
Refleksje na temat 
podstawowego srodowiska 

współczesnej, nieformalnej, 
miedzynarodowej anarchii

 insurekcyjnej

(O nowy manifest anarchistyczny)

“Świata nie zniszczą ci którzy czynią zło, lecz ci, którzy bezczynnie im się przyglądają”



Notatka dla czytelnika

Refleksje zaprezentowane poniżej są wynikiem długiego dialogu z udziałem wielu głosów, 
który zaczął się prawie rok temu, pomiędzy towarzyszami z różnych części planety, z którymi 
wspólnie dojrzeliśmy do przeświadczenia o potrzebie szczerej, uczciwej i autentycznej debaty 
nad różnymi aspektami anarchistycznego uniwersum nieformalnej i insurekcyjnej tendencji, to 
właściwy czas by nadać im konkretny kształt.

W trakcie tej uczciwej debaty, wyłoniła się różnorodność opinii na całą serie konkretnych tema-
tów i punktów widzenia, co popchnęło nas do poszukiwania możliwych rozwiązań; dając nam 
impuls do zgłębienia tych różnic, które, na początku, wydawały się nie do przezwyciężenia lub 
prawie nie do przezwyciężenia. 

W trakcie tych rozważań ujawniły się niespodziewane trudności, co niewątpliwie miało znaczącą 
wagę w kontekście tych refleksji, dlatego chcemy udostępnić je we wszystkich językach i ws-
zelkich miejscach na ziemi, aby towarzyszki i towarzysze na całym świecie również je poznali.

Przyjrzeliśmy się gruntownie rozpatrywanym argumentom i trudnościom, które za każdym ra-
zem pojawiały się w odpowiedzi na dwa blisko ze sobą powiązane zestawy problemów:

a) niezgodność w rozumieniu słów podczas ich tłumaczenia z jednego języka na drugi, po-
nieważ w wielu przypadkach specyfika danego wyrażenia zostaje zagubiona, mimo, że ma 
ogromne znaczenie dla naszych rozważań

b) różne zmiany znaczenia, jakie z czasem i w danym języku nabywają słowa, które można 
łatwo przetłumaczyć na inny język, ale które w niektórych przypadkach ulegają deformacji w 
trakcie tłumaczenia

c) Specyficzne używanie, przez każdy wariant ruchu, pewnych określeń i pojęć, zwłaszcza pr-
zez młodsze pokolenia w różnych częściach świata -nawet w trakcie relatywnie krótkiego okre-
su czasu- stało się więc niezbędne, aby koncepcyjnie przystosować te pojęcia, by nie odbiegały 
one zbytnio od swojego oryginalnego znaczenia, a myśli leżące u ich podstaw były właściwie 
rozumiane.

Zachęcamy naszych towarzyszy do uwzględnienia wysiłków poczynionych w celu uzyska-
nia dokumentu, który jest możliwie najbliższy oryginałowi, tak aby mógł być zrozumiały w 
różnych językach i prosimy redaktorów innych tłumaczeń by rozważyli wszystkie możliwe 
czynniki, które ułatwią osiągnięcie tego celu.

Oczywiście, to właśnie zrozumienie, radość i zaufanie braci i sióstr pozwoli najlepiej wykor-
zystać wszystkie napięcia anarchicznego wszechświata tendencji nieformalnej, powstańczej i 
międzynarodowej.



Wprowadzenie

Widmo krąży nad Ziemią: Widmo Anarchii

Przeciwko temu spektrum wszystkie państwa świata konspirowały w świętym przymierzu; Ka-
pitał i religie; Demokraci i Faszyści; globaliści i nacjonaliści; socjaldemokraci; populiści, i 
Marksiści wszelkiej maści.

Z tego faktu wynikają dwie rzeczy:

• Po pierwsze panująca dziś nad światem techno-post-industrialno-hetero-patriarchalna władza 
zaczęła postrzegać anarchizm jako pewną siłę

• po drugie, nadszedł właściwy czas, by w świetle dziennym (jak równiez w ciemnościach 
nocy) i przed całym światem, anarchiści w pełni wyrazili swoje idee, swoje tendencje, swoje 
pragnienia, oraz na nowo afirmowali rodowód swojej walki przeciwko każdej Władzy, aktuali-
zując tym samym czarną legendę anarchistycznego widma zbiorem przemyśleń na miarę XXI 
Wieku.

W tym sensie mają być one skromnym wkładem i nieprzejednaną lekcją anarchicznej reafir-
macji, tworząc agendę dialogu w łonie różnorodnej konstelacji grup (i jednostek) nieformalnej i 
insurekcyjnej tendencji dlatego właśnie dajemy pod rozwagę każdego poszczególnego anarchi-
sty z dowolnego regionu świata, poniższy schemat analizy, napisany różnymi rękami z różnych 
części planety, zbierający obawy, myśli i praktyki całej galaktyki napięć przekraczających ba-
riery języków.

Mamy nadzieję, że wysiłki te ułatwią konieczną teoretyczno-praktyczna naprawę i zaktuali-
zowaną redefinicje naszych (fundamentalnych) właściwości, ze szczególnym naciskiem na ra-
dykalny krytycyzm wobec władzy i etykę wolności, ustanawiając nowy wspólny paradygmat 
anarchistyczny, zdolny załagodzić obecne rozproszenie i osłabić wewnętrzne rozbieżności, 
który to paradygmat uzna nieuchronną, ale zawsze chętnie witaną przez nas różnorodność, a 
także skieruje wszystkie napięcia ku wsparciu naszego wspólnego fundamentu i utworzeniu 
międzynarodowego “miejsca/przestrzeni”, która umożliwi natychmiastowe przejęcie wszelki-
ch form konfrontacji z istniejącymi władzami (potęgami, mocarstwami?) i tymi, które dopiero 
mają zostać ustanowione. 

W obliczu obrzydliwego paraliżu frakcji tworzących tak zwany “ruch”, który przyklaskuje dziś 
władzy i stosuje bezkrytycznie do państwowych zarządzeń - promowanie izolacji i “zdrowego 
dystansu”, “dystansu społecznego” - musimy popularyzować jeszcze bardziej niż dotychczas, 
anarchistyczne napięcie i wzbudzać insurekcję we wszystkich czterech stronach świata, zanim 
przygotowywany obecnie nowy system dominacji (coraz bardziej autorytarny i zabójczy) po-
sunie się naprzód.

Żyjemy w czasach pandemii; to od nas zależy czy wirus anarchistycznego buntu dotrze we 
wszystkie zakątki Ziemi, tak że  nie pozostanie żaden ślad po tym co obecnie istnieje!

Zachowajmy zdrowy dystans do Władzy i zaprószmy ogień który ogarnie wszystkie łąki!



Koniecznosć zniszczenia “pracy”

“Przez długi czas wysuwano żądanie prawa do pracy, prawa do chleba, i mówiąc wprost, byliśmy 
w pracy traktowani brutalnie [...] My, anarchiści, czujemy upokorzenie tej walki o uwolnienie 
się od głodu i cierpieliśmy zniewagę błagania o kawałek chleba, który dawano nam od czasu do 
czasu, jako jałmużnę i pod warunkiem wyrzeczenia się lub zamknięcia naszego anarchizmu na 
strychu bezużytecznej agitacji (jeśli nie chcesz używać nielegalnych metod w obronie swojego 

prawa do życia, jedynym miejscem odpoczynku będzie dla ciebie cmentarz)”.

Severino Di Giovanni

Ostatnie dwie dekady ubiegłego wieku i pierwsze dwie dekady 21 wieku stały się świadkami 
buntowniczego przebudzenia Anarchii, w szczególności trendu nieformalnego i insurekcyjne-
go, głównie w Europie i w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej.  To anarchiczne „przebud-
zenie” jest  w istocie odpowiedzią na dwa czynniki, które z biegiem czasu utrwalały się i prze-
platały ze sobą na różne sposoby poza -częściowo sprzyjającą- sytuacją gospodarczą, leżącą u 
podłoża ekstatycznego fenomenu 1968 roku i nieporównywalnego z nim doświadczenia Włoch 
z 1977 roku.

Pierwszy czynnik manifestujący się w pełni wewnątrz ruchu anarchistycznego, zaczął rozwijać 
się wskutek krytycyzmu ze strony części jego środowisk -na pewnych “terytorialnych” obsza-
rach- skierowanego przeciwko większości anarchizmu zorganizowanego w struktury syntezy 
(ogólnie w federacjach) i, równolegle wobec jednolitych związków (rewolucyjni związkowcy 
czy anarcho-syndykaliści).

Drugi czynnik -mający szczególny wpływ na “przebudzenie”- to definitywny kolaps wszelkie-
go “realnego socjalizmu” (od 1989), który spowodował nieodwracalny kryzys marksistowskiej 
iluzji (we wszystkich jej wersjach i skali międzynarodowej) oraz huczne bankructwo tej ide-
ologii. Oba te czynniki współuzupełniają się jako wynik ukoronowania cyklu kapitalizmu, a 
konkretnie, jego głównie przemysłowej wersji, oraz jego drugiej, politycznej twarzy: państwa 
narodowego.

Kapitalizm i nowoczesne Państwo są dwoma komplementarnymi aspektami społeczno-ekon-
omicznej i politycznej rzeczywistości, która wyłoniła się w Średniowieczu, ustanawiając 
PRACĘ dominującym elementem ludzkiego życia; to jest, jako jeden z jego konstytutywnych 
elementów, sztucznie dzieląc ta aktywność na “sektory”. Faktem jest, że od narodzin dyscypliny 
jaką jest ekonomia (to znaczy, studiów, analiz i interpretacji rozmaitych komponentów, jakie 
przyczyniają się do operowania i rozwoju Kapitału) uznano, że tylko ludzka PRACA, skoor-
dynowana z procesem produkcji, może produkować zysk. Bez wykorzystania ludzkiej siły ro-
boczej (“siły wytwórczej”), ani ziemia, ani surowce materialne, ani żadne narzędzia produkcji 
(sierpy, młoty, krosno czy cały przemysł) nie zwiększyłyby zainwestowanego kapitału, czyniąc 
go bardziej dochodowym dla kapitalisty pod koniec cyklu roboczego. Oczywiście, w reżim-
ie kapitalistycznym, “praca” jest koncepcją dalece wykraczającą poza swoje ścisłe znaczenie 
(energia robotników i czas jej konsumpcji, czyli tych, którzy zmuszeni są sprzedawać się Kapi-
tałowi w zamian za to co jest im niezbędne do przetrwania), ogólnie obejmując mnogość aktyw-
ności i momentów, które są wykorzystywane wokół produkcji zysków: energia robotników w 
ścisłym tego słowa znaczeniu, czas jaki kapitalista przeznacza, by lepiej wyzyskać koordynacje 
sił roboczych, jak również czas i kapitał niezbędny dla finansowych struktur, koniecznych w 



rozmaitych procesach produkcyjnych. To właśnie pojęcie PRACY, razem z różnymi ideolo-
gicznymi interpretacjami wysuwanymi przez rozmaite kierunki (pozytywizm, progresywizm, 
historycyzm, i wszystkie inne izmy) odpowiadają za podtrzymanie po dziś dzień istnienia 
Państwa-Kapitału. To nie przypadek, że slogan towarzyszący systemowi wynaleziono wraz z 
pierwotną akumulacją Kapitału - “Praca uszlachetnia człowieka”; w pewien sposób, motto to 
wyznacza przejście od prymatu handlu jako źródła bogactwa ku przewadze “pracy” jako źródła 
akumulacji, “bogactwa narodów”.

