posłuży jako rewolucyjny kreg̨osłup, punkt zborny wszystkich bojow-
ników rosyjskiego ruchu anarchistycznego! Niech posłuży ona utworzeniu Powszechnego
Zwiaz̨ku Anarchistów!
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Sekcja ogólna

1. Walka klas, jej rola i znaczenie
Jak wszystko to co je poprzedzało, także burżuazyjne, czyli kapitalistyczne społeczeństwo
naszych czasów (nie istnieje ”jedna ludzkość”), jest podzielone na dwa różne obozy róż-
niac̨e sie ̨ przez ich położenie i role w społeczeństwie: proletariat (w szerokim sensie tego
słowa) i burżuazje.̨ Proletariusze byli przezwieki zmuszani do utrzymywania sie ̨dziek̨i pra-
cy swych rak̨ i umysłów, ale owoce tej pracy trafiały nie do nich, lecz do burżuazji, klasy
uprzywilejowanej pod każdym wzgled̨em, majac̨ej do dyspozycji własność, władze ̨ i kultu-
re ̨ (nauke,̨ edukacje,̨ sztuke)̨. Wszystko to jest zbudowane na nowym niewolnictwie, na wy-
zysku pracujac̨ych mas; bez nich nie mogłoby istnieć. To wywołuje walke ̨ klas, gwałtowna ̨
walke,̨ w której odzwierciedlaja ̨ sie ̨ potrzeby robotników i ich wyobrażenie o sprawiedli-
wości. Cała dotychczasowa historia społeczna była nieprzerwanym łańcuchem walki mas
pracujac̨ych w obronie swoich praw, wolności i lepszego życia - w historii to właśnie wal-
ka klas była główna ̨ siła ̨ naped̨owa,̨ która determinowała forme ̨ i strukture ̨ społeczeństw.
Społeczny i polityczny reżimwszystkich państw jest produktemwalki klas. Fundamentem
struktury każdego społeczeństwa jest rozstrzygniec̨ie określonego etapu walki klas.

2. Potrzeba gwałtownej społecznej rewolucji
Na fundamencie niewolnictwa i eksploatacji mas, w drodze przemocy utworzono państwo.
Wszystkie organy państwa: policja, armia, sad̨ownictwo, sa ̨przejawem tej eksploatacji eko-
nomicznej, politycznej i społecznej. Zarówno każde przedsieb̨iorstwo wziet̨e osobno, jak
i cały system państwa, nie sa ̨ niczym innym jak osłona ̨ kapitalizmu; maja ̨ oko na robotni-
ków, zawsze maja ̨ siły gotowe do represjonowania ruchów robotniczych, które mogłyby
zagrozić ”spokojowi społecznemu” lub nawet fundamentom całego tego społeczeństwa.
Równocześnie system utrzymuje masy robotnicze w ignorancji i umysłowej stagnacji: bro-
ni sie ̨ przed wzrostem ich morale i poziomu intelektualnego, w celu łatwego manipulowa-
nia nimi. Droga współczesnego społeczeństwa: techniczna ewolucja kapitału i perfekcja
polityczna systemu, umacnia siły rzad̨zac̨ej klasy i czyni bardziej trudna ̨walke ̨ o emancy-
pacje ̨ robotników. Analizujac̨ współczesne społeczeństwo dochodzimy do wniosku, że je-
dyna ̨ droga ̨ do transformacji kapitalistycznego społeczeństwa w społeczeństwo wolnych
robotników jest gwałtowna rewolucja społeczna.
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3. Anarchiści i wolnościowi komuniści
Walka klas przekuła niewolnictwo robotników w aspiracje ̨ do wolności, wytworzyła anar-
chizm: idee ̨ negujac̨a ̨ system społeczny bazujac̨y na strukturach klasowo-państwowych,
głoszac̨a ̨ zastap̨ienie go przez wolne nie-państwo, lecz samorzad̨zac̨e sie ̨ społeczeństwo
pracowników. Anarchizm nie wywodzi sie ̨ z abstrakcyjnej refleksji intelektualistów lub fi-
lozofów, ale bezpośrednio z walki robotników przeciw kapitalizmowi, z potrzeby wolności
robotników, z aspiracji do wolności i równości, aspiracji, które staja ̨ sie ̨ życiowo ważne w
najlepszym okresie życia i walki klasowejmas robotniczych. Anarchistycznimyśliciele: Ba-
kunin, Kropotkin i inni nie stworzyli idei anarchizmu, ale odkryli ja ̨ w masach, po prostu
pomagajac̨ rozprzestrzenić sie ̨ myśli. Anarchizm nie jest rezultatem ich osobistych my-
śli ani odkryć, podobnie jak nie jest produktem ich skłonności filantropijnych, miłości do
człowieka. Bo też jednolita ludzkość nie istnieje. Każda próba sprowadzenia anarchizmu
do ogólnofilantropijnego charakteru byłaby historyczna ̨ i społeczna ̨ pomyłka,̨ która mo-
głaby prowadzić do utrzymywania status quo, a nawet do nowej eksploatacji. Anarchizm
jest filantropijny tylko w sensie idei polepszenia życia i nadziei na to, że pred̨zej czy póź-
niej powstanie społeczeństwo uwolnione od eksploatacji robotników. Jeśli masy robotni-
ków zwycież̨a,̨ cała ludzkość sie ̨ odrodzi; jeśli nie, to przemoc, eksploatacja, niewolnictwo
i ucisk bed̨a ̨ nadal panowały, jak ma to miejsce obecnie. Utworzenie, rozwój i realizacja
anarchistycznych ideima źródłow życiu iwalce robotniczychmas i nierozłac̨zniewiaż̨e sie ̨
z wiara ̨ w masy. Anarchizm chce transformacji obecnego burżuazyjno-kapitalistycznego
społeczeństwa w społeczeństwo, które zapewni robotnikom produkty ich pracy, wolność,
niezależność, społeczna ̨ i polityczna ̨ równość. W tym nowym społeczeństwie bed̨zie pa-
nować wolnościowy komunizm, społeczna solidarność i wolność jednostek znajda ̨ pełny
wyraz i rozwina ̨ sie ̨w doskonałej harmonii.

