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Ten fragment nie jest żadnym manifestem, ani oschłym polityczne oświadczeniem (ta-
kie jak te, na które odpowiada). To raczej efekt deszczowego popołudnia i potoku myśli,
przelanych na papier pod postacia ̨ luźnych notatek.
I.

„Dziek̨i doświadczeniu zebranym ze wcześniejszych kilkudziesiec̨iu ataków na system
(a w szczególności tych najbardziej destrukcyjnych), byliśmy i zawsze bed̨ziemy precy-
zyjni w tym co robimy. Głównymi celami naszych ataków sa ̨ instytucje i funkcjonariu-
sze systemu. Za każdym razem zwracamy szczególna ̨ uwagę na to, by to właśnie ich
dosieg̨ły nasze ataki, a nie przypadkowych osób.”
- Fragment oświadczenia, wygłoszonego podczas 3 procesu KKO

Przemoc nie jest ani dobra, ani zła. Monopol na jej stosowanie i akceptacje,̨ ma państwo.
Dlatego, każdy kto posłuży sie ̨ nia ̨ bez zezwolenia, uważany jest zazwyczaj za przestep̨ce ̨
lub/i wariata, a akty jej użycia uznawane sa ̨ za „bezprawne”, lub nawet „terrorystyczne”.
II.

„Nie ma niewinnych. Wszyscy stanowimy cześ̨ć społecznej maszynerii Władzy. Pyta-
nie brzmi czy jesteśmy olejem czy piaskiem w jej trybach. Dlatego, odrzucamy oczywi-
ste dla niektórych, pojec̨ie niewinności społeczeństwa. Cisza nigdy nie jest niewinna.
Nienawidzimy zarówno rak̨ trzymajac̨ych bat jak i pleców, które biernie znosza ̨ jego
uderzenia.”
~ Fragment komunikatu KKO

Oddani obywatele, media, policja, sad̨y, sed̨ziowie, wiez̨ienia i wojska, tworza ̨ linie ̨obro-
ny, chroniac̨a ̨ porzad̨ek stosunków społecznych. Celem anarchistycznej przemocy jest
rozbicie tego porzad̨ku, rekultywacja i wyrażenie własnej siły, oraz zerwanie z uległym i
współwinnym tłumem. Wszystko to ma służyć przejec̨iu rzeczywistości i dawać poczat̨ek
jej destrukcji.
III.

„Życie nabiera wartości jedynie w chwilach dokonywanych przez nas wyborów.”
~ Fragment oświadczenia, wygłoszonego podczas 3 procesu KKO .

Istnieje potrzeba ciag̨łego podkreślania, że anarchistyczna przemoc nie uderza w masy,
lecz w konkretne cele. Obywatelscy anarchiści, poruszajac̨y sie ̨tak naprawde ̨jedynie w sfe-
rze polityki, na państwowa ̨retoryke ̨„terroryzmu”, reaguja ̨jedynie ciag̨łympowtarzaniem
swych dogmatów o „narażaniu życia” pracowników poczty i duchownych. To oczywiście
kwestia natury technicznej i operacyjnej, by dobrze uderzyć w obrany cel. Nie zamierzam
jednak rozczulać sie ̨nad losem sekretarzy Swissnuclear, Głównego Dyrektora Equitalii, ani
szefa Ansaldo Nucleare. Nie zamierzam również przejmować sie ̨ rannymi pracownikami
ambasad i reszta ̨ idiotów, którzy zdaja ̨ sobie sprawe ̨ z tego czyje interesy reprezentuja.̨
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Nowi anarchistyczni partyzanci nie kieruja ̨ sie ̨ daż̨eniem do uzyskania łagodnego wyroku
kary, lecz na własnych warunkach, swoimi własnymi metodami stawiaja ̨ opór.
IV.

„Tygrysy gniewu sa ̨mad̨rzejsze niż konie pouczeń.”
~ William Blake

Jeśli chodzi o „przestep̨ców”, to Obywatelscy anarchiści stoja ̨w szeregu razem zmarksi-
stami. Używaja ̨oni tego samego podziału na „dobrych ludzi” działajac̨ychw ramach prawa
i narzuconych zachowań, oraz „złych”, którzy łamia ̨ ich zasady. Poza granicami Wielkiej
Brytanii wielu towarzyszy ma znacznie bliższy kontakt z „przemoca”̨ i „przestep̨czościa”̨,
doświadczajac̨ ich podczas napadów na banki, zorganizowanych ataków, zaciekłych de-
monstracji, kradzieży, oszustw, podrabiania dokumentów itd. Ponadto maja ̨wiek̨sza ̨moż-
liwość przeżycia atmosfery nielegalności lub poznania podziemnego życia. Illegalizm jest
chlebem powszednim insurekcji. Wielu z nich trafiło już dowiez̨ień, a o ich losachmożemy
poczytać na wielu stronach internetowych i w pismach. W Wielkiej Brytanii zauważalny
jest powszechny brak doświadczeń w zakresie organizowania ataku, identyfikowania sie ̨ z
idea ̨ i budowania relacji pomied̨zy „przestep̨czymi” grupami.