Wszystkie odmiany “socjalizmu”, wliczając do tego anarchizm, nigdy nie zakwestionowały 
zasadniczo ideologii pracy; tak więc, oprócz ostrej krytyki kapitalizmu za jego okrutne i nielu-
dzkie skutki, zawsze przeważała wersja historycystów - z silnym wpływem marksistowskim, 
bezsprzecznie jednak poprzedzonym przez Proudhona i innych prekursorów - zgodnie z którą 
kapitalizm (w jego wersji przemysłowej) uosabia wyższe stadium rozwoju zdolności pro-
dukcyjnych istot ludzkich, co determinowało makroskopową sprzeczność samego kapitaliz-
mu, to znaczy, socjalizację pracy z jednej strony -spowodowaną nieuchronnie kolektywnych 
charakterem produkcji przemysłowej- i prywatnym zawłaszczeniem przez kapitalistę części 
kolektywnej pracy (zysku). Nadejście rozwiązania sprzeczności -uspołecznienie zysków przy 
wywłaszczeniu środków produkcji przez robotników (proletariat)- oznaczać ma przyszłą reali-
zację sprawiedliwości społecznej; to znaczy, stworzenie społeczeństwa równościowego, gdzie 
wyzysk, ucisk i władza człowieka nad człowiekiem, zostaną raz na zawsze wymazane z powier-
zchni Ziemi (ideologiczne przedstawienie przyszłego ziemskiego raju stworzonego wyłącznie 
mocą gatunku ludzkiego, którego przeznaczeniem jest dojrzeć na przestrzeni dziejów do roli 
decydującego czynnika przynoszącego wolność).

To właśnie z tej “ideologiczno-kulturowej” logiki i materialnej dominacji Państwa-Kapitału, 
anarchizm -nawet ten w dojrzałej wersji- pomiędzy 19 i 20 wiekiem, rozwinął swój paradyg-
mat, czego dokonał, prawdę mówiąc, w bardzo podobny sposób co partie socjalistyczne i ko-
munistyczne oraz inne ruchy tamtych czasów. Specyficzna anarchistyczna organizacja i organi-
zacja anarcho-syndykalistyczna odzwierciedlały z góry założoną wizję anarchizmu, skupiającą 
się na połączeniu razem sił proletariatu w jeden front zdolny do przejęcia wielkich środków 
produkcji, by ostatecznie uspołecznić je siłą, co miało otworzyć drogę do nowego “społeczeńst-
wa wolnościowego”. W tym “materialnym” momencie, wszystko zostało zrelatywizowane do 
kwestii produkcji towarów, przez co, dotyczyło “pracy” i zysku. Sedno, dominujące w społecz-
eństwie kapitalistycznym nigdy nie zostało zakwestionowane przez żadną odmianę socjalizmu, 
dlatego też stało się centralną hipotezą rzekomego społeczeństwa wolnościowego jutra.

Z tej perspektywy, logiczne jest odnajdywanie centralnego punktu życia -nawet w sferze anar-
chistycznej- w świecie pracy, w szczególności w proletariacie i mechanizmach wyzysku (wy-
dzieranie zysku), oraz usytuowanie się na takich podstawach, aby urzeczywistnić inwersję 
stosunków społecznych: przeprowadzenie Rewolucji Społecznej za pomocą nieuniknionego 
powstania, które pozwoliłoby robotnikom na wywłaszczenie środków produkcji. Zgodnie z 
ta koncepcją, staje się oczywiste, że środki produkcji wykorzystywane obecnie przez reżim 
kapitalistyczny są uznawane za element niezbędny również w wyzwolonym społeczeństwie; 
stąd skupienie się na zabiezpieczeniu ich podczas rewolucyjnego procesu powstańczego w celu 
przyszłego ich wykorzystania. Tak więc, rewolucyjne organizacje związkowe, zainspirowane 
zasadami anarchizmu, stają się sednem przejścia do Anarchii.

Jeśli rewolucja rosyjska 1917 wydawała się w pewien sposób potwierdzać idee anarchistyczne, 
umacniając projekt anarcho-syndykalistyczny, to bolszewicko-leninistowska kontrrewolucja 



spowodowała pierwsze niepowodzenie, a najlepszy “rosyjski” anarchizm i anarcho-syndykalizm 
zmuszone zostały do ucieczki za granicę przed komunistyczną eksterminacją, co w pewnym sensie, 
skłoniło te oszołomione bolszewickimi metodami środowiska do wysunięcia hipotezy specyficznej 
organizacji -sztywnej i skrajnie zdyscyplinowanej - która rzekomo mogłaby konkurować z par-
tią leninowską- była to “Platforma Arszinowa”. W rzeczywistości, była to skuteczna pantomina o 
partyzanckich pretensjach, która nigdy nie przezwyciężyła krytycznej analizy najbardziej znanych 
anarchistów lat ‘20 (między innymi Errico Malatesty, Camilo Berneriego, Sebastiana Alexandra 
Berkmana, Emmy Goldman)  

Prawda jest taka, że powszechna wizja zdecydowanej większości anarchistów tamtych czasów nig-
dy nie poddała szczegółowej krytyce fundamentów społeczeństwa kapitalistycznego, pozostawiając 
pracę w roli kręgosłupa rewolucyjnego projektu anarchistycznego,w tym jako oś anarcho-
syndykalizmu. W kontekście rewolucji hiszpańskiej 1936-1939, ujawniły się niektóre z ma-
kroskopowych ograniczeń tej konkretnej koncepcji -z całym ich ciężarem- która zawsze uprzywi-
lejowywała konkretny moment w ludzkiej egzystencji, zamiast faworyzowania jego symbiozy z 
wszystkimi innymi momentami życia.

“Praca”, jakkolwiek będziemy ją pojmować, jak każdy inny moment życia oraz samej walki pr-
zeciwko każdemu systemowi dominacji, nie może stanowić -w doświadczeniu wolnym od jakie-
gokolwiek przymusu- uprzywilejowanego momentu do którego pozostałe momenty muszą się 
“dostosować”. To właśnie w ramach Państwa-Kapitału -gdzie wydobycie nadwyżki (zysku) jest 
czymś absolutnie podstawowym dla zaspokojenia potrzeb Kapitału i gigantycznej biurokratycznej, 
militarnej, politycznej i ideologicznej machiny (Państwa)- “baza materialna”, to jest -praca i orga-
nizacja produkcji- reprezentuje fundamentalny filar wokół którego pod bezwzględnym przymu-
sem dopasowane zostają wszystkie inne momenty ludzkiego życia. W fabryce Państwa-Kapitału, 
sens życia człowieka zostaje rozbity na “czas pracy”, “czas wolny”, “czas odpoczynku” itp. tak 
długo jak wymagają tego potrzeby Kapitału i Państwa -i dotyczy to naszych czasów- żądając, nie 
“przezwyciężenia” tej fragmentacji, lecz wymienialności różnych momentów, redukując totalność 
życia do jednej (zmiennej) funkcji zależnej od samych przepływów produkcji: życie staje się zatem 
zawsze i jedynie czasem “pracy”, to znaczy, czasem poświęcanym na konsumpcję towarów, a przez 
to zyskom.

Pojęciowy horyzont, jaki zachodnia nowoczesność (Państwo Narodowe i Kapitał) wyznaczyła w 
skali planetarnej w przeciągu swojej burzliwej historii, zdominowanej przez “pracę”, przeniknął 
zarówno kolektywną nieświadomość jak i indywidualną koncepcję ludzkiego życia, jakie zarząd-
zają dziś strukturą naszego sposobu myślenia i zachowania, narzucając “uniwersalne” urządzenie 
poznawcze, służące podporządkowaniu człowieka i zapobiegające pojawieniu się sił buntu, tworząc 
coraz więcej i więcej miejsca na ekscesy pozytywności. Do tego stopnia, że w ciągu ostatnich dzie-
sięcioleci             -restrukturyzacji kapitalizmu- tradycyjna krytyka rewolucyjna nie była w stanie 
spowodować najmniejszego nawet uszczerbku w systemie dominacji: wszelkie próby „zmiany” 
ugrzęzły w jego machinie represji.

Skupiając się teraz na sferze anarchistycznej, należy zauważyć, że po naszej stronie, tylko tenden-
cja insurekcyjna i nieformalna -doprowadzona do swoich ostatecznych teoretyczno-praktycznych 
konsekwencji- była zdolna otworzyć drzwi dla mocnego buntowniczego gestu przeciwko każdej 
władzy, czyniąc dziś walkę antypaństwową i antykapitalistyczną w ogóle możliwą. Zdołała też 
zakwestionować i przeciwstawić się istniejącym warunkom socjo-politycznym, adoptując przez 
to anarchiczną walkę do rzeczywistości współczesnego wyzysku, ze szczególnym naciskiem na 
konieczność zniszczenia pracy.



I dokładnie ze względu na powstanie nowego rodzaju “pracy”, zrodzonej dzięki zastosowaniu 
nowych technologii, osiągnięty został nowy model produkcji, zmniejszający udział siły lu-
dzkiej w cyklu pracy i produkowaniu towarów. W ten sposób, niezwykle zwiększyło się dosto-
sowanie ludzkiego umysłu do zapotrzebowania na sprzedaż nowego rodzaju towaru, odbierając 
ludziom zdolność odróżniania potrzeb rzeczywistych od indukowanych, co zdeterminowało 
wymianę między dobrami rzeczywistymi i wirtualnymi, wzmacniając ów nowy rodzaj towaru, 
wraz z którym stare kapitalistyczne motto “praca uszlachetnia” zostało zastąpione przez nowe 
“praca rozwija”.

Odkąd, w połowie epoki industrialnej, “wynaleziono” nieznane dotąd towary (np. plastik), wraz 
z nimi pojawił się szeroki wybór przedmiotów masowej konsumpcji, służących zaspokajaniu 
wyłącznie indukowanych (sztucznie wytwarzanych-przyp.tłum.) potrzeb. Reklama nie jest po 
prostu reklamą jakiegoś produktu pierwszej potrzeby, jest również produktem sama w sobie, 
którego konsumpcja wytwarza zyski dla tych, którzy nie uczestniczą w żadnym łańcuchu pro-
dukcji jakichkolwiek realnych dóbr! Bezrobotny - ów wieczny “bezrobotny” - poza tym, że sta-
nowi tamę dla żądań tych, którzy wciąż utrzymują zatrudnienie w różnych sektorach produkcji, 
staje się wytwórcą prawdziwych zysków w chwili, gdy zostaje konsumentem “reklamy”.  
Rzeczywistość ta stała się przeceniana, jako że system rozprzestrzenił się nieproporcjonalnie, 
poprzez codzienne wprowadzanie nowych technologii na skalę globalną, w coraz większym 
stopniu systematyzując się w całkowicie wewnętrznie powiązaną złożoność.