Wolnościowy komunizm wierzy, że jedynymi społecznymi wartościami sa ̨ praca fizycz-
na i intelektualna, w konsekwencji tylko pracujac̨y maja ̨ prawo do kontroli nad życiem
społecznym i ekonomicznym. Nie odmawia klasie niepracujac̨ej prawa do istnienia, ale
nie poczuwa sie ̨ wzgled̨em niej do żadnych obowiaz̨ków. Zmieni sie ̨ to, gdy klasa niepra-
cujac̨a zdecyduje sie ̨ stać produktywna. Wówczas bed̨zie mogła żyć w komunistycznym
społeczeństwie pod tymi samymi prawami jak inne, jako cześ̨ć wolnego społeczeństwa,ma-
jac̨ te same prawa i obowiaz̨ki jak inni. Wolnościowy komunizm chce skończyć z wszelka ̨
eksploatacja ̨ i przemoca ̨zarównow stosunku do jednostki, jak i domasy ludzkiej. Wprowa-
dzi ekonomiczna ̨ i społeczna ̨baze,̨ na której jednostki ze wszystkich cześ̨ci społeczeństwa
uzyskaja ̨ równe prawa z innymi jednostkami i zapewni każdemu maksimum wolności. Jej
podstawa ̨ bed̨zie wspólne posiadanie środków produkcji (przemysł, transport, ziemia, su-
rowce) oraz budowa ekonomicznej organizacji klasy robotniczej opierajac̨ej sie ̨ na założe-
niach równości i samorzad̨ności. Wolnościowy komunizm wprowadzi równość wartości i
praw każdej jednostki.
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4. Negacja demokracji
Demokracja jest jedna ̨z form burżuazyjno-kapitalistycznego społeczeństwa. Podstawa ̨de-
mokracji jest utrzymywanie sie ̨ dwóch antagonistycznych klas współczesnego społeczeń-
stwa: klasy pracujac̨ej i klasy kapitalistycznej oraz uznanie własności prywatnej. Formal-
nie władza należy do narodu, którego przedstawicielstwem jest parlament. Formalnie de-
mokracja proklamuje wolność słowa, prasy, zwiaz̨ków i równość wszystkich przed pra-
wem.

W rzeczywistości wszystkie te liberalne słowamaja ̨płytkie znaczenie: sa ̨tolerowane tak
długo jak nie wchodza ̨w droge ̨interesomklasy panujac̨ej, tj. burżuazji. Demokracja chroni
swa ̨ podstawe:̨ własność prywatna.̨ Demokracja daje burżuazji prawo do kontroli całej go-
spodarki kraju, całej prasy, edukacji, nauki, sztuki - co czyni burżuazje ̨całkowitym panem
sytuacji w państwie. Posiadajac̨ monopol w sferze życia ekonomicznego, burżuazja może
kontrolować sfere ̨ polityczna.̨ W efekcie parlament i rzad̨ w demokracji sa ̨ sługami burżu-
azji. Demokracja jest jedna ̨z form dyktatury burżuazji, ukryta ̨za formułkami i fikcyjnymi
gwarancjami wolności politycznej.

5. Negacja państwa i władzy
Wpojec̨iu burżuazji państwo jest organem, które uporzad̨kowuje kompleks polityczny, cy-
wilne i społeczne stosunki pomied̨zy człowiekiem a współczesnym społeczeństwem oraz
chroni praworzad̨ność. Anarchiści zgadzaja ̨ sie ̨ z ta ̨ definicja,̨ ale ja ̨ uzupełniaja,̨ że burżu-
azyjna praworzad̨ność, chroniona przez państwo, polega na zniewoleniu wiek̨szości przez
znaczna ̨ mniejszość. Państwo jest organem przemocy burżuazji nad robotnikami, usank-
cjonowanej przez prawo.

Lewicowcy, socjaliści, a w szczególności bolszewicy, postrzegaja ̨ burżuazyjne państwo i
władze jako sługe ̨kapitału. Ale utrzymuja,̨ że władza i państwomoga ̨równie dobrze służyć
proletariackiej partii, poteż̨nej broni wwalce o emancypacje ̨proletariatu. Z tych powodów
owe partie sa ̨ za autorytarnym socjalizmem i państwem proletariackim. Niektórzy chca ̨
pokonać burżuazyjna przemoc droga ̨ pokojowa,̨ parlamentarna ̨ (socjaldemokracja), inni
przez rewolucje ̨ (bolszewicy, lewica rewolucyjna). Anarchiści widza ̨ tu dwa fundamental-
ne błed̨y, zgubne w dziele emancypacji. Istnienie władzy zależy od eksploatacji i niewol-
nictwa mas ludzi. Powstała ona na bazie eksploatacji, dla obrony interesów wyzyskiwaczy.
Bez niewolnictwa i bez wyzysku traci racje ̨ bytu.. Państwo i władza odbieraja ̨ masom ca-
ła ̨ inicjatywe,̨ zabijaja ̨ ducha tworzenia i wolnej aktywności, utrzymujac̨ ich w fałszywej
świadomości: nie poddaństwa i wyzysku, lecz nadziei na awans społeczny, ślepej wiary w
przywódców, iluzji uczestniczenia we władzy. Emancypacja pracy jest możliwa wyłac̨znie
na drodze rewolucyjnej walki wielkichmas pracujac̨ych i organizacji klasowej przeciw sys-
temowi społecznemu. Zdobyciewładzy przez partie socjaldemokratyczne, droga ̨pokojowa ̨
nie przynosi emancypacji pracy. Z prostego powodu prawdziwa poteg̨a, prawdziwawładza,
pozostaje przy burżuazji, która kontroluje gospodarke ̨i polityke ̨państwa. Rola władzy ”so-

12



cjalistycznej” redukuje sie ̨do reform, do ulepszenia tego systemu. (Np. RamsayMacdonald,
partie socjaldemokratycznewNiemczech, Szwecji, Belgii, które doszły dowładzyw kapita-
listycznym społeczeństwie) Tworzenie ”władzy socjalistycznej” na drodze budowy i orga-
nizowania tak zwanego ”proletariackiego państwa” (np. ”państwo robotniczo-chłopskie”
bolszewików) również nie może służyć sprawie emancypacji pracy. Państwo natychmiast
tworzy ochrone ̨ przed rewolucja,̨ tłamsi potrzeby, stawia im tame,̨ tworzy nowe uprzy-
wilejowane kasty i w konsekwencji stabilizuje podstawy kapitalizmu: władze ̨ i państwo,
niewolnictwo i wyzysk mas, przemoc.

