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• Pułapka Kultu Przodków: Komunia z bogami twoich przodków jest
spoko i w ogóle, ale rasizm – nie. Nie jesteś lepszy, bo czcisz Odyna.
Ktoś niebed̨ac̨y białej rasy i czczac̨y Odyna, analogicznie, niemamniej-
szych praw do swoich wierzeń. Czy musze ̨mówić dalej?

• Pułapka Prymitywizmu: Co niemniej ważne, jest różnicamied̨zy idea ̨
umiłowania Ziemi, a wiara ̨ w to, że nasi przodkowie z jakiegoś powo-
du wiedli życie lepsze od nas. Taki poglad̨ ignoruje niezwykła ̨poprawe ̨
warunków życia, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami, poste-̨
pujac̨a ̨od wieków. Nauka i technologia moga ̨być źle wykorzystywane,
nie sa ̨ jednak naszymi wrogami. Tak samo nie jest nim cywilizacja. Dla
anarchisty z ekologicznymi skłonnościami najtrudniej jest nie wpaść
właśnie w te ̨ pułapke.̨ Nie poddawaj sie ̨ jej.

Idac̨ Naprzód
Jest to tylko pobieżny przeglad̨ mojej filozofii, licze ̨ jednak na to, że zain-
spiruja ̨ nim wiek̨sza ̨ rzesze ̨ osób. Chciałabym publikować wiec̨ej tekstów o
pogaństwie i okultyzmie, może też zajać̨ sie ̨technikamimagicznymi. Nastep̨-
nym razem zajme ̨ sie ̨ krótkim przedstawieniem moich praktyk magicznych.
Mam nadzieje,̨ że was to zainteresuje.
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“Ni Boga, Ni Pana” brzmi stary anarchistyczny okrzyk - i nie bez powo-
du. Religia zorganizowana używana była do kontrolowania ludzi o tysiec̨y
lat. Ostatni wzrost popularności sympatii do faszyzmu - “owiniet̨ego flaga ̨ i
dzierżac̨ego krzyż” z reszta ̨ - dodaje wiarygodności staremu Marksowemu
stwierdzeniu, że religia jest opium dla mas. Jednak duża cześ̨ć od niedawna
wzbierajac̨ej fali chrześcijańskiego ferworu religijnego skierowana została
przeciwko innym religiom w takim samym stopniu, jeśli nie wiek̨szym, jak
przeciw ateistom i agnostykom. Wzrost popularności islamofobii na Zacho-
dzie zasługuje tu na szczególna ̨ uwage.̨ Również na szczególna ̨ uwage ̨ zasłu-
guje ruch “nowego ateizmu”, który dodał paliwa do faszystowskiego ognia
zamiast połac̨zenia sił z anarcho-socjalistami. Zwyczajne usuniec̨ie religii z
tego równania nie zdaje egzaminu i przynajmniej mnie pozostawiło w stanie
duchowego niespełnienia. Oczywiście religie zorganizowane wciaż̨ obarczo-
ne sa ̨wieloma przewinieniami sprawiajac̨ymi, że trudno jest wiaz̨ać sie ̨z nim
daż̨ac̨ do anarchii. Co jednak z religiami zdezorganizowanymi?

Jedna ̨ z rzeczy, które przeciag̨neł̨y mnie do amerykańskiego ruchu neo-
pogańskiego była jego różnorodność. Choć druidyzm i wicca sa ̨dziś główny-
mi nurtami, obecne sa ̨ również ruchy takie jak asatru, rekonstrukcjonizm
celtycki, hellenizm, stregheria, religia rzymska i niezliczone inne, nie wspo-
minajac̨ o samotnych eklektykach łac̨zac̨ych praktyki. Ruch ten jest ogólnie
bardzo zdecentralizowany, choć obecność dużych grup i kowenów jest wy-
raźniewidoczna. Samotni praktykujac̨y i grupynieformalne stanowia ̨jednak
duży procent ogółu i wierze,̨ że w ruchu jako całości drzemie radykalny po-
tencjał. Wziaw̨szy to pod uwage ̨przyjrzyjmy sie ̨ temu jak mogłyby wyglad̨ać
główne idee przyświecajac̨e ruchowi anarcho-pogańskiemu.

Troche ̨ zasad anarcho-pogaństwa i takich tam
Poniższa lista stanowi tylko ogólny przeglad̨ i nie jest w żadnym razie wy-
czerpujac̨a. Jest to nie tyle manifest, ile raczej wymienienie kilku najważ-
niejszych punktów.

