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Tymoteusz Onyszkiewicz dał sie ̨ już poznać z jednej strony, jako autor
quasi-autobiograficznych wspomnień z niedawnej buntowniczej przeszłości
(Czas: Anarchia. Tryb: Rewolucja, Opary anarchii. Łzy rewolucji), a z dru-
giej, jako nieustraszony propagator „łagodnej” wersji anarchizmu, któryma
sie ̨opierać na działaniach bezprzemocowych oraz duchowym przebudzeniu
zwolenników nieograniczonej wolności (Mój anarchizm). Jeśli zagłeb̨iliby-
śmy sie ̨ jeszcze bardziej w jego twórczości, to również odkrylibyśmy poetyc-
ka ̨strone ̨Tymka oraz proze,̨ już w znaczniemniejszym stopniu utożsamiana ̨
z duchem anarchii…

Mój anarchizm stanowił swego rodzaju anarchistyczne credo Onyszkie-
wicza. Zawarte w nim idee oczywiście nie mogły przemówić do wszystkich
uczestników ruchu anarchistycznego. Pacyfistyczna, antyprzemocowa i du-
chowa wizja anarchizmu rozgrzewała głowy bojowo nastawionej cześ̨ci ru-
chu wolnościowego. Niejednokrotnie dyskusje teoretyczne były zaciet̨e i go-
rac̨e. Zdawać by sie ̨ mogło, iż wszystko to miało dość spory wpływ na dal-
sza ̨prace ̨ autora, który postanowił „pójść za ciosem” i rozwinać̨ niektóre ze
swych teorii zawartych w poprzednim wydawnictwie.

Tymoteusz tym razem odstawia na bok praktyczna ̨ strone ̨ swego anarchi-
zmu humanistycznego, choć chcac̨ nie chcac̨ pojawiaja ̨ sie ̨ i takie wat̨ki na
łamach jego nowej pozycji. Postanowił podłożyć jeszcze grubsze i solidniej-
sze fundamenty po swoja ̨ wizje ̨ anarchizmu duchowego, transcendentalne-
go… O ile wMoim anarchizmie, temat ten został potraktowany na poważnie,
lecz troche ̨ po macoszemu, o tyle Anarchizm transcendentalny a gnoza jest
już bardziej rozbudowana ̨ forma,̨ podparta ̨ konkretniejszymi przykładami
historycznymi i filozoficznymi, poprzeplatanymi własnymi przemyśleniami
autora. Ruszamy wiec̨ wraz z nim poprzez intelektualna ̨podróż od starożyt-
ności, poprzez wieki średnie, aż do czasów nam niemal współczesnych. W
pradawnych dziełach Sokratesa, neoplatońskiego Plotyna, stoickiego Epikte-
ta czy cyników doszukiwać sie ̨ bed̨ziemy metafizycznych podstaw anarchi-
stycznej duchowości i wewnet̨rznego spokoju. W pozostałościach historycz-
nych po gnostykach, katarach czy słowiańskich bogomiłach znajdziemy nie
tyle „świet̨e” przesłania, co praktyke ̨„uświec̨onego” życia społecznego, gdyż
wiele ze spuścizny ideowej tych heretyckich (wmniemaniuwiek̨szości chrze-
ścijan) ruchów społecznych spłoneł̨o na stosach, nieraz wraz z ich wyznaw-
cami… Jednak równieżw tradycji chrześcijańskiej doszukuje sie ̨autorwolno-
ściowych inspiracji i poparcie dla swej idei, opierajac̨ sie ̨ głównie na Nowym
Testamencie i dziedzictwie Jezusa z Nazaretu. Zrozumienia dla ludzkiego ist-
nienia i odnalezienia w nim duchowej i intelektualnej wolności szukać wraz

2



z Tymoteuszem bed̨ziemy zarówno pośród amerykańskich transcendentali-
stów (Emerson, Thoreau), „religijnych” dziełach oświeconego Tołstoja, jego
„konserwatywnego” pobratymca Bierdjajewa, rosyjskich anarcho-mistyków
czy filozofii Henri Bergsona. Onyszkiewicz jednak swe poszukiwania „ducho-
wej anarchii” nie ogranicza tylko i wyłac̨znie w zachodniej i europejskiej tra-
dycji duchowo-intelektualnej. Patrzy również naWschód, który każdej i każ-
demu z nas od zarania dziejów kojarzy sie ̨nie tyle z egzotyzmem, co życiem
bardziej uduchowionym, gdzie to co społeczne i duchowe przenikaja ̨ sie ̨nie-
jednokrotnie w każdym swym kroku. Nie bed̨zie wiec̨ dla nas dziwne to, iż
poszukiwawcze ścieżki Tymka zawioda ̨nas kuwewnet̨rznemu rozwojowi po-
śród indyjskich joginów oraz mnichów buddyjskiego zen.