Manipulowanie źródłami naturalnymi oznacza modyfikację wszystkich żywych organizmów, 
przekształcającą je w towary, niezdolne do dalszej autonomicznej reprodukcji: zarówno jeśli 
chodzi o ludzi jak i inne nie-ludzkie zwierzęta, stopniowo adaptując je do potrzeb totalnego 
wywłaszczenia przez monopole i do rywalizacji toczonej przez techno-naukowych gigantów, 
ciągle powodując nowe adaptacje, dewastując dziką przyrodę i nieliczne przestrzenie autono-
mii jakie jeszcze pozostały, zarówno żywych stworzeń jak i całych ekosystemów. Strategia 
rywalizacji - wynaleźć coś lub udoskonalić to jako pierwszy, aby zdominować rynek i być 
liderem w post-industrializmie - stała się codzienną walką, podczas której ludzie ze wszystkich 
zakątków świata zostali wciągnięci wgłąb bezdennego wiru innowacji, który reprodukując sy-
stem destrukcji, powoduje wyczerpywanie się wszystkich źródeł, nieodwracalne zanieczyszc-
zanie różnych środowisk, uaktywnianie coraz krwawszych i zaciętych konfliktów, kierowanie 
aktami ludobójstwa, za które nikt nie ponosi kary.

W tym kontekście, gdy sama machineria produkcji jest obiekywnie predysponowana do na-
tychmiastowej zmienności zgodnie z rytmami przepływu konsumpcji i równie płynnej tymc-
zasowości dóbr materialnych - wirtualnie zależnych od zmian wywoływanych przez niez-
mienną kampanię reklamową na rzecz “innowacji” - tradycyjna praca, niegdyś wykonywana 
przez proletariat, utraciła swą wszelką funkcjonalność. Specjaliści, profesjonalni pracownicy 
fizyczni i fach robotniczy nie są już dłużej niezbędni: zostali wyparci przez standaryzację i 
naddzwiękową szybkość nowego rytmu, dyktowanego przez technologiczny nadmiar całego 
cyklu produkcyjnego. Dziś wymaga się pełnej dostępności, dniem i nocą, 365 dni w roku, z 
elastycznymi godzinami pracy, zależnymi od nagłych i pilnych rozkazów, które trzeba wydać 
zanim rywal zdoła wyprodukować to samo po znacznie niższej cenie.

Coś, co kiedyś wydawało się być (i jak wierzono) najpotężniejszą bronią robotników -narzędzie 
organizacji i walka związkowa- w obecnym kontekście jest nie tylko silnym narzędziem na 
usługach tego niezwykłego systemu, zaczyna wręcz pełnić rolę jednego z jego głównych fi-
larów pośród innych, nie mniej ważnych, podpór.



Spróbujmy jednak przyjrzeć się temu problemowi bliżej, aby wyjaśnić tą kwestię raz na zaws-
ze.

Wykorzystanie silnika parowego, a później silnika spalinowego i elektryczności, sprawiło, że 
zastąpiły one siłę człowieka oraz zwierząt, jak również innych sił naturalnych (woda i wiatr) 
używanych dotąd jako siły napędowe. Zmiana ta spowodowała gigantyczny rozwój przemysłu 
w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Mimo, że towary, które zaczęto produkować na masową 
skalę, podlegały komercjalizacji w systemie państwa kapitalistycznego, to jednak generalnie 
zaspokajały one rzeczywiste potrzeby swoich konsumentów. Z punktu widzenia tego, że siły 
rewolucyjne wyobrażały sobie przezwyciężenie społeczeństwa -nie kwestionując przy tym 
samego kapitalizmu-  przypisując jednocześnie niekwestionowaną wartość produkcji dóbr 
niezbędnych dla ludzkiej egzystencji: dalszemu ich wytwarzaniu, zastosowaniu w przemyśle 
nowych źródeł energii oraz tworzeniu nowych narzędzi pracy i konsumpcji (np. traktorów do 
pracy na roli, pociągów dla ludzi i do transportu handlowego, etc), w świetle tego wszystkie-
go przedłużenie tych parafernalii (akcesorii) wydaje się być czymś zasadniczym nawet dla 
społeczeństwa post-rewolucyjnego.

Organizacja związkowa robotników przemysłowych i rolnych, rozumiana w jej rewolucyjnych 
kategoriach równała się sumie żądań proletariatu domagającego się podwyżki płac, czasu pracy 
umożliwiającego egzystencję na znośnym poziomie, zdrowej pracy oraz osiągnięcia stop-
niowo coraz lepszych warunków społecznych (pensje, gwarantowana opieka medyczna dla 
wszystkich, etc), jednak gdy legion świadomych wyzyskiwanych rusza do ataku i wywłaszcza 
historycznych wywłaszczycieli środków produkcji z intencją skonsumowania uspołecznionej 
samorządności, nie tylko narzędzi pracy, ale również samej pracy i jej owoców, wówczas tak 
potężna broń, jaką jest organizacja związkowa staje się przeszkodą.

Oczywiście, nawet sami anarchiści nie byli w stanie pojąć -poza chwalebnymi wyjątkami do-
strzegano to sporadycznie i bardzo powierzchownie- ogromnej sprzeczności zawartej w każd-
ej formie unionizmu. Ograniczając się do targowania z wrogiem klasowym, w poszukiwaniu 
poprawy warunków i natychmiastowych zdobyczy podczas walk cząstkowych -ostatecznym 
celem było w rzeczywistości głoszenie przyszłej rewolucji, ignorując tkwiący podskórnie pro-
blem. W ten sam sposób pomijamy tak wiele kwestii, których dziś nie możemy już ignorować, 
a tym bardziej odkładać na później ze względu na powagę zagrożeń- pomyślmy na przykład o 
zatruciu ziemi, wody i atmosfery, o wyczerpywaniu się zasobów naturalnych czy eksterminacji 
gatunków, by choćby pobieżnie wyobrazić sobie o czym tu mówimy.

Koncepcja celu ostatecznego, owoc warunków dominacji kapitalizmu przemysłowego, dojr-
zewała w klasie robotniczej do tego, co moglibyśmy określić jako prawdziwą “kulturę”, czyli 
“porządek świata”, w którym wszystko kręciło się wokół “pracy”-  jako narzedzia i miejsca 
produkcji wszystkiego, co człowiekowi niezbędne do życia, jako głównej osi życia, wiedzy i 
związków międzyludzkich oraz relacji człowieka z Naturą, uznawaną za niewyczerpywalną 
przestrzeń/przedmiot służący zaspokajaniu ludzkich potrzeb.

Obecnie, w samym środku strukturalnej mutacji kapitalizmu, z systemami produkcji, które w 
większości przypadków, zaspokajają sztucznie wywołane/fałszywe potrzeby, służące po prostu 
całkowitej i totalitarnej manipulacji wszystkim co istnieje, i gdzie niepotrzebny nadmiar pre-
zentuje się nam jako coś niezbędnego, zaś narzędzia produkcji służą wytwarzaniu właśnie tego 
rodzaju towarów, cóż innego możemy odziedziczyć po takim systemie jeśli nie jeden wielki 
śmietnik? 



Jaką inną “pracę” moglibyśmy otrzymać po nim w spadku, jeśli nie polegającą na asystowaniu 
“maszynom” operującym samodzielnie - zarówno pod względem rytmów i form, przedmiotów 
i towarów, które przytłaczają naszą egzystencję, niszcząc nasze życie takim, jakie jeszcze do 
niedawna znaliśmy.

Jakiego rodzaju świadomość możemy odziedziczyć po manipulowaniu wszystkimi formami 
życia, poza nędzą zrodzoną z wywłaszczenia dokonanego w ciągu ostatnich dekad przez zin-
tegrowany system technologii który rozwinięto po to, by redukować do zera naszą osobowość, 
zdolności i naszą wynalazczość?

Jaką “kulturę” możemy przejąć po nim w spadku? Czy ta mieszanina postaw, zachowań i 
zaspokojeń -oparta na alienacji zdesperowanych ludzi, którzy kurczowo trzymają się konsu-
mowanych dóbr lub aspirują do tego by je skonsumować, pogrążonych w narastającym impecie 
żywiołowego wiru, który zamienia ich w producentów i reproduktorów systemu, redukując 
człowieka do roli dodatku wbudowanego w mechanizm produkcji dóbr realnych i wirtualnych- 
oferuje jakieś nowe marzenie, które nie byłoby jeszcze jedną kopią modeli zaprojektowanych 
specjalnie dla istot pozbawionych charakteru? 

A może mielibyśmy odziedziczyć po tym kapitalizmie rozpadające się związki międzyludzkie 
-w miarę jak demontowany jest tradycyjny przemysł, zastępując go zrobotyzowanymi fabryka-
mi i skomputeryzowanymi mediami- gdzie tymczasowość, absolutne podporządkowanie i wy-
mienność wszystkich elementów, zrównuje robotników w nędzy, czyniąc niepotrzebnymi?

Oczywiście, zarówno tu i jak gdzie indziej -w Pierwszym Świecie jak i innych zależnych od 
niego- wciąż istnieją skupiska kultury, wiedzy, związków, języków, ludzkich postaw, w mniej 
lub bardziej małych miastach i społecznościach, miejscach pracy i przestrzeniach społecznych, 
które wciąż pozostają poza systemem. 

Są to jednak scenariusze, które we wszystkim przypadkach, mają niewielkie znaczenie w 
ogólnym kontekście: ich przetrwanie jest raczej wynikiem braku zainteresowania oraz upadku 
współczesnego Państwa-Kapitału, niż ich własnej witalności. Jedyne co naprawdę się liczy, i 
narzuca swoje prawo, to dominujące struktury, które wsysają swoimi urządzeniami każdy od-
dech życia.

Jeżeli jednak nie pozostało nam nic, co moglibyśmy odziedziczyć po strukturach dominacji 
-o ile nie chcemy się oszukiwać i wmawiać sobie, że obecny model “cywilizacji” (z jego ma-
terialnymi i duchowymi elementami) może być naprawdę pomocny w stworzeniu dobrego 
środowiska do życia dla wszystkich żywych istot, bez rządzących i rządzonych, bez panów 
i niewolników, bez płci i antropocentrycznych przywilejów- konksewentnie wynika z tego, 
że koniecznie należy zniszczyć WSZYSTKO. I jeśli także zgadzamy się, że “proletariat”, w 
sensie “klasy pracującej”- to jest, “prawdziwie rewolucyjnej monolitycznej klasy” która rozwi-
ja swoją świadomość (od “klasy w sobie” do “klasy dla siebie”) przekształcając się w “hi-
storyczny podmiot”, a przez to siłę przeciwną Państwu-Kapitałowi, zdolną zniszczyć własność 
prywatną i zbudować społeczeństwo komunistyczne - zniknął z powierzchni ziemi wskutek 
restrukturyzacji systemu kapitalistycznego, wówczas zmuszeni będziemy zaakceptować fakt, 
że nie ma sensu pokładać naszych insurekcyjnych pragnień w czymś co nie istnieje.

Idąc za ciosem, musimy też przyznać, że związki -organizacje robotnicze czy cokolwiek obec-
na symulacja organizacji pracowników świadomych swojej roli w walce klas oznacza- mogą 



pełnić swoje zadania jedynie w ramach dostosowania, stabilizacji i racjonalizacji nowych 
struktur wyzysku, ucisku i wydobywania profitów, samemu będąc jednymi z podstawowych 
filarów dominującego systemu. Tym bardziej, jeżeli uznamy, że wszystkie hipotezy dotyczące 
przyszłego raju na ziemi, innego niż obiecywany przez struktury Państwa-Kapitału zniknęły z 
mentalnego horyzontu.

