
 

Noam Chomsky “Polityka,  
anarchizm, lingwistyka”

Niniejszy tom stanowi wybór 
krótkich tekstów Chomsky’ego 
reprezentujących głównie poli-
tyczny nurt jego twórczości. Dla 
tych, którzy znają Chomskiego 
jedynie jako analityka mediów  
i krytyka polityki międzynaro-

dowej, ta wszechstronna książka przedstawia 
jego studia nad lingwistyką, teorią anarchi-
styczną i radykalną krytyką polityczną. Chom-
sky pokazuje nam jak niewiele wspólnego 
z wolnością, jeśli w ogóle, mają frazy w ro-
dzaju “wolność wypowiedzi”, “wolny rynek” 
czy “wolny świat”.

Michael Albert “Ekonomia uczestnicząca. Życie po kapitalizmie”

W jaki sposób możemy zastąpić ekonomię wyzysku i chciwości ekonomią 
opartą na współpracy i solidarności? W jaki sposób ludzie mogą sami de-
cydować o gospodarce zamiast podlegać rynkowi i jego korporacjom?  
W jaki sposób można osiągnąć sytuację, w której zyskuje całe 
społeczeństwo, a nie jego elita? Michael Albert, daje na te py-
tania, prostą odpowiedź: dzięki gospodarce uczestniczącej, no-
wej gospodarce wykraczającej poza ramy kapitalizmu. Gospodar-
ka uczestnicząca to solidarność, sprawiedliwość, różnorodność 
i demokratyczna kontrola społeczna. Cele te są realizowane  
w sferze produkcji, konsumpcji i alokacji, dzięki instytucjom opisy-
wanym w tej, znanej w całym świecie książce. Główną jej wartością, 
jest fakt, że nie skupia się ona jedynie na krytyce systemu kapitali-
stycznego, ale kreśli praktyczną alternatywę wobec niego.

Wolin “Nieznana rewolucja. 
1918 -1921”

Książka Wolina jest najważ-
niejszą anarchistyczną historią 
Rewolucji Rosyjskiej. Zosta-
ła napisana przez naocznego 
świadka, który sam brał ak-
tywny udział w wydarzeniach, 
które opisuje. Podobnie jak 

historia Rewolucji Francuskiej napisana przez 
Piotra Kropotkina, praca ta odkrywa coś, co 
autor nazywa “nieznaną rewolucją”, tzn. 
społeczną rewolucją ludową. Jej najbardziej 
uderzającą cechą była decentralizacja i roz-
proszenie władzy, spontaniczne uformowanie 
autonomicznych komun i rad, oraz rozwój sa-
morządu robotniczego. 

Książki dostępne w dystrybucji  Oficyny “Bractwa Trojka” oraz w salonach
Empik i innych dobrych księgarniach | www.bractwotrojka.prv.pl  

„Anarchosyndykalizm. Strajki, powstania, rewolucje 1892 - 1990”

Kompendium wiedzy o anarchistycznym ruchu związkowym, który przez ostatnie 
sto lat stara się dowieść swym działaniem, że możliwe jest prowadzenie walki 
o prawa socjalne bez konieczności odwoływania się do akcji politycznej (prze-
jęcie władzy) i bez konieczności budowy biurokratycznych struktur. Kilkanaście 
zebranych razem tekstów pokazuje praktyczną różnorodność zainteresowań ruchu 
anarchosyndykalistycznego, nie ograniczających się jedynie do kwestii tradycyj-
nie przypisywanych związkom zawodowym czy ruchowi robotniczemu.