Łamanie prawa oraz rozwijania anarchistyczno-insurekcyjnego projektu to naturalny
element działania z powodu którego anarchiści obywatelscy okazuja ̨ pogarde ̨ i pomijaja ̨
przypadki uwiez̨ionych oraz ukrywajac̨ych sie ̨ towarzyszy. Robia ̨ to, ponieważ odrzucaja ̨
ich działania, tendencje ̨ ataku i globalny dyskurs anarchistów czynu. Akty przemocy/ne-
gacji nie akceptowane przez ich „intelektualistów” zostaja ̨ uznane w ich oczach za cześ̨ć
„przestep̨czej” i „terrorystycznej” sfery, która ̨ obwołuja ̨ prowokacja.̨ W ten sposób oby-
watelscy anarchiści przyłac̨zaja ̨ sie ̨ do dyskursu władzy, stajac̨ kolejnym narzed̨ziem jej
represyjnej polityki.

Zadajcie sobie jedno pytanie – gdzie w tej ich całej „pracowniczej” retoryce jest miejsce
dla „przestep̨cy”? Cały świat jest pełen „przestep̨ców” nie bed̨ac̨ych rebeliantami, a mimo
to, nie poruszaja ̨ ich kwestii. Nic w tym dziwnego, obywatelscy anarchiści gardza ̨ prze-
step̨cami i nie daż̨a ̨ do obalenia wiez̨ień, lecz ich przekształcenia. Drża ̨ oni na sama ̨myśl
o antyspołecznym Królu Motłochu, który nadejdzie by spalić ich domy i miasta, ponieważ
sami pretenduja ̨ do stania sie ̨ „gliniarzami przyszłości”.

Dla obywatelskich anarchistów, w ich zasadniczo chrześcijańsko-socjalistycznym rozu-
mowaniu, pracownik jest jedynie posłusznym trybikiem, który robi to co wszyscy inni, nie
bierze wiec̨ej niż tyle, ile sam wniesie jako pracownik, zaś o wiec̨ej bed̨zie jedynie prosił i
rzadko kiedy weźmie sobie to sam. „Przestep̨ca” sie ̨ nie podporzad̨kuje, jest Outsiderem.
Przestep̨ca nie kłaniajac̨ sie ̨nikomu, bierze to co chce, a nawet wiec̨ej niż potrzebuje. Pań-
stwowi urzed̨nicy i obywatelscy anarchiści nie sa ̨w stanie kontrolować przestep̨cy, dlatego
też wykluczaja ̨go z ich rozmów… lub likwiduja.̨ To ten sam proces, który stosuje sie ̨wobec
niekontrolowanych Indywidualności.
V.
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„Dla nas nie ma siedzenia okrakiem na barykadzie. Kto otwarcie zadeklarował swoje
anarchistyczne zamiary stoi wobec decydujac̨ego wyboru, działać albo na zawsze po-
rzucić anarchie.̨ Nigdy nie bed̨zie anarchii we wrzawie kofiszopów i ich plotkarstwa…
Działajcie albo zamknijcie sie…̨”
~ Konspiracyjne Komórki Ognia-FAI/IRF Consciousness Gangs-FAI/IRF Sole–
Baleno Cell

By zakłócić wzorowe działanie funkcjonariuszy, kanałów i silników ekonomicznej
mega-maszyny, anarchistyczni partyzanci miejscy uczynili swoim głównym daż̨eniem,
atak. Niszczenia banków, przedsieb̨iorstw, elektrycznej i internetowej infrastruktury,
telefonów komórkowych, telewizorów, anten radiowych – czyli ataków na technologie
dominacji – nie należy definiować jako „przemoc” lub „terroryzm”, lecz jako ciosy, które
niepokoja ̨władze ̨ na tyle, że doczepia im ona tego rodzaju etykiety. Niszczenie własności
drażni wroga i uległy tłum oraz niesie ze soba ̨ jasne, insurekcyjne przesłanie. Odrzucam
łatke ̨ „non-violent” tak czes̨to czes̨to przyszywana ̨ działaniom dywersyjnym. Sabotaż sta-
nowi cześ̨ć polimorficznej walki wykraczajac̨ej poza tego typu definicje, wykorzystywane
do sprawowania społecznej kontroli.