Gdy zaś mgła przesłaniająca refleksyjne odczytanie dzisiejszych struktur kapitału raz uległa 
rozproszeniu, pozostaje nam jedynie wyciągnąć pierwszy wniosek: z całej historycznej teraźn-
iejszości pojmowanej jako pewna całość, a zwłaszcza jeśli chodzi o sferę “pracy”, nie ma nic 
co mogłoby nam pomóc w hipotetycznej wolnościowej przyszłości, WSZYSTKO musi zostać 
zniszczone aż do fundamentów -każdy pojedyńczy kamień, jaki pozostawimy natychmiast stanie 
się piedes- tałem na którym ludzie ponownie wzniosą nowe formy zcentralizowanej władzy, a 
przez to nowe panowanie człowieka nad wszystkim co żyje. Świadomość powagi aktualnych 
warunków wzywa nas do pilnego podjęcia dzieła zniszczenia.

Szybkość z jaką narzuca się nam mechanizmy wyzysku, nieodwracalnie niszcząc pozostałą 
jeszcze część życia i dziewicze obszary przyrody stanowi o potrzebie bezzwłocznego podej-
mowania aktów destrukcji:

a) by zapobiec pełnej realizacji projektu śmierci i ciągłej zmiany, destrukcji dziczy, zużyciu 
resztek zasobów, katastrofie ekosystemów, robotyzacji ludzi i innych zwierząt, nie będących 
ludźmi.

b) by zatrzymać siły dośrodkowe definitywnej planetarnej centralizacji władzy, w przeciwnym 
razie w niedalekiej przyszłości staniemy się świadkami całkowitego kolapsu wszystkich hi-
potez autonomicznego życia i wolnej koegzystencji, które dziś uległy poważnemu kompro-
misowi, odcinając się od swoich korzeni i wyrzekając swojej historyczno-kulturalnej funkcji, 
rozpraszając w gąszczu konsumeryzmu i niedopuszczalnej zależności.

Na początku tego dokumentu, powiedzieliśmy o energetycznym odrodzeniu anarchizmu 
współcześnie, w szczególności, jego nieformalnej i insurekcyjnej tendencji, rozpowszechnio-
nej w niektórych zakątkach świata. Wskazaliśmy, że rozmaite współczesne napięcia nie tylko 
zdołały przezwyciężyć skostnienie ruchu -sparaliżowanego przez dziewiętnastowieczne po-
glądy i zastałe teorie dotyczące organizacji i metod atakowania systemu dominacji- ale również 
udało im się rozpoznać niektóre słabości systemu jako całości.

Dokładnie dlatego konieczny staje się zwrot o 360 stopni, jeśli naprawdę chcemy, by nasz atak 
był bardziej skuteczny. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy uda się dać wyraz 
wszystkim dostępnym napięciom, ucieleśniającym teoretyczno-praktyczną siłę zdolną skon-
centrować destruktywny atak na strategicznych punktach władzy.

W istocie nie mamy wątpliwości, że żadna jednostka czy grupa działania, nieważne jak silna, 
nie ma zdolności zanurzenia sztyletu w sercu wroga na tyle głęboko by powalić go na ziemię. 
W najlepszym razie wywołamy rany, które szybko zostaną zaleczone, przez co system ulegnie 
regeneracji. Właśnie z takim scenariuszem mieliśmy do czynienia w ostatnich dekadach.

Niemniej jednak, możemy i musimy kontynuować nasze działanie, przezwyciężając ogranic-
zenia i braki, zrywając z siatką pojęciową, jaka hamuje wszystko co obecnie się dzieje, wyma-
zując -od dziś- każdą możliwość odbudowy mechanizmów kontroli i maksymalizując wszelką 



uwolnioną dotąd energię, zarówno w kategoriach analizy jak i niszczycielskiego działania. 
Równie ważne jest byśmy za wszelką cenę nie ulegali presji strachu.

Praca i społeczeństwo, które ją stworzyło mogą zostać zniszczone tylko dzięki przezwyciężeniu 
ideologiczno-moralistycznej sprzeczności “nielegalność”/”legalność”!

W stronę permanentnej insurekcji: O radykalne zniszczenie tego, co istnieje.

“Twarzą w twarz z wrogiem, bez mediacji i 
kierownictwa: oto waluta i godło praktyki interwencji, orientacji i anarchistycznego potencjału”                                                                                             

Rafael Sposit

Ujmiemy to następująco: być może jest to tylko kwestia zwykłej “wiary”, widzimy bowiem, 
że istnieją głusi, którzy nie chcą słyszeć i ślepi, którzy nie chcą widzieć. Dlatego też wiemy, że 
próba przekonywania wiecznych strażników “świętych tekstów” do konieczności odnowienia 
naszej teorii i praktyki przez zaktualizowaną redefinicję naszych ciosów jest z góry skazana na 
przegraną. Ludzie, którzy nie chcą słyszeć ani widzieć potrzeby nowego anarchicznego kursu 
we współczesnym kontekście -w obliczu restrukturyzacji kapitalizmu i Państwa, pod panowa-
niem królestwa nowych technologii- to ci sami, którzy zagęszczają dziś szereg przeszkód, pr-
zed jakimi staje obecny rozwój anarchizmu.

Ci, którzy nadal pozostają przykuci do tradycyjnego modelu “klasycznego anarchizmu”, w jego 
organizacjach syntezy i/albo konkretnych partiach -sztywno uformowanych w prawdziwe biu-
rokratyczne aparaty, gdzie nieuchronnie prowadzi się studia nad “sytuacją” i wyciąga wnioski, 
instruując nas z ambony, co należy robić by pokrzyżować szyki postępowi władzy- nie mają 
nam już nic do zaoferowania ze swoją ideologiczną wizją i zapośredniczonymi wersjami walki.
Dopóki nie skończą jako skruszeni informatorzy i/lub pachołki socjo-historycznej teraźniejsz-
ości, powinni być nam całkowicie obojętni, nie licząc roli jaką odgrywają w kategoriach pro-
pagandy (całkowicie przeciwnej naszym refleksjom).

Ideologiczne uprzedzenie, jakie żywią ci “ślepi” i “głusi” wobec tendencji insurekcyjnej jest 
coraz bardziej ewidentne, ze specjalnym naciskiem na niechęć wobec organizacji nieformalnej, 
wprowadzając kapryśne rozróżnienie między tak zwanym “dobrym informalizmem” -bardziej 
tolerowanym- który zachęca społeczność do pomocy wzajemnej itd. a skrajnie odrzucanym i 
konsekwentnie insurekcyjnym, który nieprzerwanie pobudza ataki na władze i ogólnie “za-
graża ruchowi”, a zwłaszcza “anarchizmowi zorganizowanemu”.

Inaczej niż w przypadku uprzedzeń skostniałych organizacji i ich przeterminowanej ideologii, 
skupiamy swoje zainteresowanie na każdej z negacji, będących w działaniu. Koncentrujemy 
spojrzenie na zespole wyłaniających się anarchicznych napięć -od samotnych, anarcho-nihili-
stycznych wilków po queerowy insurekcjonizm, przytaczając choćby te dwa przykłady- które 
studiują wroga by natychmiast wiedzieć gdzie uderzyć go z całą swoją mocą. Są to napięcia, 
które używając obecnego języka, jaki zapuścił korzenie w tej cześci anarchicznej galaktyki, są 
utożsamiane z tak zwanym “anarchizmem praxis”, to znaczy, z organizacyjnym informalizmem 
i permanentną praktyką insurekcyjną.
Niemniej jednak, w naszym własnym uniwersum, często używamy pojęć -dla potwierdzenia 



swojej tożsamości czy z zamiarem zaznaczenia własnej odrębności od innych walk i/lub zdy-
stansowania się do przeważającej bierności- które czasem wywołują wśród nas więcej nieporo-
zumień, zaciemniając klarowność niezbędną dla rozwoju anarchistycznej wojny partyzanckiej 
i wykucia wspólnej podstawy.

W tym sensie możliwe jest zlokalizowanie, bazujących na tego rodzaju “światopoglądzie”, 
zastąpień i przesunięć pojęciowych, które po zebraniu ich razem, implikują zwrot być może 
nadający się do zakwalifikowania jako “radykalny” i w istocie, usiłują zreorganizować pole 
rozumienia i znaczeń.

Tym niemniej, czasem napotykamy prawdziwe zniekształcenia, które, mimowolnie, przestają 
łączyć podsycanie insurekcji z bezkompromisowym potwierdzeniem wierności wyznawanym 
przez nas wartościom. Przez to, wciąż natrafiamy na sytuacje, gdy samo pojęcie “anarchizmu 
praxis” jest czasami redukowane do swojej minimalnej ekspresji.

Zdecydowanie, anarchiczne działanie nie może być podzielne niczym marchewka, którą 
próbujemy pokroić na plasterki, z których każdy da się strawić osobno. Każda akcja anarchi-
styczna, z perspektywy praktycznego anarchizmu, zakłada szereg czynników - analizę i rozpoz-
nanie wroga, ogólną ocenę projektu (którego może być częścią), atak i; wówczas, systematyzację 
i opracowanie teorii wywiedzione z praktycznego doświadczenia, etc. Inaczej ograniczylibyśmy 
naszą walkę do wąskiego dokonania grupy specjalistów. Dlatego też, uważamy za właściwe, że 
pojęcie “anarchizmu praxis” obejmuje szereg czynników, a nie tylko “destruktywne działanie 
samo w sobie”.

Nie ma wątpliwości, że anarchizm akcji nie pozostaje wyłącznie w sferze “idei”, to znaczy, nie 
ogranicza się do intelektualnych opracowań, lecz ulega przełożeniu na język akcji konkretne-
go ataku na system władzy, powołując do życia Anarchię. Jednakże, należałoby dodać, że nie 
wszystko co pomyślano jako możliwą “konkretną akcję” przeistacza się w “efektywny” atak, 
gdyż mogą zajść warunki hamujące jego rozwój.

Na pewno, rozpatrywane pojęcie nie powinno ograniczać się tylko do osób przeprowadzających 
destruktywny atak. Musi ono obejmować wszystkich ich wspólników, którzy wykonują 
nieskończoną liczbę równoległych zadań, umożliwiając działanie końcowe: od wywłaszczenia 
-najpierw dostarczając niezbędnych danych, później zaś edytując/drukując materiały teoretycz-
ne wywiedzione z praktyki- po analizę bazującą na przeprowadzonej akcji. W ten sposób stara 
koncepcja “akcji bezpośredniej” zostaje ujęta w ramach tego samego rozumowania i uzupełn-
iona przez ideę “anarchizmu czynu”. Przestaje być wówczas redukowana do klasycznego sche-
matu akcji (niemal) wymarłego ruchu robotniczego, takiej jak strajk -sabotaż ekonomiczny i 
bojkot-  ale i zarazem przestaje być środkiem wyrazu mającym zastosowanie wyłącznie do 
naszych destruktywnych akcji, stając się się zasadniczą charakterystyką tego profilu i anarchi-
cznego stanowiska.

Podobnie, istnieją inne pojęcia, których używamy dla własnej “identyfikacji”, w sposób 
wywołujący pewną niejasność. Uważamy, że uznawanie się za wyłącznych dysponentów pew-
nej cechy, aby odróżnić się w ten sposób od “innych” jest aroganckie. Na przykład, niewłaściwie 
używając definicji “anarchisty indywidualistycznego” być może chodzi nam o zmonopolizowa-
nie cechy, która jest bezsporna i odnosi się tak naprawdę do każdego anarchisty; to znaczy, 
wszyscy anarchiści zgadzają się iż żadna grupa ludzi, mała czy duża, nie powinna zmuszać 
jednostki do integracji, wręcz przeciwnie, zwiększanie indywidualności jednostki, jej siły i 



zdolności uważamy za coś niezbędnego.

