
Anarchizm i projekt insurekcyjny

Alfredo M. Bonanno

1985



Przy organizowaniu konferencji takiej jak ta, istnieje dziwna sprzeczność pomied̨zy jej
formalnym aspektem— taka piek̨na sala (choć to już kwestia gustu), to, że tutaj sie ̨ znaleź-
liśmy, ja na górze, a tak wielu znanych mi bardziej lub mniej towarzyszy tam na dole - i
tak istotny aspekt dyskusji nad problemem, czy raczej projektem, który przewiduje znisz-
czenie tego wszystkiego. To tak, jakby ktoś chciał zrobić dwie rzeczy naraz.

Taka jest właśnie sprzeczność życia. Jesteśmy zobowiaz̨ani do wykorzystania narzed̨zi
klasy rzad̨zac̨ej w projekcie, który jest wywrotowy i niszczycielski. Stajemy twarza ̨w twarz
z realna ̨ sytuacja,̨ dość okropna,̨ a w naszych głowach mamy projekt marzeń.

Anarchiści maja ̨ wiele projektów. Zazwyczaj sa ̨ one bardzo twórcze, lecz u podstaw tej
twórczości leży destrukcyjny plan, który nie jest tylko snem, koszmarem, ale czymś opar-
tym na otaczajac̨ym nas procesie społeeznym i przez niego potwierdzanym.

W rzeczywistości musimy założyć, że społeczeństwo, rozdarte i podzielone przez kon-
trasty i sprzeczności zmierza, jeśli nie w kierunku jednej, końcowej, niszczac̨ej eksplozji,
to przynajmniej szeregu mniejszych destrukcyjnych wybuchów.

Tak widzi insurekcje ̨ człowiek z ulicy w swoich koszmarnych snach. Uzbrojeni ludzie,
płonac̨e samochody, zniszczone budynki, placzac̨e dzieci i matki ich szukajac̨e. Wielkim
problemem jest to, iż wizja wielu anarchistów na ten temat też nie jest zbyt jasna.

Rozmawiałem czes̨to z towarzyszami o problemach walk insurekcyjnych i rewolucyj-
nych i zdałem sobie sprawe,̨ że w ich głowach istnieja ̨ takie właśnie modele. Wyobrażaja ̨
sobie czes̨to osienmastowieczne barykady, komune ̨ paryska ̨ czy sceny z rewolucji francu-
skiej.

Oczywiście, insurekcja wiaż̨e sie ̨ z tym, ale nie tylko z tym. Proces insurekcyjny i rewo-
lucyjny tym jest, ale nie tylko tym. Jesteśmy dziś tutaj dokładnie po to, aby zrozumieć to
nieco lepiej. Zostawmy zewnet̨rzne aspekty problemu, spójrzmy sobie nawzajem w oczy i
spróbujmy pomyśleć o tym przez pare ̨minut.

Spróbujmy pozbyć sie ̨ obrazu insurekcji jako barykad. W zamian zobaczmy w jaki spo-
sób narzed̨zie zwane „insurekcja”̨ można zaobserwować w dzisiejszej rzeczywistości, to
znaczy w rzeczywistości, która przechodzi gwałtowna ̨ i głeb̨oka ̨ transformacje.̨

Nie jesteśmy dziś w 1871 r. ani W 1830, ani w 1848. Nie żyjemy w końcówce wieku osiem-
nastego. Jesteśmy w sytuacji, w której produkcja przemysłowa jest w fazie transformacji,
w sytuacji czes̨to określanej mianem postindustrialnej, czym i my dla wygody możemy sie ̨
posłużyć.

Niektórzy towarzysze, którzy dotarli do tych analiz, którzy myśla ̨o głeb̨okich zmianach
zachodzac̨ych obecnie w produkcji, doszli do wniosku, że niektóre stare modele rewolu-
cyjne nie sa ̨ już aktualne, tak, że konieczne jest znalezienie nowych dróg, które nie tylko
je zastap̨ia,̨ ale wyraźnie im zaprzecza ̨ i zaproponuja ̨ nowe formy interwencji.

Ukazanie rzeczy w tym świetle wydaje sie ̨bardziej logiczne, a w rzeczywistości fascynu-
jac̨e. Dlaczego ktoś miałby żyrować czek, który stracił ważność 100 lat temu? Kto mógłby
w ogóle pomyśleć, że modele działań rewolucyjnych sprzed 150 czy 200 lat moga ̨wciaż̨ być
aktualne? Oczywiście wszyscy jesteśmy pod wrażeniem nowychmetod działania w rzeczy-
wistości, dziek̨i kreatywności i nowym kierunkom, które obecnie sa ̨ do naszej dyspozycji.
Ale poczekajmy chwile.̨
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Nie mamy zamiaru cytować tu literatury. Ktoś kiedyś powiedział, że zdolnościa ̨ rewo-
lucjonisty było uchwycenie możliwie jak najwiec̨ej przyszłości i powiaz̨anie jej z tym,: co
pozostało z przeszłości. Połac̨zyć nóż naszych przodków z komputerem przyszłości. W jaki
sposób?