6. Rola mas i rola anarchistów w walce klas i rewolucji
społecznej
Głównymi siłami społecznej rewolucji sa:̨ klasa robotnicza i cześ̨ć inteligencji pracujac̨ej w
miastach oraz masy chłopów na wsi. Bed̨ac̨ wyzyskiwana i uciskana tak samo jak miejski
i wiejski proletariat, inteligencja pracujac̨a jest rozdarta miedzy pracownikami a kapitali-
stami, dziek̨i ekonomicznym przywilejom uzyskanym od burżuazji. Dlatego we wczesnym
okresie rewolucji socjalistycznej, tylko niewielki procent inteligencji pracujac̨ej wział̨ w
niej aktywny udział. Anarchistyczna koncepcja roli mas w rewolucji społecznej i w kon-
strukcji socjalizmu jest różna od tej tworzonej przez partie socjalistyczne. Podczas, gdy
bolszewicy reprezentowali destruktywne tendencje rewolucji, nieprzydatne w tworzeniu
(na przykład: dlaczego cała aktywność w tworzeniu nowego życia powinna być skoncen-
trowana w rek̨ach państwa i rzad̨u, jak kiedyś cała aktywność rewolucyjna w rek̨ach Ko-
mitetu Centralnego?), anarchiści mówili, że masy pracujac̨e maja ̨ w sobie wystarczajac̨o
dużo sił twórczych, konstruktywnych. Anarchiści chcieli, żeby owe siły jak najlepiej mo-
gły sie ̨ ujawnić. Anarchiści postrzegaja ̨ państwo jako głównego wroga mas, uzurpatora,
który przywłaszcza sobie prawo wypełniania wszystkich funkcji w życiu ekonomicznym i
społecznym. W przyszłości państwo musi zniknać̨, nie ”w jeden dzień”, ale szybko. Musi
zostać zniszczone przez robotników w pierwszy dzień po zwycies̨twie i nie może sie ̨ od-
rodzić ponownie. Bed̨zie zastap̨ione przez federacyjny system rad robotników oparty na
wspólnej produkcji i konsumpcji, robotników zjednoczonych i samorzadzacych sie.̨ Sys-
tem jak najbardziej wyklucza autorytarna ̨organizacje.̨ Rosyjska rewolucja 1917 wyznaczy-
ła dokładnie orientacje ̨procesów emancypacji w tworzeniu sytemu robotników i chłopów.
Tragicznym błed̨em było nie zlikwidowanie organizacji, przemocy i państwa. Bolszewicy
sprzeniewierzyli sie ̨ zaufaniu robotników i chłopów, pomogli w utrzymaniu burżuazyjne-
go państwa, reorganizujac̨ je, co zabiło twórcza ̨ aktywność mas. Program działania anar-
chistów może być podzielony na dwa rozdziały, przed rewolucja ̨ i podczas rewolucji. W
obu anarchiści moga ̨wówczas tylko wypełnić role ̨organizatora, jeśli maja ̨ jasna ̨koncepcje ̨
obiektywnej walki i dróg, które poprowadza ̨ do realizacji tych celów. Podstawowym zada-
niem Powszechnego Zwiaz̨ku Anarchistów w okresie przedrewolucyjnym musi być przy-
gotowanie robotników i chłopów do rewolucji społecznej. W państwie rzad̨zonym przez

13



burżuazje,̨ w państwie formalnej demokracji, anarchizm nawołuje do walki klas w celu
całkowitego wyzwolenia robotników. Ostrzega i odkrywa w masach świadomość klasowa.̨

Idea anarcho-komunizmu jest antydemokratyczna i antypaństwowa. Wolnościowa edu-
kacja mas musi być powszechna. Samokształcenie jest niewystarczajac̨e. Co jest tu bardzo
potrzebne, to dokładna i masowa organizacja anarchistyczna, by zdać sobie sprawe,̨ że
potrzebna jest praca w dwóch kierunkach: z jednej strony w kierunku krzewienia wśród
mas robotniczych i chłopskich idei wolnościowego komunizmu; z drugiej w kierunku or-
ganizowania wspólnej produkcji i konsumpcji robotników i chłopów (robotnicy i chłopi
zorganizowani wokół produkcji; współpraca robotników i wolnych chłopów; robotnicy i
chłopi zorganizowani na bazie wspólnej produkcji i konsumpcji bed̨a ̨pierwsza ̨siła ̨rewolu-
cji społecznej). Im wiec̨ej takich organizacji bed̨zie rozwijać sie ̨ w sposób anarchistyczny,
tym bardziej bed̨a ̨ bezkompromisowe i twórcze w momencie rewolucji. Dla klasy pracuja-̨
cej w Rosji jest jasne, że po ośmiu latach bolszewickiej dyktatury, która spet̨ała natural-
na ̨ dla mas potrzebe ̨ wolnej aktywności, istnieje potrzeba formowania własnego masowe-
go ruchu anarchistycznego. Zorganizowana milicja anarchistyczna powinna natychmiast
wyjść na spotkanie tym potrzebom, póki istnieje takamożliwość, póki nie zrobi tego zdege-
nerowany reformizm (mienszewizm). W tym celu anarchiści, szukajac̨ dla rewolucji drogi
wyjścia ze ślepego zaułka, powinni odtwarzać Komitety Biedoty Wiejskiej, które zostały
zniszczone przez państwo. Rola anarchistów w rewolucyjnych czasach nie może ograni-
czać sie ̨ do głoszenia pewnych myśli wolnościowych. Polityka nie jest arena ̨ propagandy,
ale arena ̨strategicznej walki, daż̨enia do kontroli nad życiemekonomicznym i społecznym.
Anarchizm powinien być główna idea ̨rewolucji, dlatego, że tylko teoria anarchizmumoże
przynieść emancypacje ̨ pracy. Anarchizm nie aspiruje do politycznej władzy ani tym bar-
dziej do dyktatury. Jego głównym daż̨eniem jest pomoc masom do wejścia na autentyczna ̨
droge ̨ do socjalnej rewolucji i utworzenia socjalizmu. Jest również ważne, że trzeba utrzy-
mać rewolucyjna ̨orientacje ̨ na zniesienie kapitalistycznego społeczeństwa ucisku, w imie ̨
wolnej pracy. Doświadczenie Rewolucji Rosyjskiej z 1917 r. pokazało nam, że ostatnie za-
danie jest daleko nie łatwe, ponieważ istnieja ̨ partie, które próbuja ̨ skierować rewolucje ̨
społeczna ̨ na inne drogi. Masy działaja ̨ w ruchach społecznych czes̨to tendencyjnie i do-
gmatycznie, co powoduje rozłamy, brak koordynacji i w konsekwencji prowadzi do osła-
bienia idei wolnościowej, która jest potrzebna, aby utrzymać anarchistyczna ̨ orientacje ̨ i
obiektywizm socjalnej rewolucji. Teoretyczne i praktyczne obowiaz̨ki kolektywizmu sa ̨po-
ważne w czasie rewolucji. Musi on przejawiać sie ̨w postawieniu i wypełnianiu wszystkich
celów rewolucji społecznej: w orientacji i ogólnym charakterze rewolucji; w pozytywnych
przedsiew̨ziec̨iach rewolucji, w nowej produkcji, konsumpcji itp. Na wszystkie te pytania i
wiele innych,masy żad̨aja ̨jasnej i precyzyjnej odpowiedzi od anarchistów. Od tegomomen-
tu, kiedy anarchiści zadeklarowali koncepcje ̨ rewolucji i zmiany struktur społeczeństwa,
sa ̨zobowiaz̨ani do dania jasnych odpowiedzi na pytania nurtujac̨e wolnościowy komunizm
i do zgromadzenia wszystkich sił w celu jej realizacji. Tylko w ten sposób Powszechnemu
Zwiaz̨kowi Anarchistów i ruchowi anarchistycznemu uda sie ̨ kompetentnie wykonać te
funkcje i poprowadzić masy do rewolucji społecznej .
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7. Okres przejściowy
Przez ”okres przejściowy” partie socjalistyczne rozumieja ̨ określona ̨ faze ̨ w życiu ludzi,
charakteryzujac̨a ̨sie:̨ gwałtownymzerwaniem ze starymporzad̨kiem i zastap̨ieniemgo no-
wym systemem ekonomicznym i społecznym - systemem, który jednak nie zapewnia peł-
nej emancypacji robotników. W tym sensie programy okresu przejściowego socjalistycz-
nych partii politycznych np. demokratyczny program socjalistów lub program komuni-
stów ”dyktatury proletariatu” sa ̨ programami minimum (program minimum nie mówi
o transformacji kapitalizmu, ale o rozwiaz̨ywaniu głównych problemów jeszcze pod jarz-
memkapitalizmu). Głównamyśl tych założeń jest niemożliwa dowykonania, przynajmniej
na razie. Realizacji ideałów robotników: ich niezależności, wolności i równości - konse-
kwentnie zapobiegaja ̨ liczne instytucje systemu kapitalistycznego: państwowy przymus,
prywatnawłasność środkówprodukcji, biurokracja i kilkadziesiat̨ zależności od zamierzeń
programowych poszczególnych partii. Anarchizm zawsze był wrogiem takich programów,
twierdzac̨, że tworzenie takich przejściowych systemów, które zawieraja ̨w sobie elementy
eksploatacji i przymusu, prowadza ̨ do wzrostu zniewolenia mas. Zamiast tworzenia poli-
tycznych programów anarchiści zawsze bronili idei szybkiej rewolucji społecznej, która
pozbawi kapitalistyczna ̨klase ̨ ekonomicznych i społecznych przywilejów, oraz odda środ-
ki produkcji i wszystkie funkcje ekonomiczne oraz społeczne w rec̨e robotników. Do teraz
anarchiści bronia ̨ tej pozycji.

