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„… marzenia sa ̨po to by realizować je tu i teraz, a nie w hipotetycznej przyszłości, po-
nieważ przyszłość zawsze była towarem na sprzedaż, znajdujac̨ym się w rek̨ach ksież̨y
wszelkich religii i ideologii, którzy używali jej, by bezkarnie okradać nas z życia. Chce-
my teraźniejszości wartej przeżycia tu i teraz, zamiast poświec̨ania się mesjanistycz-
nemu oczekiwaniu na przyszły ziemski raj. Dlatego mówimy o anarchii realizowanej
obecnie, a nie w przyszłości. „Wszystko tu i teraz” to nasz zakładw grze, w której gramy
o stawkę swojego i cudzego życia, o stawkę własnej i cudzej śmierci…”
Pierleone Mario Porcu

„Nauka jest niezmienna ̨ ofiara ̨ z życia, ulotnego, efemerycznego lecz rzeczywistego,
składanego na ołtarzu wiecznych abstrakcji. Przewiduję wiec̨ nadejście buntu prze-
ciwko rzad̨om nauki.”
Michaił Bakunin

„Nawet gdy w swoich fantazjach sieg̨ał Boga, górę w nim brała dzieciec̨a naiwność.
Sztuka – Sztuki – ukazywała się jako coś najwyższego, a raz zajaw̨szy naczelne miejsce,
oplat̨ywała swoimi łańcuchami intelekt, który wyniósł ja ̨do władzy.”
Edgar Allan Poe

„Imperium, które ufundowało swoja ̨władzę na nicości załamuje sie.̨ Nie jest w stanie
udźwignać̨ cież̨aru prawdy.
Zalecam poteż̨na ̨dawkę życia!
Zalecam poteż̨na ̨dawkę życia! Przynajmniej bed̨ziesz mógł powiedzieć, że tak właśnie
żyłeś.”
Congegno

„Skurwiele… wiem kto was przysłał!!”
Roberto Adinolfi

Pewnego piek̨negomajowego poranka postanowiłem działać. Podczas nastep̨nych kilku
godzin mogłem cieszyć sie ̨ pełnia ̨ życia. Po raz pierwszy pozbyłem sie ̨ strachu i ciag̨łych
samousprawiedliwień, stawiajac̨ czoła nieznanemu…

W Europie positkowanej punktami elektrowni atomowych, u moich stóp upadł jeden z
ludzi, którzy ponosza ̨ najwiek̨sza ̨ odpowiedzialność za to nuklearne zagrożenie. Absolut-
nie wyraźnie chce ̨ powiedzieć: Komórka Olga FAI/IRF to tylko Nikola i Ja.

W tej akcji nie brał udziału nikt wiec̨ej, nie pomagał w niej ani jej nie planował. O na-
szym projekcie wiedzieliśmy tylko my. Nie pozwole,̨ by moja akcja utoneł̨a w paskudnym i
absurdalnym medialnosad̨owym kotle, wrzucona tam, by odwrócić uwage ̨ od jej prawdzi-
wego celu.Mówie ̨o kotle w którympływaja ̨takie etykietki jak „obalenie demokratycznego
porzad̨ku”, „konspiracja”, „gang zbrojny”, „terroryzm”: puste słowa, które czes̨to padaja ̨
z ust sed̨ziów i dziennikarzy.
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Jestem anarchista ̨ przeciwnym organizacji, ponieważ oponuje ̨ wobec wszystkich form
władzy i przymusów organizacyjnych. Jestem nihilista,̨ bo żyje ̨moja ̨anarchia ̨ już dziś i nie
czekam na rewolucje,̨ która – gdyby kiedykolwiek nastap̨iła – przyniosłaby tylko wiec̨ej
władzy, technologii, cywilizacji. Przeżywam moja ̨ anarchie ̨ ze swoboda,̨ radościa ̨ i przy-
jemnościa,̨ bez żadnego mec̨zeńskiego ducha, całymi moimi siłami sprzeciwiajac̨ sie ̨ ist-
niejac̨ej cywilizacji, której nie moge ̨ znieść. Jestem antyspołeczny, gdyż uważam, że społe-
czeństwo potrafi istnieć tylko jako rzad̨zeni lub rzad̨zac̨y. Nie walcze ̨ o żadna ̨ przyszłość
błogiej socjalistycznej alchemii, nie ufam żadnej klasie społecznej, mój bunt bez rewolucji
jest indywidualny, egzystencjalny, przemożny, absolutny i zbrojny.