Nie dlatego, że tes̨knimy za światem w którym człowiek szykował sie ̨ do ataku z nożem
zaciśniet̨ym w zeb̨ach, lecz wrec̨z przeciwne, ponieważ traktujemy narzed̨zia z przeszło-
ści jako wciaż̨ aktualne. Nie dzieje sie ̨ tak w wyniku decyzji mniejszości, która bierze owe
narzed̨zia i demagogicznie stwierdza, że sa ̨ ważne, nie zwracajac̨ uwagi na opinie ̨ ludzi,
ale dlatego, że zdolność ludzi do znajdowania najprostszych, bed̨ac̨ych pod rek̨a ̨ środków
wspierajac̨ych odpowiedź na represje stanowi tradycyjna ̨ siłe ̨ każdego powszechnego po-
wstania.

Spróbujmy to uporzad̨kowac. Od zawsze było coś nie tak z projektem kaprtalistycznym.
Każdy, ktomiał cokolwiek do czynienia z ekonomiczna ̨lub polltyczna ̨analiza ̨musi to przy-
znać. Utopia kapitału zawiera coś technicznie chybionego, mianowicie chce on dokonać
trzech rzeczy, które nawzajem sobie przecza:̨ zapewnić dobrobytmniejszości, wyzyskiwać
wiek̨szość, aż do granic przetrwania i zapobiec wybuchowi.

Historia kapitalizmu zna wiele sprzeczności, ale pojawiały sie ̨momenty krytyczne, kie-
dy kapitał był zmuszony do szukania innych rozwiaz̨ań. Z ostatnich przykładów może
być to kryzys amerykański okresu mied̨zywojennego: wielki kryzys nadprodukcji kapita-
listycznej, tragiczny moment połac̨zony z innymi, marginalnymi problemami, z którymi
musiał zmierzyć sie ̨ kapitał. Jak udało sie ̨ rozwiaz̨ać ten problem? Poprzez wejście w faze ̨
masowego konsumpcjonizmu, innymi słowami przez zaproponowanie projektu integra-
cji i uczestnictwa, który doprowadziły, po doświadczeniach drugiej wojny światowej, do
zwiek̨szenia konsumpcji i tym samym do wzrostu produkcji.

Dlaczego jednak kryzys ściag̨nał̨ tak poważne problemy na kapitał? Ponieważ do niedaw-
na niemożliwe było rozpoczec̨ie produkcji bez ogromnych inwestycji. Podkreślam zwrot
„do niedawna”, kiedy kapitał musiał wprowadzać tak zwana ̨ ekonomię skali i inwestować
znaczne ilości kapitału finansowego w celu realizacji niezbed̨nych zmian w produkcji. Jeśli
potrzebowano nowego typu urzad̨zenia domowego lub samochodu, niezbed̨ne inwestycje
sieg̨ały setek milionów.

Sytuacja ta stawiała kapitał w obliczu problemu nadprodukcji i konieczności włac̨zania
coraz wiek̨szej liczby warstw społecznych w proces masowego nabywania.Każdy wie, że
nie może to trwać bez końca, gdyż wcześniej czy później gra musi sie ̨ społeczna ̨przemoca.̨
W rzeczywistości niezliczone interwencje kapitału i Panstwa majac̨e na celu te ̨ inkluzje,̨
okazały sie ̨krótkotrwałe. Pamiet̨amy, jak dziesieć̨, piet̨naście lat temu ekonomicy nawoły-
wali do planowania ekonomicznego i stworzeniamożliwości znalezienia pracy dla każdego.
To wszystko obróciło sie ̨w pył. Faktem jest, że interwencje te zmierzały — zauważcie czas
przeszły — w kierunku zwiek̨szania napiec̨ia Nastep̨nym etapem zaproponowanym przez
kapitał był udział struktur państwowych w zarzad̨zaniu kapitalizmem w celu zmiany roli
państwa z „opiekuna” kapitału, w produktywny element istniejac̨y wewnat̨rz kapitalizmu,
działajac̨y na jego korzyść, innymi słowy ze skarbnika w bankiera. W ten sposób doprowa-
dzono do znacznych zmian, ponieważ okazujac̨e sie ̨ zgubnymi sprzeczności konkurencji
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gospodarczej mogły zostać przezwycież̨one przez zaszczepienie proletariatowi konsump-
cjonizmu.

Dziś stajemy przed inna ̨ sytuacja ̨ i zwracam na to Wasza ̨uwage ̨ towarzysze ponieważ to
dokładnie ta perspektywa, otwiera sie ̨ w obliczu represji i nowych technik kapitału pod-
trzymujac̨ych konsens, umożliwia realizacje ̨ projektu rewolucyjnego.