Idea okresu przejściowego, powołujac̨a sie ̨ na rewolucje ̨ społeczna,̨ powinna prowadzić
nie do społeczeństwa komunistycznego, ale do systemu X. Społeczeństwo komunistyczne
zachowujac̨e elementy starego systemu jest antyspołeczne samo w sobie. Grozi to utwo-
rzeniem na nowo starych podziałów. Jawnym przykładem takich reżimów jest ”dyktatura
proletariatu” ustanowiona przez bolszewików w Rosji. Twierdza ̨ oni, że ich reżim powi-
nien być przejściowym krokiem na drodze do całkowitego komunizmu. W rzeczywisto-
ści ten krok był wykonany w tym celu, aby klasy robotników i chłopów znalazły sie ̨ na
dole drabiny społecznej, jak przedtem. Budowa społeczeństwa komunistycznego wyma-
ga możliwości uzyskania nieograniczonej wolności od pierwszego dnia rewolucji; oprócz
potrzeby zdobycia bazy społecznej także ustalenia współpracy mied̨zy jednostkami. Nie
rozstrzygamy tu sprawy mniejszego i wiek̨szego dobra, tylko kwestie ̨ techniczna.̨ Funda-
mentalna ̨ zasada ̨ w nowym społeczeństwie bed̨zie odtworzenie struktury, która nie be-̨
dzie kontrolowana, to jest równość powiaz̨ań, wolność i niezależność robotników. Owe
zasady to pierwsze zadania mas, które wyrastaja ̨ w rewolucji społecznej. Jeśli rewolucja
społeczna skończy sie ̨ porażka ̨ robotników, wtenczas bed̨ziemy musieli sie ̨ przygotować
do nowej walki, nowej ofensywy przeciwko kapitalistycznemu systemowi; jeśli doprowa-
dzi nas do zwycies̨twa robotników, wtenczas zapewni nam samorzad̨owe administrowanie
ziemia,̨ produkcja ̨ i funkcjonowaniem społeczeństwa, robotnicy bed̨a ̨ budować nowe wol-
ne społeczeństwo. To była charakterystyka budowania społeczeństwa komunistycznego,
raz rozpoczet̨ego, rozwijajac̨ego sie ̨ bez zakłóceń, wzmacniajac̨ego sie ̨ i rozkwitajac̨ego. W
ten sposób przejście kontroli nad produkcja ̨ i funkcjonowaniem społeczeństwa przez ro-
botników wyznaczy linie ̨ demarkacyjna ̨pomied̨zy państwem i era ̨ bez-państwa. Jeśli chce
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sie ̨ to zastosować do obecnej walki klas, pod której sztandarami odbywa sie ̨ rewolucja spo-
łeczna, to anarchiści nie moga ̨ łac̨zyć swojego programu ze starym porzad̨kiem, szukajac̨
rozwiaz̨ań dla przejściowych systemów i okresów, ani ukrywajac̨ fundamentalnych zasad,
ale odkryć je i zastosować.