Nie ma we mnie poczucia wszechmocy ani żadnej pogardy dla uciskanych, dla „ludu”.
Jak mówi wschodnie powiedzenie „Nie lekceważ weż̨a tylko dlatego że nie ma rogów, bowiem
pewnego dnia może zamienić się w smoka!” Tak samo niewolnik może stać sie ̨ buntownikiem,
a pojedyńczy meż̨czyzna czy kobieta moga ̨ przeobrazić sie ̨ w niszczycielski ogień. Pogar-
dzam natomiast z całych sił możnymi tego świata, politykami, naukowcami, technokrata-
mi, wszelkiej maści przywódcami, biurokratami, armia ̨ i religijnymi szefami.

Pragne ̨obalić porzad̨ek cywilizacji, która niszczywszystko co czyni życiewartościowym.
Państwo, demokracja, klasy społeczne, ideologie, religie, policja, armie, wasz sad̨, sa ̨cienia-
mi, zjawami, przekładniami w megamaszynie, obejmujac̨ej wszystko co nas otacza, mega-
maszynie, która ̨ można odrzucić. Pewnego dnia technologia bed̨zie radzić sobie bez nas,
przekształcajac̨ ludzi w atomy zagubione w bezkresnym krajobrazie śmierci i samotności.

7 maja 2012 w przeciag̨u sekundy cisnał̨em w jej tryby piasek. Była to sekunda, kiedy
w pełni czułem sie ̨ żywy, obdarzona szczególnym znaczeniem. Tamtego dnia moja ̨ bronia ̨
nie był Tokarew, lecz głeb̨oka i wściekła nienawiść do technoindustrialnego społeczeństwa.
Wpisałem ten atak w ramy FAI/ IRF ponieważ zakochałem sie ̨ w olśniewajac̨ych „szaleń-
stwie” tego projektu, który stał sie ̨prawdziwa ̨poezja,̨ przybierajac̨ czasem postać lekkiego
wiatru, innym razem burzy, eksplodujac̨ na niemal całym świecie, nieustraszony, niepraw-
dopodobny, wbrew prawom, „zdrowemu rozsad̨kowi”, ideologiom, politykom, nauce i cy-
wilizacji, wbrew wszelkim autorytetom, organizacjom i hierarchiom.

FAI/IRF jest konkretnym przykładem anarchii, która nie oglad̨a sie ̨na teoretyków, lide-
rów, kadry, żołnierzy, bohaterów, mec̨zenników, schematy organizacyjne, bojowników i
widzów. Przez lata przypatrywałem sie ̨ rozwojowi tej nowej anarchii jako zwykły obser-
wator. Tkwiłem na tej biernej pozycji zbyt długo. Jeśli anarchia nie staje sie ̨ działaniem,
wówczas przeczy życiu i zamienia sie ̨w ideologie,̨ kolejne gówno lub coś jeszcze gorszego,
w najlepszym razie staje sie ̨ bezsilnym wybuchem sfrustrowanych meż̨czyzn i kobiet.

Postanowiłem działać pod wpływem katastrofy w Fukushimie. Zbyt czes̨to czujemy sie ̨
bezsilni w obliczu tak ważnych wydarzeń. Człowiek pierwotny zmagał sie ̨z niebezpieczeń-
stwami, wiedział jak sie ̨ przed nimi bronić. Cywilizowany i nowoczesny człowiek jest bez-
silny w obliczu gigantycznego gmachu technologicznej przemocy i niewoli. Tak samo jak
owca szuka opieki pod skrzydłami swego pasterza, tego samego, który poderżnie jej gardło,
tak i my, cywilizowani ludzie zawierzamy świeckim kapłanom nauki, tym samym, którzy
powoli kopia ̨ nam grób.
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Widzieliśmy Adinolfiego, jak zgrywajac̨ ofiare,̨ uśmiecha sie ̨chytrze na ekranach telewi-
zorów. Widzieliśmy go, robiac̨ego w szkołach pogadanki przeciw „terroryzmowi”. Zasta-
nawiam sie ̨ jednak czym jest terroryzm? Wystrzałem, palac̨ym bólem i otwarta ̨ rana ̨ czy
może nieustajac̨a ̨groźba ̨powolnej śmierci, pożerajac̨ej cie ̨od środka? Trwałym i nieustaja-̨
cym terrorem, że jedna z ich atomowych elektrowni zacznie wymiotować śmiercia,̨ siejac̨
mied̨zy nami nagłe spustoszenie?