Co takiego sie ̨ zmieniło? Czym charakteryzuje sie ̨ postindustrialna rzeczywistość?
To, co mam zamiar opisać, należaloby rozumieć jako „linie ̨ rozwoju”. Nie jest to kwe-

stia nagłej decyzji kapitału, by dokonać transformacji, z poziomu centrów podejmowania
decyzji dot. procesu produkcyjnego, i to w bardzo krótkim czasie. Taki plan byłby fanta-
styczny, nierealny. W rzeczywistości ma miejsce coś, co można by nazwać rozwiaz̨aniem
połowicznym.

Musimy zdawać sobie z tego sprawe,̨ kiedy mówimy o rzeczywistości postindustrialnej,
ponieważ nie chcemy, co już sie ̨ zdarzyło, by niektórzy towarzysze mówili: ”poczekajcie
chwile,̨ pochodze ̨z najbardZiej zacofanej cześ̨ci Sycylii, gdzie do dzisiaj robotnicy sa ̨co nie-
dziele ̨ zaczepiani na placu przez brygadzistów oferujac̨ych mi prace ̨ za 5000 lirów dzien-
nie.” Oczywiście takie i jeszcze gorsze rzeczy maja ̨ miejsce. Rewolucjonista musi jednak
mieć te kwestie na uwadze, jak również być świadomym najbardziej zaawansowanych od-
niesień projektu kapitalistycznego. Jeśli mielibyśmy brać pod uwage ̨ sytuacje wyłac̨znie
najbardziej zacofanych rejonów, nie bylibyśmy rewolucjonistami, lecz reformistami zdol-
nymi jedynie do zmiany struktury władzy, przy tym udoskonalajac̨ kapitalizm.

Wracajac̨ do tematu, co odróżnia rzeczywistość przemysłowa ̨ od poprzemysłowej? Rze-
czywistość przemysłowa opierała sie ̨ oczywiście na kapitale, na koncepcji, że w centrum
produkcji byla inwestycja i musiała ona być znaczna. Dziś, wraz z nowymi technikami
programowania, zmiana kienmku produkcji kapitalistycznej jest prosta. Wystarczy tylko
zmienić programy komputerowe.

Przyjrzyjmy sie ̨ tej kwestii dokładniej. W przemyśle dwa roboty moga ̨ zastap̨ić stu pra-
cowników. Kiedyś należało zmienić cała ̨ linie ̨ produkcyjna ̨ żeby zróżnicować produkcje.̨
Stu pracowników nie było w stanie natychmiast pojać̨ nowego procesu produkcyjnego.
Dziś linie ̨modyfikuje sie ̨ zmieniajac̨ pojedynczy element. Jedna operacja programistyczna
może niskim kosztem zmienić dzisiejsze roboty w roboty przyszłości. Z punktu widzenia
produkcji, możliwości nie bazuja ̨już na zasobach kapitału finansowego, czyli na inwestycji,
ale przedewszystkimna kapitale intelektualnym, na ogromnymnagromadzeniu zdolności
produkcyjnych realizowanych w dziedzinie nauk komputerowych, w rozwoju technologii,
która umożliwia te zmiany.

Kapitał nie musi już opierać sie ̨ na tradycyjnym pracowniku jako najważniejszym ele-
mencie w procesie produkcji. Ten element schodzi na drugi plan, ponieważ pierwszorzed̨-
nym czynnikiem w produkcji jest intelektualna zdolność kapitału do zmiany. Kapitał nie
musi wiec̨ej dokonywać inwestycji lub przechowywać znacznych zapasów, by odzyskać
swoje poczat̨kowe nakłady. Nie potrzebuje już wywierać presji na rynek i może dystrybu-
ować jednostki produkcji na dalekie obszary, unikajac̨ wielkich centrów przemysłowych
znanych z przeszłości. Może zapobiegać zanieczyszczeniu. Bed̨ziemy mieli czyste morza,
czyste powietrze, lepsza ̨ dystrybucje ̨ zasobów. Pomyślcie towarzysze, jak wiele materia-
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łu dostarczanego kapitalistom przez ekologów zostanie wykorzystane przeciwko nam w
przyszłości. Jak wiele pracy zostało wykonane pod kat̨em przyszłych planów kapitału. Be-̨
dziemyprawdopodobniewidzieć, jak przemysł rozprzestrzenia sie ̨na całe tereny, bezwiel-
kich centrów jak Gela, Syrakuzy, Genewa, Mediolan, itd. Przestana ̨ one istnieć. Ktoś w ja-
kimś drapaczu chmur w Mediolanie zainicjuje produkcje ̨W Melbourne, Detroit czy gdzie-
kolwiek indziej. Co to umożliwi? Z jednej strony kapitał bed̨zie w stanie tworzyć lepszy
świat, jakościowo inny, lepsze życie. Ale dla kogo? Tu tkwi problem. Z pewnoscra ̨ nie dla
wszystkich. Gdyby kapitał rzeczywiście był w stanie osiag̨nać̨ ten jakościowo lepszy świat
dla każdego, moglibyśmy wszyscy pójść do domu — poparlibyśmy ideologie ̨ kapitalistycz-
na.̨ Faktycznie jednak jest w stanie zrealizować to tylko dla niektórych, a uprzywilejowa-
na ̨ warstwa stanie sie ̨ jeszcze bardziej wyobcowana w przyszłości, niż była w przeszłości.
Uprzywilejowani w przyszłości znajda ̨sie ̨w podobnej sytuacji, co rycerze krzyżaccy w cza-
sach średniowiecznych, wyznajac̨y ideologie ̨ ukierunkowana ̨ na stworzenie mniejszości
„równych” — „równo” uprzywilejowanych — wewnat̨rz zamku otoczonego murem i bied-
nych, którzy oczywiście bed̨a ̨ stale starali sie ̨wejść do środka.