8. Anarchizm i syndykalizm
Przeciwstawianie wolnościowemu komunizmowi syndykalizmu i odwrotnie jest sztuczne.
Ideały anarchizmu i syndykalizmu należa ̨ do różnych porzad̨ków rzeczy, sa ̨ nieporówny-
walne. Komunizm jest społeczeństwemwolnych robotników, jest celemwalki anarchistów,
a syndykalizm jest ruchem rewolucyjnych robotników w ich miejscu pracy, jest jedna ̨ z
form rewolucyjnej walki klas. Rewolucyjny syndykalizm w zjednoczeniu robotników, jak i
wszystkich grup zawodowych, nie ma dobitnej teorii, nie ma koncepcji świata, która odpo-
wiada na wszystkie pytania polityczne i społeczne. Zawsze odzwierciedla ideologie ̨ ludzi,
którzy pracuja ̨ najbardziej intensywnie w swojej grupie. Nasz stosunek do rewolucyjnego
syndykalizmu przedstawia sie ̨ w sposób nastep̨ujac̨y: bez rozstrzygania roli rewolucyjne-
go syndykalizmu po rewolucji, czy bed̨zie organizować nowa ̨ produkcje,̨ czy też zostawi
ja ̨ radom robotniczym lub komitetom fabrycznym - sad̨zimy, że anarchiści musza ̨ brać
udział w rewolucyjnym syndykalizmie jako jednej z form rewolucyjnego ruchu robotni-
czego. Toteż dziś nie stawiamy pytania: czy anarchiści powinni brać udział czy nie brać
udziału w rewolucyjnym syndykalizmie, ale jak i w jakim celu musza ̨wziać̨ udział. Widzi-
my okres, kiedy anarchiści weszli w ruch syndykalny jako indywidualiści i propagandyści,
jako okres tworzenia zawiaz̨ków zawodowego ruchu robotniczego. Syndykaliści, chociaż
nie wychodza ̨ poza was̨ki pragmatyzm, wspieraja ̨ idee wolnościowych komunistów, idee
tworzenia zwiaz̨ków anarchistycznych i rewolucji lewicowo-syndykalistycznej, ponieważ
wiedza,̨ że zanarchizowane zwiaz̨ki zawodowe bed̨a ̨rewolucyjne i chronione w ten sposób
przed wpływami oportunizmu i reformizmu. Syndykalizm jest dobrym ruchem robotni-
czym, ale bed̨ac̨ pozbawiony społecznej i politycznej teorii, niezdolny jest do rozwiaz̨y-
wania społecznych problemów samemu. Dlatego widzimy zadanie anarchistów w ruchu
syndykalistycznym jako rozwijanie teorii wolnościowego komunizmu, przetworzenie jej
wmiażdżac̨a ̨pieś̨ć rewolucji społecznej. Jest ważne aby nie zapominać, że trade-unionizm,
jeśli nie znajdziewodpowiednim czasie podporywpostaci anarchistycznej teorii, to zamie-
ni sie,̨ czy nam sie ̨ to podoba czy nie, w ideologie ̨państwotwórcza.̨ Zadania anarchistów w
rewolucyjnym ruchu zwiaz̨kowym moga ̨ być wypełnione jedynie wówczas, gdy ich praca
bed̨zie połac̨zona z aktywnościa ̨organizacji anarchistycznych poza zwiaz̨kami zawodowy-
mi. Innymi słowy, musimy wejść w rewolucyjny ruch zwiaz̨kowy jako zorganizowana siła,
odpowiedzialna przed powszechna ̨ organizacja ̨ anarchistyczna ̨ za wyniki pracy w zwiaz̨-
kach zawodowych. Bez przymuszania kogokolwiek do wstep̨owania do zwiaz̨ków anarchi-
stycznych, musimy szukać wpływu teoretycznego we wszystkich zwiaz̨kach zawodowych
i we wszystkich ich formach (IWW, rosyjskie TU). Możemy to osiag̨nać̨ tylko przez zorga-
nizowane, zbiorowe działanie; ale nigdy nie uda sie ̨ to małym grupom, nie majac̨ym wie-̨
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zi organizacyjnych ani jedności ideologicznej. Grupy anarchistów w przedsieb̨iorstwach,
fabrykach, zakładach pracy, powinny zajać̨ sie ̨ tworzeniem zwiaz̨ków anarchistycznych,
przewodzić walce rewolucyjnych zwiaz̨ków zawodowych, zapewnić dominacje ̨ idei wolno-
ściowego komunizmu w ruchu zwiaz̨kowym. Akcje tych grup powinny być organizowane
przez powszechna ̨organizacje ̨ anarchistyczna.̨ Takie widzimy drogi i środki rozprzestrze-
niania wpływów anarchistycznych w zwiaz̨kach zawodowych.
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Sekcja twórcza
Fundamentalnym celem walki świata pracy jest utworzenie -na drodze rewolucji - wolne-
go i równego społeczeństwa komunistycznego opartego na zasadzie ”Od każdego według
zdolności, każdemu według potrzeb”. Jednakże, owo społeczeństwo samo sie ̨ nie wytwo-
rzy, powstanie ono dziek̨i powstaniu: sile społecznej. Rewolucja bed̨zie wielkim procesem,
wymagajac̨ym zorganizowanych sił, które określa ̨droge ̨postep̨owania i tym procesem po-
kieruja.̨ Naszym zadaniem jest ustalić owa ̨droge ̨oraz sformułować pozytywne, konkretne
odpowiedzi na problemy, z którymi bed̨a ̨sie ̨borykać robotnicy od pierwszego dnia rewolu-
cji społecznej. Rozumie sie ̨samo przez sie,̨ że budowa nowego społeczeństwa bed̨zie możli-
wa dopiero po zwycies̨twie robotnikównad burżuazyjno-kapitalistycznym systemem i nad
jego przedstawicielami. Niemożliwe sa ̨ widoki na rozpoczec̨ie budowy nowej gospodarki
przemysłowo-rolniczej i nowego społeczeństwa, póki siła państwa broniac̨a reżimu nie-
wolniczego nie zostanie zmiażdżona przez rewolucje,̨ póki robotnicy i chłopi nie zostana ̨
wyzwoleni.

Fundamentalna ̨ zasada ̨ rewolucji społecznej jest niszczenie. Pierwszym celem rewolu-
cji społecznej jest zmiażdżenie systemu kapitalistycznego, zabranie burżuazji wszystkich
elementów przywilejów i siły, utworzenie dyktatury proletariatu. Przed nami stoja ̨ naste-̨
pujac̨e zadania:

• Rozwiaz̨anie w duchu wolnościowego komunizmu problemów produkcji przemysło-
wej.

• Rozwiaz̨anie problemów agrarnych.

• Rozwiaz̨anie problemów konsumpcji.

Produkcja
Przemysł krajowy jest produktem pracy kilku generacji robotników, a także różne gałez̨ie
przemysłu sa ̨połac̨zone ze soba.̨ Dlategowidzimy środki produkcji jako należac̨e dowszyst-
kich robotników, ale do żadnego z osobna - środki produkcji kraju traktowane globalnie i
należac̨e do całej klasy robotniczej. Owe tezy określaja ̨ charakter i forme ̨nowej produkcji.
Bed̨zie to wspólne w tym sensie, że wytwór produkcji robotników należy do wszystkich.
Ten produkt, bez wzgled̨u na kategorie,̨ to ogólna prowizja dla robotników. Każdy, kto bie-
rze udział w produkcji, otrzyma to co potrzebuje, na równych prawach dla każdego. Nowy
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system produkcji zastap̨i biurokracje ̨ i eksploatacje ̨ we wszystkich formach i zamiast niej
wprowadzi w życie zasady współpracy i solidarności.

Klasa średnia, która jest podpora ̨ kapitalizmu, jak i burżuazja, musza ̨ brać udział w no-
wym sposobie produkcji na tych samych zasadach jak inni. Jeśli nie bed̨a ̨chciały, obie klasy
znajda ̨ sie ̨ poza nawiasem społeczeństwa. Nie bed̨zie szefów ani właścicieli lub własności
państwowej (jak to jestwpaństwie bolszewickim). Kierownictwo sprawowane bed̨zie przez
robotników: rady robotnicze, komitety fabryczne lub kierownictwa robotnicze w pracy.
Owe organy połac̨zone bed̨a ̨ w komunach, zarzad̨zane ogólnie przez federacje produkcji.
Tworzone przezmasy, zawsze bed̨ac̨e pod ich kontrola ̨i wpływem,wszystkie te organy cze-̨
sto bed̨a ̨ odnawiane personalnie, co sprzyjać bed̨zie samokontroli. Praca zespolona, gdzie
środki produkcji i produkty należa ̨ do wszystkich, zastap̨ienie biurokracji przez zasady
braterstwa i współpracy oraz wprowadzenie równych praw dla robotnikówwe wszystkich
dziedzinach, produkcja kierowana przez organy robotnicze, wybrane przez masy - to jest
pierwszy krok na drodze do wolnościowego komunizmu.

Konsumpcja
Podczas rewolucji powstana ̨ dwa problemy:

• Problem zaopatrzenia.

• Zasady jego dystrybucji.