Ansaldo Nucleare i Finmeccanica ponosza ̨ ogromna ̨ odpowiedzialność. Ich projekty
wciaż̨ sieja ̨ wszed̨zie śmierć. Ostatnio rozeszły sie ̨ plotki o prawdopodobnej inwestycji
w powiek̨szenie elektrowni w Kryko na Słowenii. Jest to obszar wysokiego ryzyka sej-
smicznego, znajdujac̨y sie ̨ blisko Włoch. W miejscowości Cernavoda w Rumunii, od 2000
roku miało miejsce kilka wypadków, spowodowanych głupota ̨ Ansaldo, podczas budowy
tamtejszej instalacji. Jak wiele żyć zostało straconych? Ile krwi przelano? Technokraci
z Ansaldo i Finmeccanica, wszyscy z wyuczonymi, sztucznymi uśmiechami i „czystym”
sumieniem: wasz „postep̨” cuchnie śmiercia,̨ a śmierć jaka ̨ siejecie po całym świecie woła
o pomste.̨

Istnieje wiele skutecznych sposobów na przeciwstawienie sie ̨energii atomowej: blokady
pociag̨ów, przewożac̨ych odpady atomowe, sabotaż słupów dostarczajac̨ych elektryczność
produkowana ̨ przez elektrownie.̨ Ja natomiast miałem pomysł by uderzyć w najbardziej
odpowiedzialnego za te bałagan we Włoszech: w Roberto Adinolfiego, kierownika Ansal-
do Nucleare. Nie potrzebowałem dużo czasu by ustalić gdzie mieszka: wystarczyło pieć̨
dyskretnych sesji podczas których pozostawałem ukryty i prowadziłem obserwacje. By
przeprowadzić atak, nie trzeba militarnych struktur, wywrotowego spisku, ani zbrojne-
go gangu. Każdy uzbrojony w silna ̨wole ̨potrafi pomyśleć o tym co pozornie wydaje sie ̨nie
do pomyślenia, a nastep̨nie konsekwentnie działać.

Wolałbym wykonać cały plan w pojedynke,̨ lecz niestety potrzebowałem motoru. Po-
prosiłem wiec̨ o pomoc Nikola, odwołujac̨ sie ̨ do naszej przyjaźni. Zgodził sie.̨ Na czarnym
rynku kupiłem pistolet za trzysta euro. Nie potrzeba podziemnych struktur ani dużych
sum pienied̨zy, żeby sie ̨ uzbroić. Noc przed akcja ̨ opuściliśmy Turyn autem. Wszystko po-
szło gładko lub prawie gładko. Nikola prowadził. Ja zadałem cios dokładnie tam gdzie za-
planowaliśmy. Precyzyjny strzał, pobiegłem w strone ̨motoru, a wtedy nagle, rozległo sie ̨
wściekłe wołanie Adinolfiego. Wykrzyczał on zdanie, które mnie zmroziło: „Skurwiele…
Wiem kto was przysłał!”

Dokładnie w tym momencie zyskałem absolutna ̨ pewność, że trafiłem w cel i byłem w
pełni świadomy, że zanurzyłem rec̨e w kloacznym dole: interesów finansowych, mied̨zy-
narodowej finansjery, polityki i władzy, w szambie pełnym błota. Sekundy jakie „skradł”
nam w ten sposób Adinolfi pozwoliły mu na zapamiet̨anie fragmentu tablicy rejestracyj-
nej, której z powodu braku doświadczenia nie zamaskowaliśmy. Dziek̨i tym liczbom, gliny
wytropiły motor, a nastep̨nie kamere.̨ (policja dotarła do kamery która nagrała obu anar-
chistów w okolicy ataku – przyp. tłum.)