Jako anarchiści mamy świadomość, że każdy “związek”, niezależnie od tego jak dobre inten-
cje by za nim stały wymaga poświęcenia dla niego własnej indywidualności. Każda z nas jest 
wyjątkowa -nie jesteśmy takie same!- lecz dążąc do stowarzyszenia się z innymi szukamy tego 
co nas łączy, a nie tego co nas od nich odróżnia i oddziela, w innym przypadku koordynacja 
byłaby niemożliwa. Mimo to, uważamy, że jest ona właściwa w specyficznych momentach i 
sytuacjach oraz, po uprzednim ustaleniu wspólnych celów, może działać bez porzucania nas-
zego taktycznego i strategicznego samostanowienia (dokładniej rzecz ujmując, taki jest cel 
konkretyzacji międzynarodowej przestrzeni insurekcyjnej). 

Oczywiście zawsze będzie możliwe wskazywanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach gdy 
wszystko w tej materii staje się klarowniejsze -choć nie było tak od samego początku- że pewni 
“anarchiści” zawsze stawali na wysokości zadania (szczególnie w przeszłości, ale także dziś) 
{mimo, że} biurokratyczne organizacje narzucają absurdalną ilość “deklaracji ideowych”, “sta-
tutów”, “zasad” i tysiące innych ograniczeń.

Jednak, gdy przyjrzymy się szczegółowo i zbadamy przeszłość, nie możemy zapomnieć o 
refleksjach tamtych czasów, to znaczy, panującej “mentalności”, przestarzałych interpretacjach 
świata, ani o porządku przypisywanym szeregowi rzeczy i zdarzeń. Wreszcie, nie wolno nam 
ignorować fascynacji arytmetycznym wzrostem ilościowym, jaka istniała i niestety nadal ist-
nieje, w pewnych sektorach      -można ją stwierdzić zarówno w związkach jak i w organizacja-
ch syntezy- tak jakby sam fakt powiększającej się ilości mógł posiadać same pozytywy, apriori 
eliminował wszystkie trudności, w tym rezygnację, postawy autorytarne i zdrady, do jakich 
dochodziło tu i tam w momentach kluczowych dla ruchu anarchistycznego. Nie wspominając 
o wypaczeniach “anarcho-populizmu”, który kształtuje się obecnie, ideologicznym koktajlu 
(przetestowanym laboratoryjnie i złożonym z dwóch składników: starego platformizmu i swoi-
stego postmodernistycznego Leninizmu) napędzającym “postępowe rządy” w imię “Władzy 
Ludowej”.

Oczywiście, być może warto wyjaśnić -dla uniknięcia powyższych błędnych interpretacji- że 
gdy zwracamy uwagę na “niewłaściwe posługiwanie się definicją indywidualistycznego anar-
chisty”, nie oznacza to, że tracimy z oczu historyczną obecność tych samotnych wilków i wil-
czyc w łonie nurtu insurekcyjnego i nieformalnego (zdolnych eliminować tyranów i wstrząs-
ać ówczesną im władzą i dobrowolnym niewolnictwem) oraz ich nadzwyczajnego wkładu do 
anarchicznego konfliktu, dokonywanego również dziś, gdy śmiało atakują władzę. Niedopu-
szczalna  presja, wywierana przez niektóre grupy, będąca w bezpośredniej sprzeczności z ich 
własnymi postulatami, często komplikuje i zaostrza nie istniejące w rzeczywistości różnice w 
naszym nurcie .

Zamiast być rozumianą jako praktyka “organizacyjna” przeciwstawiona sztywnym strukturom 
“organizacji formalnej”, jest ona obecnie wykorzystywana jako kryterium “antyorganizacyjne” 
lub jako “struktura współżycia społecznego” -jak proponują niektórzy “anarchiści”- przestar-
zali liberałowie, w obliczu pandemii Covid-19, rezygnując z ataków, co zwiększa zamieszanie 
i stwarza sprzeczności nawet tam, gdzie ich nie było (i gdzie nie powinno być!).

Dokładniej, to właśnie w ramach konkretnych wydarzeń w ruchu anarchistycznym i poprzez 
wewnętrzne dyskusje, artykułowane przy różnych okazjach, pojęcie “nieformalności”(to znaczy 
“grup nieformalnych” i/lub “organizacji nieformalnej”) nabrało swojego specyficznego znac-



zenia. Do tego stopnia, że na przykład konkretne “grupy nieformalne” działały także wewnątrz 
organizacji związkowych i innych (np. grupa “My” w Hiszpańskim Ruchu Wolnościowym). 
Dlatego też, nie ma wątpliwości, że nieformalność (“grup”) może mieścić się także wewnątrz 
sztywnych struktur organizacyjnych, które uważają się za formalne, i sa takie nie tylko dlatego, 
że tak się określają, ale również dlatego, że są w ten sposób skonstruowane, powołano je w tym 
celu oraz mają wewnętrzne ewaluacje i parametry operacyjne, które, mniej więcej, nie zmie-
niają się na przestrzeni czasu, lub podlegają zmianom na podstawie osiągniętego porozumienia.

Krótko mówiąc, grupy nieformalne mogą działać (i działały) nawet w łonie “formalnej machiny 
organizacyjnej”. Jednak, to właśnie wskutek dynamiki i debat jakie toczono w ciągu ostatnich 
dekad ubiegłego wieku pojęcie “nieformalności” stało się przeciwwagą jako ważna propozycja 
organizacyjna, zdolna przezwyciężyć ograniczenia i sprzeczności historycznego anarcho-syn-
dykalizmu oraz organizacji anarchistycznej syntezy-konkretnie: formalizacja relacji w ramach 
przestrzałej maszynerii, pochłaniającej czas i energię, z jej biurokratycznymi przeszkodami i z 
góry założonymi formami relacji, wysysającymi  krew z jej współpracowników.

Do tego wszystkiego, ma to miejsce w systemie, który wkorzystuje swój czas z coraz większą 
szybkością, przekraczającą ludzkie możliwości. W tym kontekście, formalne narzędzie orga-
nizacyjne staje się celem samym w sobie, zamiast służyć celom, do jakich zostało powołane!

Stąd wynika potrzeba byśmy wyposażyli się w nowe narzędzia, nowe formy organizacyjne, 
adaptując anarchistyczną walkę do nowych struktur dominacji, ulepszając bezpośrednie relacje 
między towarzysz(k)ami, które wraz z ich płynnością redefiniują organizacyjne potrzeby, by 
stawić czoła zmienności sytuacji i rozmaitym dynamikom, tak wewnętrznie jak i zewnętrznie.

Chociaż wzajemne związki towarzyszy i towarzyszek w grupach affinity mogą wykrac-
zać daleko poza granice i sprzeczności sztywnych struktur, jakimi posługują się organiczni 
związkowcy czy anarchiści syntezy -opierając się na bezposrednich relacjach, które, między in-
nymi, korzystają z osobistej wiedzy, wzajemności i intymności- to jednak musimy pamiętać, że 
formy organizacyjne same w sobie nie gwarantują uniknięcia pewnych trudności, które można 
usunąć jedynie dzięki wieloletniemy zaangażowaniu każdego z jej uczestników.

Ta sama rozmaitość osobowości -jakie tworzą grupę, determinuje pojawianie się “naturalnych 
liderów (niechcianych i niepożądanych ale całkowicie spontanicznych). Zawsze istniały oso-
bowości, które robiły więcej niż inni i, czasami, robiły to lepiej niż inni, i oczywiście, nie 
mogą być zmuszane do mierzenia się taką samą miarą “równości” którą błędnie pojmują jako 
dotyczącą “wszystkiego” i wszystkich”. 

W związku z tym, ocenianie bogactwa i wkładu, jaki każda osoba wnosi do grupy affinity, dla 
dobra projektu dzielonego razem w walce przeciwko temu co istnieje, nie wyklucza indywi-
dualnej odpowiedzialności każdej osoby w obliczu wewnętrznych relacji jakie ustanowiono.
Z tej perspektywy, nawet affinity niczego nie gwarantuje. Zawsze będzie istniało indywidualne 
permanentne napięcie, bezustannie wytwarzające właściwości niezbędne do konfrontowania 
“spontanicznych” momentów autorytaryzmu oraz/albo jednostkowej i kolektywnej arogancji, 
unikając formowania się przestrzeni władzy i centralizujących postaw, w ten sam sposób, w jaki 
na pewno stanie się to dowolnego hipotetycznego poranka (Państwo nie wyłoniło się z kapelu-
sza jakiegoś magika, lecz z warunków poprzedzających centralizację władzy!).

Innym pojęciem nad którym warto się pochylić jest “Nihilizm”. Jeśli wyjmiemy je z poetyckie-



go kontekstu i umieścimy przed odczytaniem konkretnego scenariusza, oczywiste będzie dla 
wszystkich, że jego użycie jest powszechne dla wielu z napięć, jakie ożywiają współczesny 
anarchizm (nieformalny i insurekcyjny). Bezdyskusyjne jest również, że to pojęcie jest obecne 
w naszych szeregach od ponad wieku, opierając się na powiązanych postaciach o długiej insu-
rekcyjnej ścieżce które w swoim czasie same określały się anarcho-nihilist(k)ami. 

Tak więc, pozwólcie, że zaczniemy ten wątek od wskazania dwóch znaczeń “Nihilizmu”: choć 
jest ono wyrażeniem używanym jako mianownik (nominative) i biernik (accusative). Z jednej 
strony, można się nim posługiwać jako synonimem “niczego”, w sensie “pustki” czy, nulla 
res, to znaczy jako absolutnego braku jakiejkolwiek “rzeczy” (czy rzeczywistości); ale równ-
ież może odnosić się do “niczego” w dokładny, predefiniowany i określony sposób, którego 
struktura może wyłonić się z nieokreśloności stałych i/lub zmiennych form.

Teraz, jeśli przynajemy, że spośród parametrów współczesnego anarchizmu, z góry wykluc-
zamy pozostawienie pewnych elementów założycielskich obecnego systemu dominacji, rozu-
miejąc ich bezużyteczność i/lub szkodliwość w możliwym “przyszłym społeczeństwie”, logicz-
ne staje się założenie, że nie ma ono żadnego zarysu czy schematu, który moglibyśmy obecnie 
opisać czy zdefiniować. Jeżeli musimy bezzwłocznie zniszczyć wszystko, co istnieje -z powodów 
które zwięźle podsumowaliśmy- staje się dla nas jasne, że jesteśmy koniecznie i nieustępliwie 
“nihilistyczni” w drugim ze znaczeń tego słowa. Tak więc, znikają rzekome radykalne różnice. 
W rzeczywistości nie ma różnicy w sposobie pojmowania spraw, między tymi, którzy identy-
fikują się jako anarchiści indywidualistyczni i nihilistyczni, nie aspirujący przy tym do “z góry 
zaplanowanego (preconstituted) anarchizmu”, a tymi, którzy również są insurekcjonistami, ale 
nie wykluczają hipotezy możliwego udziału jakiegoś sektora wykluczonych w destruktywnej 
dynamice insurekcji, jednak nie stawiają na hipotetyczne “z góry zaplanowane społeczeństwo 
anarchistyczne”.