Uprzywilejowanymi nie bed̨a ̨ wyłac̨znie wielcy kapitaliści, ale warstwa spoleczna roz-
ciag̨ajac̨a sie ̨ na kadry wyższej klasy średniej. Nie zapominajmy jednak, że mówimy o pro-
jekcie, który istnieje tylko jako tendencja.

Warstwe ̨ te ̨możemy określić mianem włac̨zonych, składajac̨a ̨ sie ̨ z tych, którzy zamkna ̨
sie ̨wewnat̨rz zamku. Myślicie, że otocza ̨ sie ̨ ścianami, drutem kolczastym, wojskiem, stra-
ża ̨ lub policja?̨ Nie wydaje mi sie.̨

Mury wiez̨ień, getta, sypialnie miejskie i represje jako całość: policja i tortury, tak wi-
doczne dzisiaj, gdzie towarzysze i proletariusze całego świata gina ̨W mek̨ach - wszystko
to może sie ̨znacznie zmienić w nastep̨nych kilku latach?Ważne jest, by uświadomić sobie,
że dzisiejsze pieć̨ czy dziesieć̨ lat odpowiada okresowi stu lat nie tak dawno temu. Projekt
kapitalistyczny rozwija sie ̨z taka ̨pred̨kościa,̨ że osiag̨nał̨ postep̨ geometryczny, nieporów-
nywalny do niczego co zdarzyło sie ̨ wcześniej. Zmiany, jakie miały miejsce pomied̨zy po-
czat̨kiem lat sześćdziesiat̨yCh i 1968 rokiem obecnie nastep̨uja ̨w kilka miesiec̨y.

Co wiec̨ spróbuja ̨zrobić uprzywilejowani? Spróbuja ̨odciać̨wyłac̨zonych odwłac̨zonych. W
jaki sposób? Odcinajac̨ komunikacje.̨

To centralna koncepcja represji w przyszłości, koncepcja, która według mnie powinna
być zbadana tak dogłeb̨nie, jak to tylko możliwe. Odciec̨ie komunikacji oznacza dwie rze-
czy. Po pierwsze, konstrukcje ̨ zredukowanego jez̨yka, o bardzo podstawowym kodzie, któ-
ry umożliwi wyłac̨zonym korzystanie z terminali komputerowych. Coś wyjat̨kowo proste-
go, co sprawi, że bed̨a ̨ siedzieć cicho. Po drugie, to dostarczenie uprzywilejowanym jez̨yka
włac̨zonych, aby ich świat podaż̨ał w kierunku utopii przywilejów i kapitału, który poszu-
kiwany jest wszed̨zie. To bed̨zie prawdziwy mur: brak wspólnego jez̨yka. Prawdziwy mur
wiez̨ienny, którego nie bed̨zie można łatwo zburzyć.