Anarchistyczna przemoc jest „przestep̨cza”, ponieważ pozostaje sprzeczna ze społecz-
nymi oczekiwaniami porzad̨ku i konsensusu. Z duża ̨ doza ̨ pewności można przypuszczać,
że – zwłaszczaw post-industrialnym centrum, gdzie poczucie społecznego spokoju jest wy-
sokie – najbliższymi wrogami anarchistów stana ̨ sie ̨ sabotujac̨y ich działania inni, obywa-
telscy anarchiści, unikajac̨y represji poprzez kontynuowanie w metropoliach całego świa-
ta swojej niegroźnej rutyny.

VI.

„Mówimy za pomoca ̨ ognia. Ku pamiec̨i naszych sióstr i braci, którzy zostali pojmani
przez państwo i przebywaja ̨ za kratami. To kontynuacja naszej miejskiej walki prze-
ciwko wrogom wolności. Nasze działania zastep̨uja ̨ słowa.”
~ Fragment komunikatu indonezyjskiej Jednostki Gniewu.

Nie uważam postrzelenia dyrektora generalnego Roberta Adinolfiego, za coś szczegól-
nie „brutalnego”, lecz za akt anarchistycznej wolnej woli i wolności. Podobne czyny sa ̨
jednak niestety rzadkie, wiec̨ wyzwaniem jest dołożenie wszelkich starań by zwiek̨szyć
ich czes̨totliwość. Bezwzgled̨nie uważam, że takie działania powinny należeć do konsty-
tutywnych elementów każdej anarchistycznej partyzantki, a pomijajac̨ elitarystyczne po-
bekiwanie obywatelskich anarchistów, jestem wściekła, żeWłoska Federacja Anarchistyczna
posługuje sie ̨tym samym skrótem co Nieformalna Federacja Anarchistyczna. Niema sensu
dawać okularów, komuś kto nie umie czytać.

Mineł̨o dziesieć̨ lat odkad̨ Włoska Federacja Anarchistyczna oświadczyła, że Nieformal-
na Federacja Anarchistyczna to policyjny fantom. Brytyjscy anarchiści obywatelscy rów-
nież od dekady rozsiewaja ̨ te ̨ fałszywa,̨ lecz pasujac̨a ̨ do ich ślepej polityki, informacje.̨ W
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oświadczeniu potep̨iajac̨ym postrzelenie Adolfiniego, próbuja ̨połac̨zyć ze soba ̨rozproszo-
ne ataki, jako działania jednej grupy. Wyobrażaja ̨ sobie FAI dokładnie w ten sam sposób w
jaki władza przedstawiała ja ̨podczas represyjnych manewrów, takich jak Operacja Ardire
czy Sprawa Mariniego. W ten właśnie sposób szerza ̨wokół kłamstwa, a co mówia ̨ jedni to
powtarzaja ̨ drudzy, aż w końcu dla wielu staje sie ̨ to założeniem a priori.

Ich celem było denuncjowanie i tłumienie niekontrolowanej nowej anarchistycznej ten-
dencji, która zagroziła ich organizacjom. Wspieraja ̨ kryminalizowanie i tłumienie nowej
generacji anarchistycznej walki, ponieważ boja ̨ sie ̨ represji jakie mogłyby spaść na ich
hobby-grupy, miejsca spotkań i niewielkie wydarzenia. Gdy oni podejmuja ̨ swoje decyzje,
my podejmujemy nasze. Rezultat takiego stanu rzeczy można dostrzec już dziś – sa ̨ nim
nieformalne, mied̨zynarodowe i rozrastajac̨e sie ̨ siły insurekcyjne, nie opierajac̨e sie ̨ na
jednej linii, teorii czy metodzie, a przy tym autentycznie bazujac̨e na anarchistycznych
ideach.