W sprawie dystrybucji dóbr konsumpcyjnych rozwiaz̨anie zależy od ilości produktów
potrzebnych i od zasady jej ustalania. Rewolucja społeczna wiaż̨e sie ̨ z rekonstrukcja ̨ ca-
łego społeczeństwa, ale też bierze na siebie obowiaz̨ek zaspokojenia życiowych potrzeb
wszystkich. Wyjat̨kiem jest grupa przeciwników rewolucji, którzy nie pracuja,̨ odmawiaja ̨
wziec̨ia udziału w nowej produkcji. Ogólnie, oprócz ostatniej grupy ludzi, zaspokojenie po-
trzeb wszystkich w rewolucji bed̨zie zapewnione przez rezerwy dóbr konsumpcyjnych. W
przypadku niewystarczajac̨ej ilości dóbr, bed̨a ̨one rozdzielone według zasady najwiek̨szej
potrzeby; najpierw dzieciom, inwalidom i rodzinom pracujac̨ym.

Trudniejszym pytaniem jest tworzenie podstaw konsumpcji. Bez wat̨pienia w pierw-
szych dniach rewolucji gospodarstwa chłopskie nie zapewnia ̨ produktów żywnościowych
dla całej populacji. Chłopi maja ̨ żywność, której miasta nie maja.̨

Wolnościowy komunizm nie ma wat̨pliwości, że pomied̨zy robotnikami w mieście i na
wsi istnieja ̨ ścisłe wiez̨i. Sad̨zimy, że rewolucja społeczna może być dokonana wspólnie
przez robotników i chłopów. Rozwiaz̨anie problemów konsumpcji podczas rewolucji be-̨
dzie możliwe tylko dziek̨i bliskiej współpracy tych dwóch grup społecznych.

Dla ustanowienia tej współpracy miejska klasa robotnicza, dysponujac̨a wiek̨szym bo-
gactwem, musi starać sie ̨ szybko zaopatrzyć wieś w środki i narzed̨zia dla odpowiedniej
gospodarki. Pokaz solidarności ze strony robotników jak i potrzeby chłopów skłonia ̨ ich
do tego samego, do zaopatrywania miast w ich produkty.
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Współpraca robotników i chłopów bed̨zie podstawa ̨ zapewnienia miastom potrzeb-
nej żywności, a wsiom środków produkcji. Później odpowiedzialność za zaopatrzenie we
wszystko co potrzebne w rozwijaniu gospodarki i życia społecznego robotników i chłopów,
uczyni zaopatrzenie robotników i chłopów sprawnie działajac̨ym organizmem.

Ziemia
Kwestie ̨ agrarna ̨ rozwiaz̨ać może rewolucyjna i twórcza siła, która ̨ bed̨a ̨ pracujac̨y chło-
pi, nie wykorzystujac̨y pracy innych. Ich żad̨aniem bed̨zie dokonanie redystrybucji ziemi
na wsi w celu jej eksploatacji na zasadach komunistycznych. Jak przemysł - tak i ziemia,
uprawiana przez pokolenia, jest produktemwspólnegowysiłku. Należy również dowszyst-
kich ludzi pracujac̨ych, ale do żadnego z osobna, ziemia nigdy wiec̨ej nie bed̨zie kupowa-
na, sprzedawana, ani zastawiana: nie bed̨zie służyła jako środek do wyzysku cudzej pracy.
Ziemia jest także wspólnym środkiem pracy, gdzie ludzie produkuja ̨ środki, z których ży-
ja.̨ Jednak jest to środek pracy, gdzie każdy pracownik (chłop) dziek̨i pewnym okoliczno-
ściom historycznymmusiał pracować sam i niezależnie od innych producentów. Przemysł
zarzad̨zany wspólnie jest istota ̨ i jedyna ̨możliwościa ̨ naszych czasów, wiek̨szość chłopów
gospodaruje ziemia ̨ na swój własny rachunek.

Kiedy ziemia i środki produkcji sa ̨ kontrolowane przez chłopów, nie ma możliwości ich
sprzedawania i zastawiania, pytanie o forme ̨i metode ̨eksploatacji (w komunie lub w rodzi-
nie) nie znajdzie natychmiastowego rozwiaz̨ania, tak samo jak w sektorze przemysłowym.
Obie te formy prawdopodobnie bed̨a ̨ stosowane. Chłopi sami określaja ̨warunki eksploata-
cji i używania ziemi. Żadna siła zewnet̨rzna niemożemiećwpływu na to. Ponieważ daż̨ymy
do społeczeństwa komunistycznego, ponieważ musimy w sposób rewolucyjny przenieść
robotników z położenia niewolnictwa i wyzysku w położenie całkowitej wolności i rów-
ności, ponieważ chłopi stanowia ̨ duża ̨ cześć ludności (prawie 88% w Rosji w omawianym
czasie - przyp. red.) i ponieważ gospodarka rolna bed̨zie wspomagana przez rewolucyjna ̨
klase ̨ robotnicza-̨ naszym obowiaz̨kiem bed̨zie robienie wszystkiego od zaraz, by wspólnie
rozwiaz̨ywać problemy agrarne, aż ostatecznie zniknie prywatna własność i prywatne za-
właszczanie wartości dodatkowej w rolnictwie i w przemyśle. Musimy od zaraz zaangażo-
wać sie ̨w propagande ̨wśród chłopów, aby uzyskać ich pomoc w rewolucji agrarnej. Specy-
ficzne założenia wolnościowego komunizmu ułatwia ̨ chłopom owo zadanie. W tym sensie,
techniczny postep̨ bed̨zie wielce ważny, ułatwi ewolucje ̨ w gospodarce, a także realizacje ̨
komunizmu w mieście, w szczególności w przemyśle. Jeśli współdziałajac̨ z chłopami, in-
dywidualnie i zbiorowo, robotnicy przemysłowi zrozumieja ̨ potrzeby wsi i jeśli zaopatrza ̨
każda ̨wioske ̨w przedmioty powszedniego użytku, narzed̨zia i maszyny do uprawy ziemi,
to dziek̨i temu przybliży sie ̨ chłopów do komunizmu w gospodarce.
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Obrona Rewolucji
Pytanie o obrone ̨rewolucji jest również zwiaz̨ane z problemem”pierwszego dnia”.Wpraw-
dzie najbardziej poważne znaczenie dla obrony rewolucji bed̨ziemiało rozwiaz̨anie proble-
mów: produkcji, konsumpcji i ziemi. Gdy wszystkie problemy zostana ̨ rozwiaz̨ane, żadna
kontrrewołucja nie bed̨zie mogła jej zaszkodzić. Jednakże robotnicy bed̨a ̨musieli sprostać
wyzwaniom, aby mogła przetrwać. Rewolucja społeczna, która zagraża przywilejom i eg-
zystencji klas niepracuajcych w społeczeństwie, na pewno wywoła desperacki opór tych
klas, który zapewne przyjmie rodzaj gwałtownej wojny domowej. Doświadczenia z Rosji
pokazały, że wojna może nie być kwestia ̨ kilku miesiec̨y, ale kilku lat. Przez kilka lat be-̨
da ̨prowadzone ofensywy przeciwko rewolucji, aby odzyskać utracona ̨władze ̨ i przywileje.
Duża liczebność armii, technika wojskowa, strategia, kapitał - wszystko to zostanie rzuco-
ne przeciwko zwykłym robotnikom.