Problem ten zawiera w sobie różne ciekawe aspekty. Przede wszystkim, sytuacja włac̨zo-
nych. Nie zapominajmy, że w tym świecie przywilejów bed̨a ̨ ludzie z dużym doświadcze-
niem rewolucyjno-ideologicznym, którzy moga ̨ nie polubić sytuacji, w której bed̨a ̨ ”dusić
sie”̨ wewnat̨rz zamku krzyżackiego. To bed̨zie pierwszy cierńw oku projektu kapitalistycz-
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nego. Nastep̨nie klasa powracajac̨ych, czyli tych, którzy opuścili swkoja ̨klase.̨ Kim byli oni
w przeszłości? Ja sam należałem kiedyś do warstwy uprzywilejowanej. Odszedłem od niej,
by zostać „towarzyszem wśród towarzyszy”, od uprzywilejowanego wczoraj do rewolucjo-
nisty dzisiaj. Co ze soba ̨ przyniosłem? Moja ̨ kulture ̨ — kulture ̨ humanisty i ideologiczna.̨
Moge ̨Wam dać tylko słowa. Homecomer przyszłości natomiast, rewolucjonista, który opu-
ści jutrzejsza ̨warstwe ̨uprzywilejowanych, przyniesie ze soba ̨technologie,̨ ponieważ jedna ̨
z najważniejszych cech projektu kapitalistycznego, pozwalajac̨ych mu przetrwać, bed̨zie
dystrybucja wiedzy oparta na strukturze poziomej, już nie piramidalnej. Dia kapitału nie-
zbed̨na okaże sie ̨dystrybucja równiejsza i bardziej racjonalna—ale zawszewewnat̨rz klasy
klasy włac̨zonych. W zwiaz̨ku z tym, przyszli dezerterzy przyniosa ̨ ze soba ̨ znaczna ̨ ilość
elementów użytecznych z punktu widzenia rewolucjonisty.

A wyłac̨zeni? Czy bed̨a ̨ wciaż̨ siedzieć cicho? Czy tak naprawde ̨ bed̨a ̨ w cokolwiek pytać,
kiedy bed̨a ̨ już pozbawieni komunikacji? Aby o coś pytać, należy wiedzieć, o co chce sie ̨
zapytać. Nie moge ̨mieć potrzeby opartej na braku czegoś, o czego istnieniu nie wiem, cze-
goś, co dla mnie nic nie znaczy i nie wzbudza moich pragnień. Odciec̨ie wspólnego jez̨yka
zdewaluuje całkowicie reformizm jaki istniał w przeszłości, czyli stopniowe żad̨ania lep-
szych warunków i ograniczania represji i wyzysku. Reformizm opierał sie ̨ na wspólnym
jez̨yku, który istniał mied̨zy wyzyskiwanymi a wyzyskujac̨ym. Jeśli jez̨yki ich sa ̨ odmien-
ne, nie ma niczego, czego można byłoby żad̨ać. Nie interesuje mnie nic, czego nie rozu-
miem. o czym nie nie wiem. Realizacja projektu kapitalistycznego w przyszłości owego
post-industrialnego projektu, jak sie ̨ go powszechnie wyobraża — bed̨zie zatem opierać
sie ̨ na utrzymywaniu milczenia wyzyskiwanych. Da im on kod zachowania oparty na bar-
dzo prostych elementach tak, aby umożliwić im korzystanie z telefonu, telewizji, terminali
komputerowych i wszystkich innych obiektów, które zaspokoja ̨ ich podstawowe, drugo-
rzed̨ne, trzeciorzed̨ne i inne potrzeby, jednocześnie zapewniajac̨ych nad nimi kontrole.̨
Bed̨zie to raczej bezbolesny niż krwawy proces. Nastap̨i koniec tortur. Koniec z krwawy-
mi plamami na murach. Oczywiście, bed̨zie tak tylko do pewnego momentu. W niektórych
sytuacjach bed̨zie to trwało nadal, jednak zasadniczo na wyłac̨zonych opadnie zasłona mil-
czenia.