Wracajac̨ do zarzutów o „awangardyzm” i „elitarność” przypomne,̨ że to nudni i peł-
ni rezerwy obywatelscy anarchiści odgórnie kontroluja ̨ swoje organizacje. Nie potrzebuje ̨
być zarejestrowanym członkiem scentralizowanego politycznego kultu i oddawać procent
ze swoich dochodów do komisji, by być anarchista!̨ Lub by sie ̨ organizować! Dla nich kapi-
talizm jest jedynie „relacja ̨ społeczna”̨, która nie ulegnie zmianie bez zastosowania sie ̨ do
„celów i zasad” ich formalnych organizacji, które mówia ̨o „kulturze oporu”, mimo, że nie
ma żadnych potwierdzajac̨ych to dowodów. Ja natomiast uważam, że kapitalizm stanowi
niewielka ̨ cześ̨ć systemu dominacji, któremu stawiaja ̨ opór moi rozsiani po całym świecie
towarzysze, atakujac̨ cała ̨jego strukture,̨ akceptujac̨ przy tymwszelkie anarchistyczneme-
tody i konsekwencje, jakie wiaż̨a ̨ sie ̨ z ich użyciem. Mied̨zynarodowe działania FAI/IRF i
anarchistów czynu to coś wiec̨ej niż czcze gadanie i bezcelowe sianie socjalistycznej pro-
pagandy o „świecie w którym całe nasze życie bed̨zie znajdować sie ̨ pod nasza ̨ wspólna ̨
kontrola”̨.
VII.

„Ponadto nie zapominajmy, że za działaniami musza ̨ iść słowa”
~ KKO

W przeciwieństwie do obywatelskich anarchistów, uważam, że indywidualne i zbiorowe
akty rewolucyjno-anarchistycznej przemocy sa ̨ równie ważne, bez wzgled̨u na to czy po-
chodza ̨z „szerokiego ruchuwalki klasowej”, czy nie. Małe działania i wielkie akcje; drobne
rozróby i poteż̨ne zamieszki; rozwieszony banner oraz wybita szyba, zdemolowane biuro,
spalony bank; akt solidarności, przysługa, prezent, jedzenie, łóżko; broszura, artykuł, pla-
kat, czy namalowany sprayem slogan – to wszystko może w końcu stać sie ̨ kula ̨ w głowie
władzy i zostanie docenione przez nowa ̨ anarchistyczna ̨ czarna ̨mied̨zynarodówke.̨

VIII.

„FAI / IRF to mied̨zynarodowa konspiracja anarchistów praxis, którzy podkładaja ̨
ogień pod defensywne pozycje reformistycznych anarchistów społecznych. Odrzuca
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zapach rozkładu, który zalag̨ł się w anarchistycznych amfiteatrach, zamiast niego
wypełniajac̨ powietrze własnym aromatem prochu, czarnej anarchii, eksplozji, strza-
łów i sabotaży. Z tego powodu Mied̨zynarodowy Front Rewolucyjny FAI i Konspiracja
znalazły się na pierwszym miejscu listy zagrożeń, omawianych w ostatnich raportach
Europolu”
~ Fragment komunikatu nowych Komórek Ognia.

W tym rozpadajac̨ym sie ̨świecie, uznaje ̨moje słowa, myśli i czyny za krople deszczu, do-
łac̨zajac̨e do katastroficznej burzy, która popychana jest naprzód przez moich towarzyszy,
tych których znam i tych, których nigdy nie poznałam. Swoim zasieg̨iem ogarneł̨a ona już
cały świat, budujac̨ kolejne fronty i siejac̨ zniszczenie w miejscach do których udało jej sie ̨
dotrzeć. Któregoś dnia i którejś nocy spotkamy sie ̨ z innymi dzikimi, agresywnym Indywi-
dualnościami, by razem popełniać przestep̨stwa przeciwko Społeczeństwu i Państwu.

Uściski dla mojego przyjaciela Giannisa Naxakisa. Płomienne uściski dla wszystkich uwiez̨ionych
towarzyszy.

L
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Ten krótki tekst jest cześ̨cia ̨ przygotowywanego właśnie zbioru krytycznych pism na
temat „anarchizmu obywatelskiego”. Zbiór ten rozwineł̨a swoimi publikacjami Venona Q
i wydawnictwo Dark Matter. Stanowi on odpowiedź na oświadczenie brytyjskiej Federacji

Anarchistycznej/Libcomu, potep̨iajac̨e postrzelenie Roberto Adinolfiego, dyrektora
generalnego Ansaldo Nucleare w Genui. Odpowiedzialność za ten atak wzieł̨a Komórka
Olga – FAI/IRF, a dwaj anarchistyczni towarzysze, Nicola Gai i Alfreda Cospito. zostali w

tej sprawie wtrac̨eni do wiez̨ienia i oskarżeni o ten atak.
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