Wyrok tego sad̨u nie uczyni nas złymi terrorystami, a Adinolfiego i Finmeccanice do-
broczyńcami ludzkości. Nadszedł czas wielkiej odmowy, złożonej z pluralistycznego opo-
ru, każda jego postać jest specjalna. Jedne sa ̨ tradycyjne, konwencjonalne, niepewne; in-
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ne spontaniczne, dzikie, indywidualne, zaplanowane, poza kontrola ̨ i oparte na przemocy.
Nasz był indywidualny i przemocowy. Czy było warto? Tak! Choćby dla przyjemności, jaka ̨
sprawiła nam wiadomość o buntowniczym uśmiechu Olgi Ekonomidou, dzielnej siostry z
Konspiracyjnych Komórek Ognia, jaki rzuciła ona w twarz swoim klawiszom w czasie gdy
zamknel̨i ja ̨w izolacyjnej celi greckiego wiez̨ienia.

Jestem szcześ̨liwy z powodu tego kim jestem, wolnym człowiekiem, nawet jeśli „chwilo-
wo” pozostaje ̨ spet̨any łańcuchami. Nie moge ̨ zbytnio narzekać, jeśli weźmiemy pod uwa-
ge ̨ wiek̨szość „ludu”, który posiada łańcuchy bezpośrednio we własnym umyśle. Zawsze
starałem sie ̨ robić to co uważam za słuszne, nigdy to, co narzucaja ̨ konwencje. Nigdy nie
zadowalały mnie półśrodki. Mocno kocham. Mocno tez nienawidze.̨ Dlatego nie poddam
sie ̨waszymkratom,mundurom, broni. Zawsze bed̨e ̨niezłomnym, dumnymprzeciwnikiem.
Nie tylko ja. Anarchiści nigdy nie pozostaja ̨osamotnieni, czasem sa ̨odosobnieni, ale nigdy
samotni. Tysiac̨e projektów, jakie pac̨zkuja ̨w naszych umysłach, wciaż̨ żywa nadzieja w na-
szych sercach sa ̨coraz silniejsze, rozpowszechniaja ̨sie ̨coraz bardziej i bardziej. Konkretna
ścieżka, niosac̨a „ryzyko” przeobrażenia wizerunku anarchii na całym świecie. Małe, lecz
wspaniałe trzes̨ienia ziemi, która pewnego dnia wywołaja ̨ kataklizm. Wymaga to jednak
czasu, nieważne, teraz ciesze ̨ sie ̨ trzes̨ieniem ziemi które wybuchło we mnie, tryskajac̨ z
głeb̨i moich pragnień radości i walki.

Zakończe ̨ cytatem z Martino (Marco Camenisch), niepokonanego wojownika, uwiez̨io-
nego od ponad dwudziestu lat z powodu jego głeb̨okiej miłości do życia, zamkniet̨ego w
sterylnym szwajcarskim wiez̨ieniu. Podpisuje ̨ sie ̨ pod jego słowami:

„… odwaga przemyślenia rzeczy do końca, odwaga w łamaniu zakazów technologicz-
nej policji, zabraniajac̨ej nam tego, co „niemożliwe” i „niewyobrażalne”, odwaga od-
mienności myślenia i konsekwentnego działania w sposób inny niż ogólnie przyjet̨y.
Tylko to może zabrać nas poza chłodne, toksyczne pomyje nowoczesności, do miejsc,
gdzie nic i nikt nie bed̨zie stał nad nami, gdzie nie ma sił bezpieczeństwa, a odpowie-
dzialność ponosi się w pierwszej osobie, ze wszystkimi tego konsekwencjami, jeśli że
pragniesz pozostać niepodporzad̨kowany. Wolność jest trudna i niebezpieczna, jednak
nie ma życia bez śmierci. Z powodu obawy przed utrata ̨ życia, zbyt czes̨to poddajemy
się zniewoleniu i zagładzie.”

Śmierć cywilizacji
Śmierć społeczeństwu technologicznemu
Niech żyje KKO
Niech żyje FAI/IRF
Niech żyje czarna mied̨zynarodówka!
Niech żyje anarchia!

Alfredo Cospito
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