Istnieje jednakże w tym rozumowaniu jedna wada. Bunt w człowieku nie jest zwiaz̨any
wyłac̨znie z potrzeba,̨ ze świadomościa ̨braku czegoś i walka ̨o to. Po zastanowieniu, jest to
czysto oświeceniowa koncepcja, rozwiniet̨a później przez angielska ̨ ideologie ̨ filozoficzna ̨
— Bentham i spółka — mówiac̨a z perspektywy utylitarystów. Przez ostatnie 150 lat nasza
propaganda ideologiczna opierała sie ̨ na racjonalnych fundamentach, pytajac̨ych, dlacze-
go nam czegoś brakuje i dlaczego słusznym jest prawo, że powinniśmymieć coś, ponieważ
wszyscy jesteśmy równi. Tym, co w przyszłości zostanie odciet̨e wraz z komunikacja ̨ bed̨a ̨
koncepcje równości, człowieczeństwa i braterstwa. Włac̨zeni przyszłości nie bed̨a ̨ czuć sie ̨
podobni do wyłac̨zonych na zasadzie braterstwa czy człowieczeństwa, bed̨a ̨ ich postrzegać
jako coś innego. Ci natomiast, pozostajac̨y na zewnat̨rz zamku krzyżackiego nie bed̨a ̨uwa-
żali włac̨zonych za postrewolucyjnych sprzymierzeńców. Bed̨a ̨ to dwa, całkiem oddzielne
twory. Tak samo, jak dziś traktuje ̨mojego psa jako „innego”, ponieważ nie mówi do mnie,
lecz szczeka. Oczywiście kocham mojego psa, lubie ̨ go, pomaga mi, chroni mnie, jest przy-
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jacielski, merda ogonem; ale niemoge ̨wyobrazić sobie walki o równość ras: ludzkiej i psiej.
Jest to całkowicie niewyobrażalne, jest inne. Takie tragiczne oddzielenie sie ̨ jez̨ykówmoże
nastap̨ić w przyszłości. I rzeczywiście, już staje sie ̨ widoczne, że to, co wyłac̨zeni dostana ̨
— dźwiek̨i, obrazy czy kolory, utworzy ograniczony kod. Nie bed̨zie on miał nic wspólnego
z tradycyjnym kodem, opartym na słowie, analizie i wspólnym jez̨yku. Weźcie pod uwage,̨
że ten tradycyjny kod był podstawa ̨ oświeceniowych i progresywnych analiz transforma-
cji rzeczywistości, analiz, które wciaż̨ składaja ̨ sie ̨na podstawy ideologii rewolucyjnej, czy
to autorytarnej, czy anarchistycznej (nie ma pomied̨zy nimi różnicy, jeśli sieg̨nać̨ do ko-
rzeni), My, anarchiści wciaż̨ jesteśmy przywiaz̨ani do progresywnej koncepcji, mówiac̨ej,
że jesteśmy w stanie wprowadzić zmiany za pomoca ̨ słów. Jednak jeśli kapitał odetnie sło-
wo, sytuacja stanie sie ̨całkowicie odmienna. Wszystkim z nas znane jest zjawisko, że wielu
młodych ludzi obecnie nie czyta niczego.Możnadonichdotrzeć przezmuzyke ̨i obraz (tele-
wizja, kino, komiksy). Techniki te, comoga ̨wyjaśnić bardziej kompetentni w tej dziedzinie,
dysponuja ̨ jedna ̨ istotna ̨możliwościa ̨w rek̨ach władzy - docieraja ̨do irracjonalnych uczuć
bed̨ac̨ych w każdym z nas. Innymi słowy, znaczenie racjonalności jako środka perswazji
i rozwoju samoświadomości, który mógłby prowadzić nas do ataku na wroga klasowego,
zmniejszy sie ̨może nie całkowicie, ale znacznie.

Zatemna jakiej podstawie bed̨a ̨działaćwykluczeni? (Ponieważ oczywiście, działać bed̨a)̨.
Bed̨a ̨ działać pod wpływem silnych, nieracjonalnych impulsów.

Towarzysze, pragne,̨ byście pomyśleli o pewnych fenomenie, który zdarza sie ̨ już dziś,
szczególnie w Wielkiej Brytanii, kraju, który z kapitalistycznego punktu widzenia zawsze
był i wciaż̨ jest awangarda.̨ Fenomenie spontanicznych, nieracjonalnych zamieszek.

Musimy tu w pełni zrozumieć różnice ̨ pomied̨zy zamieszkami a insurekcja,̨ coś, czego
wciaż̨ nie rozumie wielu towarzyszy. Zamieszki to ruch ludzi, posiadajac̨y silne cechy ir-
racjonalne. Może zaczać̨ sie ̨ z jakiegokolwiek powodu: ponieważ ktoś został aresztowany
na ulicy, policja zabiła kogoś podczas obławy czy nawet z powodu walki pomied̨zy kibica-
mi piłki nożnej. Nie ma sensu bać sie ̨ tego zjawiska. Wiecie, dlaczego sie ̨ boimy? Ponieważ
niesiemy ideologie ̨ postep̨u i oświecenia. Ponieważ wierzymy, że pewniki, które posiada-
my, sa ̨ w stanie zagwarantować nasza ̨ racje,̨ a tamci ludzie zachowuja ̨ sie ̨ nieracjonalnie -
nawet faszyści, prowokatorzy, ludzie, których za wszelka ̨ cene ̨ należy uciszyć.

Sytuacja jest całkiem inna.Wprzyszłości bed̨zie corazwiec̨ej wywrotowych buntów, nie-
racjonalnych i nieumotywowanych. Czuje ̨strach szerzac̨y sie ̨wśród towarzyszy w zetknie-̨
ciu z taka ̨ rzeczywistościa,̨ cheć̨ powrotu do metod opartych na wartościach z przeszłości
i zdolności do racjonalnego wyjaśniania. Nie wierze ̨ jednak, że bed̨zie można jeszcze dzia-
łać, wykorzystujac̨ te metody. Oczywiście, wciaż̨ bed̨ziemy wydawać nasze oświadczenia,
ksiaż̨ki, pisemne analizy, lecz liczba osób majac̨ych możliwości przeczynia i zrozumienia
ich bed̨zie maleć.