Jednakże pierwszy krok zrobiony przez robotników na poczat̨ku rewolucji pozbawi kla-
se ̨ rzad̨zac̨a ̨ zdolności obrony na długi czas. W celu przetrwania rewolucji robotnicy po-
winni utworzyć organ obrony rewolucji, aby przeciwstawić sie ̨ ofensywie sił zbrojnych.
W pierwszym dniu rewolucji jej siły bed̨a ̨ sie ̨ składały z uzbrojonych robotników i chło-
pów. Jednak w ciag̨u pierwszych dni wojna domowa osiag̨nie szczytowy punkt i dwa obozy
w walce bed̨a ̨ miały już stworzone regularne wojsko. W rewolucji społecznej najbardziej
krytycznym momentem nie bed̨zie obalenie władzy, gdyż nastap̨i on wówczas, kiedy siły
przegranego reżimu rozpoczna ̨ generalna ̨ ofensywe ̨ przeciwko robotnikom. Sad̨zimy, że
robotnicy powinni utworzyć rewolucyjny kontyngent wojskowy. Fundamentalne zasady
tej organizacji musza ̨ zostać ustanowione wcześniej.

Odrzucenie państwa i autorytarnych metod rzad̨ów oznacza również odrzucenie pań-
stwowejmetody organizacji robotniczych sił zbrojnych, innymi słowy zaciag̨u do państwo-
wej armii. Idea fundamentalna wolnościowego komunizmu musi być podstawa ̨ takiej for-
macji. Formowanie powstańczej partyzantki robotników i chłopów, która przewodziła mi-
litarnej akcji w Rewolucji Rosyjskiej, może być tego przykładem.

Jednakże ”służba ochotnicza” i akcja partyzancka nie powinny być rozumiane tak, że
bed̨zie to walka robotników i chłopów walczac̨ych ze wspólnym wrogiem bez skoordyno-
wanego planu generalnego operacji i każdy bed̨zie podejmować akcje na własna ̨ odpowie-
dzialność i ryzyko. Strategia i taktyka partyzantów w czasie ich pełnego rozwoju powinny
być poddane wspólnemu rewolucyjnemu dowództwu. Jak każda wojna - wojna domowa
nie może być wygrana przez robotników, póki nie bed̨a ̨oni spełniać fundamentalnych wa-
runków powodzenia każdej militarnej akcji: jedności w planach, działaniach i jedności w
dowodzeniu. Najbardziej krytycznym momentem rewolucji bed̨zie, czas gdy burżuazyjna
kontrofensywa przeciwko niej ruszy ze zorganizowana ̨ siła.̨ Robotnicy w tym krytycznym
punkcie musza ̨ przyswoić sobie podstawy strategii militarnej. Zarówno siły rewolucyjne,
jak i kontr-rewolucyjne musza ̨ i bed̨a ̨ opierać sie ̨ na ogólnej armii ze wspólnym dowódz-
twem i planem operacji. Nastep̨ujac̨e zasady bed̨a ̨ podstawa ̨ armii rewolucyjnej:

a. Klasowy charakter armii
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b. Służba ochotnicza (przymus bed̨zie kompletnie wykluczony w obronie rewolucji)

c. Wolna dyscyplina (własna), służba ochotnicza i rewolucyjna dyscyplina sa ̨kompaty-
bilne oraz daja ̨ rewolucyjnej armii wiek̨sze morale niż innej armii państwowej.

d. Absolutne posłuszeństwo rewolucyjnej armii, jako reprezentanta robotników i chło-
pów, w stosunku do klasy robotniczej i chłopstwa oraz organizacji ogólnokrajowej,
utworzonej przez masy w celu kontrolowania obronnego sektora życia społecznego.

Innymi słowy, organ obrony rewolucji, odpowiedzialny za walke ̨ na frontach zewnet̨rz-
nych i wewnet̨rznych (wat̨ek przygotowań do burżuazyjnej kontrrewolucji), bed̨zie pod
jurysdykcja ̨ produkcyjnej organizacji robotniczej i chłopskiej, która bed̨zie przedkładała
propozycje i skad̨ bed̨a ̨otrzymywanewytyczne polityczne. Armia nie powinna być postrze-
gana jako jedna z podstawowych instytucji wolnościowego komunizmu. Jest ona tylko ko-
niecznym skutkiem przyjec̨ia militarnej strategii rewolucji w celu wygrania wojny domo-
wej. Tomusi przykuć nasza ̨uwage ̨już od zaraz.Musimy dokładnie przestudiować doświad-
czenia, aby uniknać̨ błed̨ów podczas obrony rewolucji. Przegranie wojny domowej byłoby
zguba ̨ dla całej rewolucji społecznej.
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Sekcja organizacyjna
Powyżej przedstawiliśmy ogólnie konstruktywne pozycje organizacji platform w rewolu-
cyjnych siłach anarchizmu. Owaplatforma zawiera głównepunkty taktyczne i teoretyczne,
sprowadzona do najmniejszego wspólnego mianownika, by zebrać wszystkie bojowników
ruchu anarchistycznego.

Naszym zadaniem jest zebranie wszystkich elementów ruchu anarchistycznego w jedna ̨
całość, aktywna ̨ i agitujac̨a:̨ w Powszechny Zwiaz̨ek Anarchistyczny. Siły wszystkich anar-
chistów powinny być zorientowane w kierunku utworzenia tej organizacji. Fundamental-
nymi celami Powszechnego Zwiaz̨ku Anarchistycznego powinny być:

1. Jedność Teoretyczna
Teoriama za zadanie pomoc aktywnym osobom i organiza-opwrnw znalezieniu wła-
ściwej drogi do celu. Oczywiście powinno być to wspólne dla wszystkich osób i orga-
nizacji w Powszechnym Zwiaz̨ku. Cała aktywność Powszechnego Zwiaz̨ku powinna
opierać sie ̨ na wspólnocie teorii.

2. Jedność Taktyczna lub Kolektywna Metoda Akcji
Taktycznemetody działania członków i grupy wewnat̨rz Zwiaz̨ku powinny być zgod-
ne z teoria,̨ to jest zarówno z jej całościa,̨ jak i z cześ̨ciami składowymi.
Wspólna linia taktyczna w ruchu jest ważna dla istnienia organizacji i całego ruchu:
to ona pozwoli nam zlikwidować efekt kilkunastu taktyk, skoncentruje wszystkie
siły ruchu, nada im wspólny kierunek - na rozwiaz̨anie problemów.