W tym miejscu ukazuje się nam stary spór jednostka-społeczeństwo wraz z różnicami między 
tzw. “prawdziwymi” anarchistami indywidualistycznymi a tzw. anarchistami “społecznymi”, 
jednak wychodząc poza etykiety którymi zwykliśmy się dekorować, jest dla nas jasne, że hi-
storia nie jest zarządzana “ontologicznie” i składa się z odczytań oraz interpretacji dynamik 
społecznych i polityczno-kulturowych, zapośredniczonych przez (czemu nie?) jednostkową 
wrażliwość i indywidualne skłonności.
Jednak czy poza tymi oczywistościami, które mają swoje własne powody, znajdują się jakieś 
ogólne i partykularne konteksty, które jedni wolą całkowicie wykluczyć, podczas gdy inni 
wciąż dopuszczają możliwość jakiegoś rodzaju udziału “sektorów społecznych” w procesie 
niszczycielsko-insurekcyjnym?

Często odwołujemy się do przykładów, oferowanych nam przez Historię, by definitywnie 
stwierdzić, że każda “Rewolucja” (w znaczeniu “ludowego powstania przeciwko istniejącemu 
- lub ogólnej insurekcji) zawsze prowadziła do nowej zcentralizowanej władzy (czytaj: dykta-
tury), a zatem, per se, jest obca i wroga anarchizmowi, ponieważ my walczymy przeciwko zcen-
tralizowanej władzy jako takiej. Jednak, gdy tylko zrobimy krok dalej, i zaczniemy rozróżniać 
między “insurekcją” a “Rewolucją” i/lub weźmiemy pod uwagę istnienie obecnie “rewolucyjnej 
możliwości” oraz ewentualnego “społecznego udziału”, dochodzi do (często bardzo gorącej) 
dyskusji, ponieważ każda ze stron ma w zanadrzu rozbudowany arsenał argumentacyjny, a 
różnice te wcale nie są niewielkie, gdyż wykraczają poza akademickie samozadowolenie (sa-
mozadowolenie akademików)
i są zainstalowane w uzasadnieniach praktycznych i teoretycznych formułowań dotyczących 



aktualności lub przestarzałości “projektu rewolucyjnego”, a nawet wiążą się z różnicami wokół 
kwestii wizji ilościowej oraz skutków bierności wynikającej z czekania na “obiektywne i su-
biektywne warunki” (to jest, zamierzone przebudzenie i rozszrzenie się dobrowolnej niewoli) 
“nieuchronnej konkretyzacji ogólnego powstania, co z kolei w nieunikniony sposób wywołuje 
nierozwiązywalne spory i kontrowersje.

Wobec tego dylematu, niektóre towarzyszki wolą uciąć dyskusję i postawić sprawę czarno-biało: 
“albo uznajemy, że istnieją konkretne możliwości całkowitego zniszczenia historycznej teraźn-
iejszości, albo wierzymy, że ich nie ma”. W ten sposób dochodzą do wniosku, że osoby, które 
nie wierzą w te możliwości “z góry wykluczają wszelkie myślenie o hipotetycznym wyzwo-
lonym jutrze i mają temat z głowy, jako, że rozstrzygnęły problem koniecznego związku międ-
zy środkami a celem oraz wszelkim planowaniem zniszczenia teraźniejszości i późniejszymi 
krokami”. I faktycznie, możnaby wnioskować, że przez zminimalizowanie i/czy  
wykluczenie możliwości osiągnięcia “celu”, “środki” automatycznie przestają mieć znaczenie. 
Jednakże odbija się to na ikonicznej anarchicznej refleksji (“środki warunkują cel”) w odpowie-
dzi na makiaweliczną maksymę (“cel uświęca środki”). W rzeczywistości, dla anarchistek/ów 
wyborowi środków zawsze towarzyszą nasze etyczne zasady (zdecydowanie antyautorytarne) 
i środków tych nie warunkuje pożądany przez nas hipotetyczny cel.

Oczywiście, ci, którzy stwierdzają brak możliwości wywrotowego zerwania w naszych czasach 
i zapewniają, że każda “Rewolucja” po raz kolejny zakończy się dyktaturą -dziś nawet jeszcze 
gorszą, bo narzuconą przez multicentryczny kapitalizm autorytarny, oparty na technologii i 
genetycznym przekształcaniu wszystkich żywych organizmów- nie są aż tak daleko od tych, 
którzy uznają ostateczną destrukcję systemu dominacji za możliwą, kładąc nacisk na “niea-
ktualność analiz” oraz “ideologiczne odczytanie” obrońców “posmodernistycznego projektu 
rewolucyjnego”.

Dlatego też, jeśli wciąż są towarzysze dopuszczający możliwość zniszczenia zcentralizowane-
go systemu władzy, powinni oni lepiej ocenić korelację sił oraz istniejące obecnie interakcje. W 
tym przypadku, nie wystarczy “żelazna wola” wojownika, czy koalicji wojowniczek i wojow-
ników. 

Dokładnie w ramach tej dynamiki, “ruch anarchistyczny” (w swej integralności) zawsze pr-
zedstawiał się jako buntowniczy podmiot, który odrzucając wszelkie prawdopodobieństwo 
zdobycia władzy, umieszcza wydarzenie “insurekcyjne” jako definiujący moment destrukcji 
wroga. Jednakże, to oczywiste, że dziś warunki są inne niż sto lat temu. Rzecz jasna, to oświad-
czenie nie stanowi a priori negacji buntu społecznego. Jesteśmy przekonani, że jeśli jutro na-
stąpi długo oczekiwana ogólna insurekcja, wszystkie części naszego nurtu zawsze będą w niej 
uczestniczyć, kierując ję ku anarchii.
Nie oznacza to, że chcemy zostać zaskoczeni przez upowszechnienie się walki sektorów 
wykluczonych, lecz raczej, że pozostajemy baczni na każdy wybuch buntu, aby go rozjątrzyć 
aż do ostatecznych skutków.

Fakt, że obecnie, nieformalna i insurekcyjna tendencja anarchistyczna nie widzi sensu w za-
chowaniu jakichkolwiek elementów systemu, które możnaby wykorzystać w przyszłości, i za-
miast tego skupia się na zniszczeniu tego co istnieje, przez co pozostawia przyszłość otwartą 
na “nihilizm” -jasno dając do zrozumienia, że nic nie jest sprecyzowane czy definiowalne w 
teraźniejszości- w żaden sposób nie podważa jej słuszności czy ważności jej działań. Jednak 
dominacja i władza wcale nie znikają. Do tego stopnia, że nie ma anarchistycznego napięcia 



-w kontekście interesującego nas nurtu- które nie brałoby tego faktu pod uwagę, i mniej lub 
bardziej próbowało “rozwiązać” ten problem; zazwyczaj żywiąc co do tego kompletnie naiwne 
złudzenia, pomimo brania się za ten temat w w bardzo konkretnych kategoriach.

W rezultacie, spotykamy czasem towarzyszy, którzy, niewinni, wpisują swoje złudzenia w 
logikę stosunków władzy, nie kwestionując własnego podejścia, i wyobrażają sobie anarchi-
czną walkę jako pole bitwy, gdzie dwa bloki walczą ze sobą w imię ostatecznego zwycięstwa; 
niektórzy z nich stawiają na propagandę towarzyszącą niszczycielskiej akcji, uznając je za jeszc-
ze bardziej skuteczne, gdy towarzyszy mu oświadczenie wyjasniające; inni pokładają swoje 
iluzje, żywiąc przekonanie, że sama akcja będzie oddziaływać i “zarażać” innych, wolą więc 
zachować anonimowość, redukując buntownicze działanie do prostej sprawy; i oczywiście z 
drugiej strony są tacy, którzy pozostają uparcie przywiązani do pomysłu przebudzenia ludzi ze 
stanu dobrowolnego niewolnictwa, przywiązani do typowo “anarcho-społecznych” ruminacji, 
przezwyciężonych przez wydarzenia i dynamiki historycznej teraźniejszości, która nieustannie 
sprawia, że generalna hipoteza wywrotowo-niszczycielskiej interwencji -obowiązującej rzeko-
mo każdego i zawsze- staje się nieaktualna.

To właśnie ta tematyka łączy się z innym starym pojęciem jakim jest “propaganda czynem”, 
dziś już nieco rozmytym. Historycznie miało ono w środowiskach anarchistycznych bardzo 
konkretne znaczenie. Autentycznie definiowano je jako rozpowszechnianie anarchistyczne-
go ideału poprzez akty bezpośredniej przemocy skierowanej przeciwko władzy, czy to popr-
zez fizyczną eliminację przedstawicieli Władzy i/albo ataki na jej infrastrukturę i najbardziej 
symboliczne obiekty (budynki rządowe, posterunki policji, koszary wojskowe, sądownictwo, 
urzędy, kościoły, etc.) Jak wskazuje sama nazwa, tego rodzaju rozsiewanie anarchistycznej 
ideologii, nie wymaga udziału słów, ponieważ to same “fakty” wyjaśniają sens akcji, nie ma 
więc potrzeby pisać oświadczenia. Ta koncepcja łączyła się z refleksjami epoki -inspirowanymi 
przez ambicje podnoszenia świadomości “mas proletariackich”- wzywającymi do generalnego 
zastosowania metod rewolucyjnych, dlatego zalecano by nie przyjmować odpowiedzialności 
za akcje, tak by większość wyzyskiwanych zaczęła je naśladować.

Jednakże, nigdy nie było do końca prawdą, że “propaganda czynem” ograniczała się tylko i 
wyłącznie do tego co działanie niesie samo w sobie. Przeciwnie, przez większość czasu towar-
zyszyły mu pośmiertne listy i/lub manifesty podpisane przez tych, którzy je przeprowadzili 
-publikowane na ogół w ówczesnych gazetach anarchistycznych- gdzie szczegółowo wyjaśn-
iano powody akcji lub gdy tego zabrakło, fakty były bronione w egzaltowanych nagłówkach, 
gloryfikujących “męczenników Anarchii”, a prasa wskazywała na słuszne intencje, które pr-
zywiodły ich do działań przeciwko władzy.

Oczywiście, większość akcji “propagandy czynem”, poza kilkoma wyjątkami, była robiona 
przez anarchistycznych towarzyszy, którzy kierowali się swoimi przekonaniami i/albo pragnie-
niem zemsty za egzekucję swoich towarzyszek. Nigdy nie potwierdzono “naśladowania” taki-
ch działań przez wyzyskiwanych, wręcz przeciwnie, inni anarchiści z łatwością odczytywali 
“zawartość” akcji oraz przesłanie swoich towarzyszy, decydując się porzucić oczekiwanie na 
“warunki rewolucyjne” i przyłaczyć do udziału w “propagandzie czynem”, przezwyciężając 
swój własny strach przed omnipotentną władzą. 
 
W ramach współczesnego anarchizmu, gdzie każdy ze składników dąży do realizacji “swojego” 
rozwiązania, unikając pogłębiania różnic, stale pojawiają się fundamentalne punkty wspólne 
dla wszystkich zainteresowanych stron. Po pierwsze, dostrzegliśmy, że absolutne odcięcie się 



od tego, co “społeczne” jest nie do końca prawdą dla któregokolwiek z anarchicznego skład-
ników -nawet jeśli deklarują one, że ich to nie dotyczy- gdyż często wzywamy do nasilenia 
naszych akcji i wyjścia poza dotychczasowe ograniczenia, kiedy dochodzi do najlżejszego 
choćby wybuchu społecznego. Z drugiej strony, nie jest do końca prawdą, że domniemani 
“anarchiści antyspołeczni” zupełnie ignorują kwestię porewolucyjnej przyszłości, ponieważ 
otwarcie reafirmują uważność na to, co może przynieść nam przyszłość, w tym samym stopniu 
w jakim koncentrują się na teraźniejszości, zdeterminowani by zniszczyć w zarodku wszelką 
próbę zcentralizowanego pojawienia się władzy, niezależnie od tego jak bardzo uważałaby się 
ona za “rewolucyjną”; nie chcą po prostu ograniczać teraźniejszości wąskimi parametrami ani 
z góry zakładać treści tego, co hipotetycznie mogłoby powstać na ruinach obecnego porządku.