Co powoduje taka ̨sytuacje?̨ Szereg realiów, które sa ̨potencjalnie insurekcyjne lub obiek-
tywnie niemajac̨ych na celu insurekcji. Co powinno być naszym zadaniem? Kontynuacja
sporu za pomoca ̨metod z przeszłości? Czy próba przeksztalcenia tych spontanicznych za-
mieszek w skuteczne insurekcje, bed̨ac̨e w stanie atakować nie tylko włac̨zonych, pozosta-
jac̨ych w swym krzyżackim zamku, ale także mechanizm jez̨ykowy, odcinajac̨y jednych od
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drugich?W przyszłości powinniśmy pracować nad takimi instrumentami w duchu rewolu-
cyjnym i insurekcyjnym, które wyłac̨zeni bed̨a ̨mogli odczytać. Niech wyraże ̨ sie ̨ jasno. Re-
alizacja ogromnego zadania, jakim jest wybudowanie alternatywnej szkoły, dostarczajac̨ej
racjonalnych narzed̨zi ludziom, którzy nie wiedza ̨ już jak ich używać, jest niemożliwa. Nie
możemy zastap̨ić pracy, która kiedyś została wykonana przez opozycje,̨ kiedy potrzebowa-
nowspólnego jez̨yka. Teraz kiedywłaściciele i administratorzy zdolności racjonalizowania
przerwali komunikacje,̨ nie jesteśmy w stanie stworzyć alternatywy. Byłoby to iluzja ̨ taka,̨
jak wiele innych z przeszłości. Możemy po prostu używać tych samych narzed̨zi (obrazów,
dźwiek̨ów, itd.) w taki sposób, by przyczyniały sie ̨do przerodzenia zamieszekw insurekcje.̨
To jest praca, która ̨możemy wykonać. Tak zamierzamy dojść do insurekcji.

W przeciwieństwie do tego, co wyobraża sobie wielu towarzyszy — że należymy do
osiemnastego wieku i opieramy sie ̨ na przestarzałych metodach - wierze,̨ że jesteśmy
w stanie stworzyć ten cienki pomost pomied̨zy narzed̨ziami przeszłości a wymiarami
przyszłości. Oczywiście, nie bed̨zie łatwo go zbudować. Pierwsy wróg, jakiego musimy
pokonać, siedzi w nas samych. Pochodzi z naszej niechec̨i do sytuacji, które na przerażaja,̨
postaw, których nie rozumiemy i dyskursów niepojet̨ych dla takiego starego rascjonalisty
jak ja.

Jednak podjec̨ie wysiłku jest niezbed̨ne. Wielu towarzyszy wzywało do pójścia w ślady
luddystów sprzed 150 lat. Atak jest niewat̨pliwie wspaniała ̨ rzecza,̨ Luddyści jednak mie-
li już swoje pieć̨ minut. Mieli oni wspólny jez̨yk z tymi, którzy posiadali maszyny. Istniał
wspólny jez̨yk pomied̨zy właścicielami pierwszych fabryki proletariatem, który przeciw-
stawił sie ̨ i odmówił w nich pracy. Jedna strona miała co jeść, druga nie, ale mimo tej wiel-
kiej różnicy używali tego samego jez̨yka. Dziś rzeczywistość w tragiczny sposób różni sie ̨
od tamtej. I te różnice bed̨a ̨ sie ̨ pogłeb̨iać w przyszłości. Niezbed̨ne stanie sie ̨ stworzenie
takichwarunków, które przygotuja ̨podłoże tych zamieszek. Postawmy sprawe ̨jasno, towa-
rzysze, nieprawda ̨ jest, że możemy przygotować sie ̨ wyłac̨znie psychologicznie; wykonać
ćwiczenia duchowe, a nastep̨nie uczestniczyć w rzeczywistych wydarzeniach z naszymi
flagami. To niemożliwe. Proletariat, czy jakkolwiek ich nazwać, buntujac̨y sie ̨ wyłac̨zeni,
odepchna ̨ nas. jako dziwnych, podejrzanych gości z zewnat̨rz. Podejrzane. Co do diabła
możemy mieć wspólnego z tymi anonimowo wystep̨ujac̨ymi przeciwko całkowitej bezce-
lowości ich własnej egzystencji, a nie z potrzeby i niedostatku? Z tymi, którzy sie ̨ buntuja,̨
mimo żemaja ̨w domu telewizor, wideo, telefon i wiele innych dóbr konsumpcyjnych;maja ̨
co jeść, a wciaż̨ sie ̨ sprzeciwiaja?̨ Co możemy im powiedzieć? Być może to, co powiedziały
im anarchistyczne organizacje syntezy w ostatnimwieku? Powstańczy dyskursMalatesty?
To właśnie jest przestarzałe. Ten rodzaj dyskusji insurekcyjnej jest przestarzały. Musimy
wiec̨ szybko znaleźć inna ̨ droge.̨

Musimy ja ̨najpierw znaleźć wewnat̨rz siebie, poprzez przezwycież̨enie starych zwycza-
jów i niezdolności do zrozumiema nowych. Miejcie pewność, że Władza rozumie to dosko-
nale i uczy nowe pokolenia akceptacji poddaństwa poprzez serie podprogowych komuni-
katów. To poddanstwo jest jednak iluzja.̨
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Kiedy wybuchaja ̨ zamieszki, nie powinniśmy być tam jako goście widowiska, ponieważ
jesteśmy anarchistami i takie wydarzenia daja ̨ nam satysfakcje.̨ Musimy być tam jako re-
alizatorzy wcześniej zbadanego w detalu projektu.