3. Kolektywna Odpowiedzialność
Praktyka działania nawłasna ̨odpowiedzialność powinna być zdecydowanie potep̨io-
na i odrzucona w szeregach ruchu anarchistycznego. Obszary życia rewolucyjnego,
społecznego i politycznego sa ̨przede wszystkim dogłeb̨nie kolektywne z natury. Re-
wolucja społeczna działajac̨ na tym obszarze nie może bazować na osobistej odpo-
wiedzialności indywidualnych bojowników.
Organ wykonawczy całego ruchu anarchistycznego, Zwiaz̨ek Anarchistyczny wysta-̨
pi równocześnie przeciwko taktyce nieodpowiedzialnego indywidualizmu, wysuwa-
jac̨ cel kolektywnej odpowiedzialności: cały Zwiaz̨ek bed̨zie odpowiedzialny za poli-
tyczna ̨i rewolucyjna ̨aktywność każdego członka; i tylkow tym sensie każdy członek
bed̨zie odpowiedzialny za polityczna ̨ i rewolucyjna ̨ aktywność Zwiaz̨ku jako całości.
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4. Federalizm
Anarchizm zawsze odmawiał uznawania centralizacji organizacji w życiu społecz-
nym mas oraz w akcjach politycznych. Centralizacja systemu zmniejsza aktywność
duchowa,̨ inicjatywe ̨ i niezależność każdej jednostki oraz skazuje masy na przywia-̨
zanie do ”centrum”. Naturalna ̨ i nieunikniona ̨konsekwencja ̨ tego systemu jest znie-
wolenie i mechanizacja życia społecznego oraz organizacyjnego.
Anarchizm zawsze wystep̨ował przeciwko centralizacji i bronił federalizmu, który
pogodzi niezależność i inicjatywe ̨ jednostek oraz organizacje ̨ na rzecz wspólnych
spraw. Dziek̨i pogodzeniu tych idei: niezależności i praw każdej jednostki z wachla-
rzem potrzeb społecznych, federalizm otworzy drzwi swobodnemumanifestowaniu
każdego indywidualizmu.
Czes̨to jednak cele federalistów były w szeregach anarchistów zniekształcane: zbyt
czes̨to były rozumiane jako prawo do manifestowania każdego ”ego”, bez wypeł-
nienia obowiaz̨ków wynikajac̨ych z przynależności do organizacji. Owa fałszywa in-
terpretacja dezorganizowała nasz ruch w przeszłości. Najwyższy czas położyć temu
kres.
Zjawisko federalizmu polega na wolnym porozumieniu jednostek o utworzeniu or-
ganizacji dla kolektywnej pracy w celu rozwiaz̨ania wspólnymi siłami problemu. Jed-
nakże takie porozumienie i Zwiaz̨ek bazowany na nim bardziej realna ̨ siła,̨ niż fikcja ̨
i iluzja,̨ wtedy i tylko wtedy, kiedy wszyscy, którzy biora ̨ udział w porozumieniu o
utworzeniu Zwiaz̨ku, wytrwaja ̨w nim do końca i bed̨a ̨ stosować sie ̨ do wspólnie po-
dejmowanych decyzji. Rewolucja jest olbrzymim przedsiew̨ziec̨iem społecznym, w
którym nie może być decyzji bez wykonania. Jest to tym mniej dopuszczalne w or-
ganizacji anarchistycznej, która bierze na siebie zobowiaz̨anie doprowadzić robotni-
ków do rewolucji społecznej. Typ federalistyczny organizacji anarchistycznej, ponie-
waż odzwierciedla prawa każdego członka do niezależności, wolnej opinii, wolności
indywidualnej i inicjatywy, konsekwentnie wymaga od każdego członka spełnienia
obowiaz̨ku wobec organizacji, żad̨a wykonania wspólnych decyzji.

W tych warunkach, połac̨zenia indywidualizmu z federalistycznym celem, idea Po-
wszechnego Zwiaz̨ku Anarchistycznego, organizacji anarchistycznej funkcjonujac̨ej
poprawnie, oraz kierujac̨ej sie ̨ określona ̨ teoria,̨ rodzi problem koordynacji i zbieżności
działania aktywnych sił w ruchu anarchistycznym.

Każda organizacja należac̨a do Unii reprezentuje żywa ̨ komórke ̨wspólnego organizmu.
Każda komórka powinna mieć swój sekretariat, egzekutywe ̨ i kierownictwo teoretyczne,
polityczne i techniczne pracy organizacji.

Zostanie utworzony Komitet Wykonawczy Zwiaz̨ku - specjalny organ wykonawczy ma-
jac̨y na celu koordynacje ̨ działań w ramach Zwiaz̨ku należac̨ych do niego organizacji. Ko-
mitet bed̨zie wypełniać nastep̨ujac̨e funkcje: wykonywanie decyzji wydanych przez

Zwiaz̨ek; teoretyczna ̨i organizacyjna ̨orientacje ̨aktywistów poszczególnych organizacji
składajac̨a ̨ sie ̨ z poglad̨ na stanowisko teoretyczne i generalna ̨ taktyke ̨Zwiaz̨ku; monitoro-
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wanie stanu ruchu; utrzymywanie roboczych i organizacyjnych wiez̨i pomied̨zy wszystki-
mi organizacjami Zwiaz̨ku oraz zwiaz̨ku z organizacjami nie należac̨ymi do niego.

Uprawnienia, zasady odpowiedzialności i praktyczne zadania dla komitetu wykonaw-
czego bed̨a ̨ustalane przez kongres Zwiaz̨ku. Powszechny Zwiaz̨ek Anarchistyczny postawi
sobie konkretny i jasno określony cel.

W imie ̨ sukcesu rewolucji społecznej musi być atrakcyjny i przyciag̨ać do siebie najbar-
dziej rewolucyjne i najbardziej krytyczne elementy spośród robotników i chłopów.

Powszechny Zwiaz̨ek Anarchistyczny, bed̨ac̨ organizacja ̨ antyautorytarna,̨ która daż̨y
do zniesienia społeczeństwa klasowego, uważa, że powodzenie rewolucji społecznej zależy
od równości dwóch podstawowych klas społeczeństwa: robotników i chłopów. Leży to w
interesie emancypacji obu tych klas.

Co sie ̨ tyczy zwiaz̨ków zawodowych i organizacji rewolucyjnych drobnomieszczaństwa,
Powszechny Zwiaz̨ek Anarchistyczny bed̨zie musiał poświec̨ić wszystkie siły, aby stać sie ̨
wśród nich pionierem i teoretycznym przewodnikiem.

To samo odnosi sie ̨ i do wyzyskiwanych mas chłopskich. Planujac̨ tworzenie rewolucyj-
nych zwiaz̨ków zawodowych, Zwiaz̨ek musi też tworzyć sieć organizacji chłopskich daż̨a-̨
cych do rewolucji ekonomicznej, opartych na zasadach antyautorytarnych.

Bazujac̨y na masach ludzi pracujac̨ych, Powszechny Zwiaz̨ek musi brać czynny udział
we wszystkich przejawach ich życia, nieustannie tworzac̨ im okazje do organizowania sie ̨ i
podejmowania ofensywy. Tylko wówczas może on osiag̨nać̨ zamierzony cel: stanie sie ̨ zor-
ganizowana ̨siła ̨daż̨ac̨a ̨do emancypacji, której historyczna ̨misja ̨ jest rewolucja społeczna.
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