W podobnej sytuacji znajdują się również “inni”, którzy wciąż pozostają przywiązani do 
sztywnych organizacji biurokratycznych. Chociaż mylą się w swojej pogoni za paradygmatami 
całkowicie nieistotnymi w obecnym kontekście walki, nie da się zaprzeczyć -mimo naszych 
nieustannych zarzutów- że nie ustają w staraniach, by pozostać w możliwie jak nabliższym 
kontakcie z bieżącą rzeczywistością, świadomi, że tylko permanentna insurekcja otwiera 
możliwość konkretnej konfrontacji z systemem władzy, przy braku wiedzy co się stanie w hi-
potetycznej sytuacji po insurekcji.

Na chwilę obecną, możliwe jest abyśmy docenili swego rodzaju ogólne “stanowisko”, identy-
fikujące nieformalną i insurekcyjno anarchiczną tendencję, podkreślając i uznając, że w jego 
ramach istnieją nieredukowalne różnice wraz ze swoimi własnymi napięciami, preferencjami 
i sposobami podejścia do natychmiastowej destrukcji tego co istnieje. Ten fakt nie stanowi 
jednak przeszkody w rozwoju naszego wspólnego fundamentu, ani w naszych podstawowych 
celach zniszczenia wszelkiej dominacji, lecz raczej toruje drogę, umożliwiając między nami 
wygładzenie -często wyolbrzymianych- nierówności i konsolidację naszego wzajemnego po-
rozumienia.
Stąd nasza propozycja, by konkretnie przekroczyć obecne ograniczenia i braki, patrząc z per-
spektywy możliwości odnowienia anarchicznego paradygmatu, który nie powinien już dłużej 
ograniczać się do jakiejkolwiek przestrzeni “lokalnej”, lecz potrzebuje wiodącej roli międzyn-
arodowej sieci współpracy i wynikającej z tego propozycji insurekcyjnej.

W ten sposób możemy porzucić wszystkie nasze pewniki, całkowitą nieudolność wobec biu-
rokratycznych rytuałów skostniałych organizacji, bezwzględnie odrzucając to, co pozornie wy-
daje się niepodważalne, i przejść do odkrywania nieskończonych możliwości nowych praktyk, 
zdolnych prowokować i promować chaos, powołując do życia nowe napięcia, które staną się 
bardziej mobilne, i które można poznać raczej idąc krętymi życiowymi ścieżkami niż w śmiert-
elnej stabilności ustalonych ról i miejsc. 
Przewidywalność odeszła dziś w zapomnienie, a pragnienia koncentrują się na bezlitosnym 
ataku na wszelkie formy władzy, karmiąc się przyjemnością permanentnej insurekcji i pasją do 
tego co nieprzewidywalne i nowe. 

Mozliwy anarchiczny paradygmat przeciwko obecnemu systemowi dzied-
ziny technologicznej

“Niestety, niektórzy z nas zrezygnowali, pokonani przez postęp reakcji; innych zwiodły oferty 
władzy. Ale najlepsi pozostali w naszych szeregach, i zajmują nabardziej niebezpieczne miej-



sca w naszym ruchu. Wielu zaś traci czas i energię z powodu gniewu, czyjegoś zdania czy słów 
wypowiedzianych przez kogoś bez większej refleksji, z czysto osobistych powodów lub różnic 

ideologicznych, wdając się we wzajemne zniewagi i nienawiść, zamiast dążyć do zrozumienia 
i solidarności, poświęcając miejsce w gazetach na czysto personalne teksty zamiast skupić się 

na propagandzie, podczas gdy reakcja organizuje się i posuwa przeciwko nam naprzód. W 
pewnym momencie otwieramy oczy i jest już za późno, widzimy bagnety i karabiny maszynowe 

wroga wycelowane w naszą pierś.

Ostatnimi czasy, jakimś sposobem udało się pogodzić te konflikty, zauważyłem jednak, i widzę 
to w prasie, wciąż istniejące ślady osobistych uraz, które przy odrobinie dobrej woli mogą 
całkowicie zniknąć z naszych grup. Wiele powiedziano o pewnych towarzyszach i spotkało 
ich wiele zniewag [...] ze strony bezmyślnych jednostek oskarżających anarchistów, którzy 

Bóg wie komu się sprzedali. [...] Nie dostrzegają oni, lub nie chcą dostrzec szeroko dostępnej 
propagandy, którą powszechnie prowadzimy.

Nie widzą oni lub nie chcą dostrzec propagandy i agitacji, którą prowadziliśmy powszechnie. 
Nie powinniśmy jednak poświęcać uwagi tym intrygom i plotkom, okazując im jedynie pogar-
dę. Dokłada się wszelkich starań, aby rozproszyć naszą walkę z Państwem i Kapitałem... Nie-
ch każdy działa zgodnie z własnym sumieniem, niech każda grupa zachowa swobodę działań 

w walce o anarchistyczny cel...”

Szymon Radowicki

Gdyby udało nam się abstrahować od założeń, które często wynikają z diatryb i oświadcz-
eń nieformalnej, insurekcyjnej i anarchicznej galaktyki, moglibyśmy dostrzec o wiele więcej 
wspólnych elementów, które zasługują na to, by uznać je za istotne podstawy dla nowego kie-
runku ruchu, zgodnego z walką o zniszczenie tego, co istnieje. I właśnie wokół tych podstaw 
należałoby się zatrzymać i zastanowić, abyśmy lepiej je rozpoznali i przedyskutowali w łonie 
naszego nurtu, w celu znalezienia możliwych współrzędnych, które ułatwią każdemu z nas 
lepsze naostrzenie swojej broni.

• Horyzont w ramach którego rozumiemy dziś anarchiczną myśl i akcję nie przewiduje konkret-
nego kształtu przyszłego społeczeństwa jakie miałoby nastać po zniszczeniu istniejącego; w hi-
potetycznej sytuacji, gdyby udało się nam zniszczyć władzę dzięki ogólnej insurekcji, to właśnie 
dostępne energie -w tym anarchiści- zaproponują “porozumienia społeczne”, unikając ich 
ostatecznej krystalizacji oraz konfrontując każdy moment relacji rządzący-rządzeni, wyzysku 
i opresji. Mimo wszelkich naszych ograniczeń, nazywamy siebie anarchistami, ponieważ po-
budza nas nienasycone napięcie skierowane przeciwko każdej zinstytucjonalizowanej władzy 
lub próbom jej ustanowienia, to znaczy, przeciwko, każdej centralizacji intersubiektywnych 
związków. Mamy tu na myśli nie tylko prawnie ustanowiony aparat instytucjonalny, ale równ-
ież zachowania i postawy przyswojone przez większość ludzi, narzucane nam od tysiącleci 
przez rodzinę, szkołę, religię, pracę itd. Anarchii rozumianej w znaczeniu anarchistycznego 
społeczeństwa nie można wyobrazić sobie jako ostatecznego zwycięstwa lecz raczej jako ciąg-
łe wrzenie i nieustanną zmianę, gdzie związki i warunki trwają i umacniają się - podważając, 
mimo wszelkich przeszkód, prawomocność jakiejkolwiek  scentralizowanej/zinstytucjonali-
zowanej władzy. W tym kontekście, zawsze gdy pojawią się postawy i momenty umożliwiające 
władzę (nawet gdy będą nazywać się rewolucyjnymi) uzbroimy się w stopniu koniecznym aby 
je zdusić.



• Jako anarchiści nie możemy i nie chcemy nikomu niczego narzucać -w przeciwnym razie 
przeczylibyśmy samym sobie- walczymy natomiast niezmordowanie przeciwko wszelkiej in-
stytucji, wszelkiej władzy i każdej organizacji, która wbrew nam formuje się do istnienia, lub 
próbuje się zinstytucjonalizować, ze szkodą dla nas (i innych), ograniczając pełnię wolności. 
Zdajemy sobie sprawę, że millenia dominacji ukształtowały w ludziach postawę dobrowolnego 
niewolnictwa, (pozornie związanego dziś z nieograniczoną konsumpcją dóbr) które obecnie tru-
dniej jest zwalczyć niż kiedyś. Ma jednak również znacznie bardziej wyrafinowaną wrażliwość 
i narzędzia operacyjne, które, pomijając wszelki populizm, pozwalają mu wyraźnie rozróżnić 
obowiązki pana i niewolnika.

• Przesłanki te nie wynikają bynajmniej z intelektualnych spekulacji garstki oświeconych. 
Znajdują  raczej swe powody w zgangrenowanym i coraz bardziej omnipotentnym kontekście 
społecznym, charakteryzującym historyczną teraźniejszość.  Z tego właśnie wynika niemożn-
ość “zabezpieczenia” teraźniejszości, i jednocześnie pilna konieczność jej zniszczenia, dla unik-
nięcia dalszego i ostatecznego podboju wszystkich żywotnych przestrzeni, nadających się do 
zamieszkania przez non-human people i zwierzęta, oraz środowiska, takiego jakie dziś znamy; 
zniszczenia kierującego nasze kroki w stronę totalnego wyzwolenia planety i wszystkiego co 
żywe. To właśnie te same przyczyny, bardzo konkretne i “materialne”, ożywiają powstańczą 
i nieformalną galaktykę anarchistyczną, która w konsekwencji kieruje swoje działania na zni-
szczenie tego, co istnieje. Istnieją jednak ograniczenia, które uniemożliwiają przeprowadzenie 
tej operacji: po części z powodu strukturalnej modyfikacji władzy, która wymaga abyśmy i 
my zmodyfikowali nasze narzędzia i metody organizacyjne dla uzyskania lepszych rezulta-
tów. Obiektywnie rzecz biorąc, należałoby porzucić atak na „symbole” wroga i zamiast tego 
środek ciężkości uderzenia przenieść na struktury i infrastruktury przeciwnika, ponieważ to 
one stanowią żywą esencję problemu. Często, być może nie do końca świadomie, towarzysze 
podejmują się ataków i działań, które w ostatecznym rozrachunku, mimo swej wartości nie 
dokonują większego wyłomu w atakowanej strukturze sił. Ta sytuacja, w której wypuszczone 
z naszych łuków strzały lecą w nieodpowiednim kierunku, jest skutkiem naleciałości ideologi-
cznych, pewnej przestarzałej koncepcji “walki klas”. Ucząc się dzień po dniu coraz lepiej rozu-
mieć struktury, tkanki i newralgiczne punkty obecnego systemu, będziemy w stanie skuteczniej 
realizować nasze założenia.Oczywiście, to zadanie nie jest możliwe do zrealizowania przez je-
dnostki, lecz raczej przez zorganizowane grupy. To ograniczenie, jeśli mamy je przezwyciężyć, 
wymagać będzie od nas wysokiego poziomu współpracy i dobrego zarządzania dostępnymi 
energiami i środkami, dostępności “przestrzeni”, “miejsc” dyskusji i komunikacji, gdzie można 
będzie wymieniać doświadczenia oraz narzędzia materialne i rozumowe umożliwiające rozwój 
naszych projektów na globalnym poziomie, by wskrzesić to czego pragniemy z całych sił: 
wywrotowe zniszczenie zwładzy, a żaden jego komponent nie musiał porzucać swojej taktycz-
nej i strategicznej samo-determinacji i swojej unikatowej perspektywy.