Comoże być takimprojektem?Organizowanie sie ̨razemzwykluczonymi, nie na gruncie
ideologicznym, nie poprzez rozumowanie oparte wyłac̨znie na starych koncepcjach walki
klasowej, ale na podstawie czegoś bezpośredniego i możliwego do wcielenia w rzeczywi-
stość, w różne rzeczywistości. Musicie znać z własnego życia sytuacje generujac̨e napie-̨
cie. Obcowanie z tymi sytuacjami, jeśli bed̨zie kontynuowane na podłożu ideologicznym,
zakończy sie ̨wyrzuceniemWas. Kontakt ten musi odbywać sie ̨na innych zasadach, zorga-
nizowanych, ale innych. Nie może zrobić tego żadna duża organizacja, z jej tradycyjnymi
oświeceniowymi czy romantycznymi daż̨eniami do tego, by służyć jako punkt odniesienia
i syntezy w wielu różnych sytuacjach. Może tego dokonać wyłac̨znie organizacja spraw-
na, elastyczna i umiejac̨a sie ̨dostosowywać. Nieformalna organizacja braci anarchistów —
specyficzna organizacja składajac̨a sie ̨z towarzyszymajac̨ych anarchistyczna ̨świadomość
klasowa,̨ bed̨ac̨ych w stanie zauważyć ograniczenia starych modeli i zaproponować w za-
mian inne, nowe, bardziej elastyczne. Musza ̨ one dotykać rzeczywistości, rozwijać jasna ̨
analize ̨ i upowszechniać ja,̨ prawdopodobnie za pomoca ̨narzed̨zi przyszłości, nie tylko ty-
mi znanymi z przeszłości. Pamiet̨ajmy, że różnica pomied̨zy instrumentami przeszłości a
przyszłości nie polega na wprowadzeniu kilku dodatkowych fotografii do naszych oświad-
czeń czy wydawnictw. Nie jest to kwestia nadania bardziej humorystycznego czy mniej
pedantycznego stylu naszemu pisarstwu, lecz kwestia prawdziwego zrozumienia czym sa ̨
narzed̨zia przyszłości, badanie ich, daż̨enie w ich kierunku, ponieważ to właśnie umożliwi
konstrukcje ̨ instrumentów insurekcyjnych, które można połac̨zyc z nożem, trzymanym w
zeb̨ach przez naszych przodków. W ten sposób można zbudować pomost, o którym wcze-
śniej wspomnieliśmy.

Zatem nieformalna organizacja która prowadzić bed̨zie prosty dyskurs, bez wszelkich
celów i bez jakże powszechnego twierdzenia, że każda interwencja musi prowadzić do re-
wolucji społecznej. W innym razie jakimi anarchistami byśmy byli? Bad̨źcie pewni towa-
rzysze, że rewolucja społeczna nie czeka tuż za rogiem, że ta droga ma wiele zakret̨ów i
jest bardzo długa. A wiec̨, sprawne interwencje, nawet przy ograniczonych celach, zdolne
z wyprzedzeniem określać te same cele, które sa ̨ obierane przez wyłac̨zonych. Organiza-
cja, która jest w stanie być „wewnat̨rz” rzeczywistości wywrotowego buntuw chwili, kiedy
on wybucha, aby przekształcić ja ̨docelowo w rzeczywistość insurekcyjna ̨poprzez wskaza-
nie celów, środków i konstruktywnych wniosków. To jest zadanie insurekcyjne. Pozostałe
drogi sa ̨ dziś zamkniet̨e.

Z pewnościa ̨ wciaż̨ możemy kroczyć droga ̨ organizacji syntezy, propagandy, anarchi-
stycznego edukacji i debaty - oczywiście dokładnie tak, jak robimy to w tej chwili - ponie-
waż, jak powiedzieliśmy, jest to kwestia projektu jako tendencji, próby zrozumienia czegoś
dotyczac̨ego projektu kapitalistycznego, który jest ciag̨le w fazie rozwoju. Jako anarchi-
styczni rewolucjoniści jednakże mamy obowiaz̨ek mieć świadomość linii tego rozwoju i
przygotować sie ̨ od teraz do przekształcenia irracjonalnych zamieszek w insurekcyjna ̨ i
rewolucyjna ̨ rzeczywistość.
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