• Czcimy Bogów w zamian za dary, którymi nas obdarzyli, a wśród któ-
rych najważniejszymi sa ̨ życie i wolność woli.

• Wiara w Bogów jest tym, co czyni ich prawdziwymi. Niczyi Bogowie
nie sa ̨ bardziej lub mniej prawdziwi od Bogów kogoś innego.
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• Wszyscy ludzie powinnimóc czcić swoich Bogóww jakikolwiek sposób
uznaja ̨ za słuszny.

• Państwo jest wrogiem wszystkich czcicieli, bowiem czci ono kapitał, a
wiec̨ podporzad̨kowuje duchowość temu co materialne.

• Scentralizowana, zorganizowana religia jest oreż̨em państwa.

• Zdecentralizowana, zdezorganizowana religia jest oreż̨em przeciwko
państwu.

Wzgled̨em magii:

• Magia jest realizacja ̨woli na płaszczyźnie materialnej, osiag̨ana ̨dziek̨i
opanowaniu płaszczyzny kognitywnej.

• Użycie magii w celu spełniania własnych pragnień jest działaniem ra-
dykalnym, podczas gdy użycie magii w celu kontrolowania innych jest
aktem zła.

• Unikaj umyślnego zadawania krzywdy za pomoca ̨magii, jeśli tylkomo-
żesz, zachowaj jednak zdolność i gotowość do obrony własnej. Pierdo-
lenie o “nieczynieniu żadnej krzywdy” cie ̨ zabije.

4

• Poprzez podporzad̨kowanie duchowości temu, co fizyczne, państwo
wymusza paradygmat myślowy odrzucajac̨y sensowność praktyk ma-
gicznych. Głównym celem maga powinno być przebicie sie ̨ przez ten
myślowy paradygmat i uczyć innych tego samego.

Tak w ogóle, to uznajcie powyższa ̨ flage ̨ za podlegajac̨a ̨ pod licencje ̨ do-
meny publicznej creative commons. Zaprojektowałam ja ̨ sama używajac̨ ele-
mentów z domeny publicznej i nie roszcze ̨ sobie absolutnie żadnych praw
do tego projektu. Serio. Używajcie jej. Dzielcie sie ̨ nia.̨ Rozpowszechniajcie
ja.̨ Chce ̨ ja ̨widzieć wszed̨zie.

Pułapki na pogańskiego anarchiste ̨
Jestem cześ̨cia ̨ społeczności neopogańskiej już od przeszło roku i zdaż̨yłam
zaobserwować kilka naprawde ̨ nieprzyjemnych pułapek, w które poganie
moga ̨ wbiec z rozped̨u, nieważne jak długo obracaja ̨ sie ̨ w środowisku. Wy-
mieniam je tu po to, by ostrzec przed nim tak samo siebie, jak i innych.

• Pułapka Arogancji: Ta dotyczy szczególnie czarownic, czarowników,
magów i wszystkich innych praktykujac̨ych magie.̨ Wiara we własne
umiejet̨ności jest w praktyce magicznej potrzebna. Im wiec̨ej nabie-
rasz pewności w działanie twoich czarów, tym wiek̨sza szansa na to,
że zadziałaja.̨ Arogancja jednak oślepi cie ̨ na twoje błed̨y i sprawi, że
bed̨ziesz działać jak te wszystkie dupki myślac̨e, że w bawieniu sie ̨wol-
na ̨wola ̨niemanic złego. Pamiet̨aj: z wielka ̨moca ̨musi przyjść również
wielka odpowiedzialność.

• Pułapka Autentyczności: Pogaństwo jako całość zostało praktycznie
kompletnie wymazane na przestrzeni wieków. Najlepsze co możemy
teraz zrobić to spróbować rekonstruować stare praktyki. Czcimy Bo-
gów, ponieważ w nich wierzymy, nie dlatego, że zostali nam objawie-
ni.Wolność artystyczna, osobisty oglad̨ i łac̨zenie tradycji powinny być
czymś pochwalanym. Osobiste przekonania sa ̨ważne.

• Pułapka Apropriacji: Z drugiej strony, podczas gdy własne poglad̨y i
łac̨zenie neopogańskich tradycji jest jak najbardziej akceptowalne, nie
podpierdalaj tradycji historycznie uciskanym kulturom. To tylko po-
maga uciskajac̨emu eliminowanie niepodobajac̨ych mu sie ̨ religii. Se-
rio, po prostu tego nie rób.
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