• W rzeczywistości, żaden składnik insurekcyjnej galaktyki –kolektywny czy indywidualny– 
nie uzurpuje sobie posiadania „jednej słusznej recepty” na walkę, jednego właściwego sposobu 
działania. Jeśli więc nie istnieje taki unifikujący sposób czy rozwiązanie na rozbicie struktur 
systemowej opresji, trzeba przyjąć, że, wszyscy mamy wystarczające powody do działania, 
zarówno na poziomie szacowania własnych granic, jak i analityzmu czy umiejętności działania 
–przyjmując, że to wszystko jest ze sobą powiązane. Świadomość potrzeby i konieczności de-
strukcyjnego działania nie unikną przecież oceny stosunków i równowagi sił na swoistym polu 
bitwy. Przez lata nabyliśmy świadomość tego, że żaden ze składników nieformalnej, emergent-
nej galaktyki insurekcjonizmu, nie odwraca się ani nie wyrzeka głównej metody działania, jaką 
jest „propaganda przez czyny”, czy po prostu anarchia. Jednak, jakkolwiek nie stematyzowali-



byśmy pewnych problemów (w sposób otwarty czy implicite) warto jest zaznaczyć i potwier-
dza to nasza świadomość,  że obecnie równowaga sił przemawia na zdecydowaną korzyść 
przeciwnika. Z drugiej strony, musimy zaakceptować, iż niezupełnie prawdą jest, że tak zwa-
ni „społeczni anarchiści” wewnątrz nieformalnego bloku insurekcyjnego (oprócz oczywiście 
mutacji neo-platformistycznych i anarcho-populistycznych) pokładają całe swe nadzieje tylko 
w aspektach „społecznych” wszystkich spraw; czy to, że ekskluzywnie i jedynie wierzą w 
„spontaniczność mas” jako środek do realizacji zniszczenia obecnego stanu rzeczy. Gdyby tak 
w istocie było, czekano by raczej na pogorszenie sytuacji do stopnia, w którym masy osiągną 
taki poziom rozpaczy i rozczarowania pogarszającą się sytuacją, że nastąpi zryw tych mas, 
który da zarzewie do insurekcji i działanie niezależnych komórek nie będzie wtedy potrzebne. 
Jest również konieczne aby anarchiści uświadomili sobie i przyznali głośno, że nie posiadają 
na chwilę obecną odpowiednich środków i sił do zniesienia obecnego historycznego porząd-
ku rzeczy; nawet jeśli da się wyczuć chwiejność pewnych systemowych struktur i ich wid-
zialną tendencję ku entropii i upadkowi. Równocześnie, warto odnotować, że niechęć i ciągłe 
wypływanie w ideologicznych dysputach wątku „społecznego” i jego negowania przez tę część 
anarchogalaktyki, która sceptycznie podchodzi do wszystkiego co posiada aspekt i przedrostek 
„społeczny” w swojej nazwie, bierze się z fundamentalnej wiary w to, że owa „społeczność” 
strukturalna i relacyjna wiedzie ku powstawaniu i wyradzaniu się kolejnych eszelonów władzy 
i dominacji, a więc ku powrotowi do źródeł i nasion zwalczanego przez insurekcję opresyjnego 
paradygmatu.

• Skoro więc nikt nie posiada jednej i właściwej recepty na anarchię, jest oczywiste, że powin-
niśmy działać mając za cel zniszczenie istniejącego porządku w każdej z sytuacji naszych 
działań.  Innymi słowy –nasze ataki są z pewnością konkretne i w koherencji z pożądanym 
skutkiem, są ograniczone (zawsze i w każdym pojedyńczym przypadku) do prób i doświadczeń, 
które mogą bądź to odnieść skutek lub chybić w próbach zniszczenia duopolu opresyjnej wład-
zy Państwa /Kapitału; lecz w ogólnym rozrachunku będą to próby i tury działania, a nie pewniki 
odniesionego zwycięstwa, więc każdy, kto posiada minimum pokory, powinien przyjąć i doce-
nić potrzebę i ważność wzajemnej współpracy pomiędzy obiema formami walki (niewątpliwie 
obecnymi w naszej nieformalnej galaktyce) albo przynajmniej pozostawić możliwość dalszego 
rozwoju sytuacji w tę stronę. I tutaj, nie bez precedensu, otwiera się okno możliwości, na anar-
chizm „działania”, anarchizm bez przymiotników i szufladkowań i na nowe rozumienie całej 
tej kwestii. 

Pojawia się więc fundamentalne pytanie wynikające z omawianych tu dotychczas zagad-
nień: jeśli anarchistyczna koncepcja walki z kapitalizmem i państwem -ukształtowana przez 
panującą rzeczywistość przemysłową- proponowała równolegle destrukcję i porewolucyjną 
rekonstrukcję w skali światowej (uproszczoną w szczerej formule: wywłaszczenie środków 
produkcji i kolektywne zarządzanie nimi = uogólniona socjalizacja), to anarchistyczna kon-
cepcja nieformalnej i w konsekwencji współczesnej tendencji insurekcyjnej postrzega ją w 
inny sposób, zwłaszcza w odniesieniu do hipotetycznej “wyzwolonej przyszłości”, uprzywi-
lejowując moment destrukcyjny i pozostając znacznie bardziej przywiązana do analizy warun-
ków narzuconych przez nurt dominujący. W narracji insurekcyjnej jednak środek ciężkości i 
większa uwaga kładzione są na moment i sposób zniszczenia oraz zawiłości struktury domi-
nacji niż na to co nastąpi po wyobrażonym udanym przewrocie. Tak jak wcześniej ustaliliśmy, 
ponieważ nie istnieje jeden wspólny koncept idei tego, jak doprowadzić do zmiany i co na-
stąpi potem, każdy zatem region geo- i ideologiczny będzie autonomicznie odpowiedzialny 
za zniszczenie starych i budowę nowych struktur (jeśli zaistnieje taka kolej rzeczy). Lecz, jak 
wiemy z historii, spontaniczność mas sama w sobie nie wykazuje dostatecznego potencjału dla 



samodzielnego zniszczenia filarów post–industrialnego czy hiper–technologicznego Państwa/
Kapitału, zatem anarchiści rozmaitych typów i sytuacji powinni nie tylko korygować wektory 
źle ukierunkowanych sił i ataków, ale i być rozpoznawalni i szanowani i wpływać odpowiednio 
na buntownicze instynkty mas na danych terytoriach. Stąd, nieuniknione poświęcenie odpowie-
dniego wysiłku dla poznania danego terytorium, mieszkańców oraz identyfikacji i ataku na 
tamtejsze struktury opresji, nie tyle symbole, co właśnie wcześniej już wspomniane struktury 
i infrastruktury , na newralgiczne punkty reprodukcji struktur dominacji i represji, bez których 
dany system straci zdolność odbudowy i swoją moc niewolenia. Jest oczywiste, że zarówno roz-
bicie opresyjnych struktur jak i budowa nowych konstruktów bliższych naszym ideom będzie 
się różnić co do regionu geograficznego czy w stosunku do zamieszkujących dane terytorium 
grup społecznych i będzie tak niezależnie od poziomu międzynarodowego poparcia dla tych ja-
kże potrzebnych zmian. Można więc wywieść z dotychczasowych rozważań, że ten niezwykle 
ważny proces porównywania i ewaluacji wymaga komunikacji i wymiany doświadczeń między 
komórkami naszej nieformalnej galaktyki anarchistycznej. 

Podsumowując te niewątpliwie przydługie i może nudne dla niektórych dywagacje, uznajemy, 
że możemy już zidentyfikować niektóre elementy charakteryzujące nieformalne i insurekcyjne 
tendencje współczesnego anarchizmu, które wyłonią bardziej użyteczny paradygmat działania, 
bardziej funkcjonalny i energiczny w działaniu.

• W porównaniu z klasycznym anarchizmem, istotą tego modelu będzie atak na filary syste-
mu, nie na jego symbole; a także wzięcie odpowiedzialności za jak najbardziej świadome i 
przemyślane w tym kierunku działanie. Nie mamy nic do odziedziczenia, nic, co możemy za-
chować dla nadchodzącego „jutra”. 

• Nie ma  obecnie żadnych pewników, które moglibyśmy otoczyć jakąś czcią, poza pewnością, 
że pozostaje nam –każdemu w granicach swoich możliwości– szansa zniszczenia obecnych 
struktur opresji, nierówności i dominacji. Oczywiście, fakt, że możliwość zniszczenia struktur 
dominacji nie jest na chwilę obecną pewnikiem, nie powinien nas onieśmielać w praktyce 
bezpośredniego destruktywnego działania przeciwko wszelkim formom władzy. 

• Ponieważ nie ma „uniwersalnego przepisu”, będzie zależeć od towarzyszy operujących na 
konkretnych terytoriach, jakie środki wdrożą i by były one odpowiednie do sytuacji. Do ich 
oceny będzie należało wyodrębnienie najlepszych okazji i przyczyn do interwencji anarchi-
stycznej w odległych i zradykalizowanych terytoriach, poprowadzenie rewolt przeciwko złog-
om władzy podtrzymującym praktyki wyzysku i dominacji; czy to wychodząc od indywidual-
nego czy grupowego poziomu działań.  

• Społeczna złożoność mega-maszyna opresji i zniewolenia podlega ciągłej rozbudowie i tran-
sformacji, dlatego też odpowiednia ocena i zaprojektowanie uderzenia będzie wymagało od nas 
użycia jak największej ilości dostępnej nam energii w celu rozproszenia gęstej mgły otaczającej 
tą złożoność, oraz dostrojenia naszych refleksji i analiz,  aktualizując naszą zdolność ataku i 
promując rozszerzanie się permanentnej insurekcji.

 Jest konieczne stworzenie na poziomie międzynarodowym miejsc i momentów wiedzy, 
krytycyzmu i samo-krytycyzmu, wymiany doświadczeń i możliwości rozwijania związków af-
finity, co pozwoli nam zmaterializować ten nowy sposób budowania i praktykowania anarchiz-
mu w bardziej energetyczny sposób,  ułatwiający gwałtowny atak na dominację i wskrzeszenie 
wywrotowej istoty Anarchii.



To olbrzymie dzieło wymaga programowego odrzucenia logiki wroga (logiki Władzy) to jest; 
propozycji ustawodawczych; zgromadzeń demokratycznych i ruchów obywatelskich, które 
niezawodnie restartują skrypt odbudowy systemu władzy, zachęcając nas do okupacji placów 
i samozarządzania naszą nędzą, do momentu wyłonienia się z tych inicjatyw kolejnej partii, 
która ponownie skapitalizuje to doświadczenie i skonsoliduje nową władzę. 

Z tego powodu, ważne jest, by propagować to jako niezbity fakt: że rewolucja będzie tym 
radykalniejsza, im mniej skodyfikowana. Należy ją rozumieć nie jako ostateczny, unifikujący 
zryw ludzkich zmienności, lecz jako wielość, jako tysiące mniejszych insurekcji, koniecznie 
ciągłych, trwałych, gdzie miliardy żywych istot buntują się i odkrywają totalne wyzwolenie tu 
i teraz.

Luty/kwiecień 2020; stworzone przez różne jednostki w różnych rejonach globu