Onyszkiewicz dochodzi momentami do zaskakujac̨ych wniosków, zaska-
kujac̨ych dla adeptów klasycznego anarchizmu, opartego na racjonalizmie,
materializmie i empirycznej nauce. „Klasyczny anarchizmodrzucametafizy-
ke ̨ i ducha, ale w tym buncie, daż̨ac̨ do wolności i sprawiedliwości, rozpaczli-
wie odrzucajac̨ Boga, nieświadomie zwraca sie ̨ku prawdziwemu Absolutowi,
ku dobru i miłości”. Oczywiście, jeśli za Absolut nie bed̨ziemy uznawać jakie-
goś tam wyimaginowanego Boga, istote ̨ wyższa,̨ która kieruje naszym ziem-
skim życiem, a za autorem uznamy za Absolut powszechne dobro i miłość, to
po cześ̨ci można sie ̨ tu zgodzić, z oczywistym zaznaczeniem, iż nie dotyczyć
to bed̨zie wszystkich anarchistów… Trudno sobie wyobrazić współczesnego
uczestnika Czarnego Bloku, jako anarchiste ̨zainteresowanego „dobrem imi-
łościa”̨ czy nawet anarchosyndykaliste,̨ którego retoryka i praktyka społecz-
na zainfekowana jest klasowa ̨ nienawiścia ̨ wobec klas uprzywilejowanych.
Wyznawcy anarchizmu społecznego, odrzucajac̨y przemocowa ̨ akcje ̨ bezpo-
średnia,̨ próbujac̨y w pokojowy sposób koegzystować na obrzeżach systemu
kapitalistycznego, uprawiajac̨y nieograniczona ̨kropotkinowska ̨pomoc wza-
jemna… ci być może opieraja ̨ swe działania i idee na „dobru i miłości”, jed-
nak można sobie zadać pytanie, jak silna ̨ sa ̨ reprezentacja ̨we współczesnym
anarchizmie?Mógłbymwyłowićw tej niewielkiej ksiaż̨eczce jeszcze kilka po-
dobnych cytatów i głeb̨oko je krytycznie przeanalizować, jednak pozostawie ̨
ta ̨ przyjemność już samym czytelnikom…

To co podoba mi sie ̨ w traktacie ideowym Onyszkiewicza, to to, iż nie sta-
wia on swych tez na piedestale, nie twierdzi, że osiag̨nał̨ dziek̨i swym poszu-
kiwaniom jakieś wywyższajac̨e oświecenie, nie uważa też, bym miał jedna ̨
i jedyna ̨ racje…̨ „Poszukiwanie sensu jest rzecza ̨ bardzo ludzka ̨ i niezwykle
ważna.̨ Ksiaż̨ka ta jest właśnie efektem takiego poszukiwania, ale czy z ko-
lei i ten zamiar doprowadziłem do właściwego końca? Czy udało mi sie ̨ sens
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znaleźć, określić, naszkicować, a może stworzyłem tylko jego majaki – na
te pytania czytelnicy i czytelniczki odpowiedza ̨ sobie sami. Celem ludzkiej
egzystencji jest poznanie życia w całości, jego istoty i pełni, komponowa-
nie, według tego poznania, swojego niepowtarzalnego istnienia. Ten cel jest
czymś ponadczasowym, nieprzemijalnym, dlatego jest dostep̨ny dla wszyst-
kich i bed̨zie dostep̨ny zawsze”. Tymi słowami, Tymoteusz staje obok nas jak
równy z równym, proponujac̨ swoje przemyślenia, jako jedna ̨z dróg pełnego
poznania życia. I mimo, iż osobiście nie uważam anarchizmu za jakieś ducho-
we wtajemniczenie, którego „kulminacje ̨ stanowi opierajac̨y sie ̨ na pozna-
niu metafizycznym anarchizm transcendentalny”, a bardziej za realny ruch
społeczny i rewolucyjny, który za cel stawia sobie obalenie zatec̨hłych kon-
strukcji Państwa i współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego, to jednak
w ramach intelektualnego ćwiczenia, moge ̨przejść poprzez ścieżki zapropo-
nowane przez Tymoteusza, wybierajac̨ z nich to, co pasuje do mego obrazu
świata i skrec̨ajac̨ w dowolnym momencie w własna strone,̨ jak prawdziwie
wolny człowiek…
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