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Anarchizm insurekcyjny to krytyka anarchizmu społecznego imarksizmu
oraz nakreślenie konkretnej taktyki oraz rozwijania teorii w oparciu o prak-
tyke.̨ W tym sensie jest to swego rodzaju powrót do klasycznego anarcho-
komunizmu rewolucyjnego z uwzgled̨nieniem obecnych, szybko zmieniaja-̨
cych sie ̨warunków społecznych i ekonomicznych.

Alfredo M. Bonanno na użytek swojej teorii wprowadza nastep̨ujac̨e kate-
gorie:̨ podobieństwo/pokrewieństwo (affinity) oraz nieformalna organizacja
(informal ogranisation).

Punktem wyjścia w krytyce powoływania masowych formalnych organi-
zacji anarchistycznych jest to, że skupiaja ̨ sie ̨ na wielu zadaniach oraz ich
liczebność powoduje ̨ paraliż decyzyjny, ponieważ zawsze jakaś mniejszość
kosztem wiek̨szości bed̨zie niezadowolona z obranej decyzji, przez co zabi-
ta zostanie cheć̨ do działania oraz rzeczywiste pragnienie, aby coś zmienić.
Różni anarchiści chca ̨ zajmować sie ̨ walka ̨ w imie ̨ swoich własnych indywi-
dualnych motywów a realizowanie sie ̨w tego typu organizacji jak federacje,̨
nakłada na nich obowiaz̨ek uczestnictwa w projektach, co do których nie
maja ̨szczególnego przekonania. Tamniejszość w ramach organizacji zawsze
bed̨zie niezadowolona z decyzji całego zgromadzenia a nastawienie na wiele
aspektów działalności sprawi, że ich szczera cheć̨ działalności utonie w peł-
nieniu banalnych i nieefektywnych funkcji. Zamiast tego Bonanno proponu-
je ̨nieformalne grupy skupionewokół kontentego celu- zadania (base nuclei).
Kładzie nacisk na szczerość relacji pomied̨zy członkami takiej grupy, pełne
zrozumienie oraz czes̨te odbywanie spotkań i dyskutowaniu. Z kimś kogo
znamy, nawet jeżeli sie ̨ nie zgadzamy ze wszystkim łatwiej sie ̨ przeprowa-
dza konkretne działania. Druga ̨ kwestia ̨ w krytyce formalnych organizacji
jest to, że w oczach władzy sa ̨ one widoczne, posiadaja ̨ liczna ̨ organizacje,̨
wiec̨ łatwo je pacyfikować. Po jakimś czasie te organizacje sa ̨ opanowane ża-̨
dza ̨zwiek̨szania swojej liczebności, cowobec powyższych stwierdzeń osłabia
i paraliżuje ̨ ich efektywność.

Bonanno jest swego rodzaju materialista ̨historycznym, który jednak pod-
daje krytyce. Wychodzi on z założenia, że żyjemyw szybko zmieniajac̨ym sie ̨
świecie i należy stworzyć taka ̨ teorie,̨ która ̨ zawsze bed̨zie za nim nadaż̨ać.
Jednak z klasycznie anarchistycznych powodów odrzuca on marksizm jako
nieadekwatna ̨ teorie, która nietrafnie opisuje stosunki społeczne (chodzi o
teorie ̨klas, z obserwacji dostosowania sie ̨kapitalizmu pod koniec lat 80tych
uważa on, że niema już klasy robotniczej, któramoże być nośnikiem rewolu-
cji) oraz niesie za soba ̨jeszczemocniejszy nacisk na tworzenie silnej, licznej a
przede wszystkim – widocznej organizacji. Jednakże odrzuca on dotychcza-
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sowe stosowanie propagandy ideologicznej, kładac̨ nacisk na działanie, na
konkretnie istniejac̨ematerialnie cele – elementy władzy które nas wszed̨zie
otaczaja.̨ Dlatego taka nieformalna organizacja skupiona na jednym celu, po-
winna najpierw adekwatnie do okoliczności i wymogów celu działać. Akcja
bezpośrednia skierowana przeciwko konkretnemumaterialnemuprzeciwni-
kowi a nie kolejny ideologiczny protest symboliczny. Dopiero po dokonaniu
akcji należy dać upust potrzebie manifestu ideologicznego, bo w końcu prze-
cież anarchizm to ideologia całkowitego wyzwolenia dla wszystkich i należy
to zawsze podkreślać. To, w opozycji do materializmu historycznego, autor
roboczo nazywa wolnościowym materializmem.

Teoria dopuszcza, awrec̨z nakazuje ̨żeby te nieformalne grupy porozumie-
wały sie ̨ z innymi, żeby wymieniać doświadczenia lub jednocześnie dokonać
szeregu akcji wwielumiejscach jednocześnie, które bed̨a ̨nosić znamiona po-
dobnegomotywu. Po dokonaniu tych akcji, nieformalne grupy rozpierzchna ̨
sie,̨ moga ̨ nawet zniknać̨ na jakiś czas a władza wciaż̨ nie bed̨zie wiedzieć z
czymma do czynienia. Te iskry pojedynczych lub skoordynowanychmałych
insurekcji maja ̨ spowodować, że to w końcu zapłonie, czyli zostana ̨ wytwo-
rzone przedrewolucyjne warunki. Te ̨ cześ̨ć teorii Bonanno nazwał „revolu-
tionary Project” i w oparciu o debate ̨ teoretyczna ̨ oraz szybko zmieniajac̨e
sie ̨ warunki i praktyke ̨ tych grup, odłożył na później – znowu nastawienie
na działanie przede wszystkim. Dużo wspólnego z jego teoria ̨maja ̨wydarze-
nia, w których brał udział. Bonanno był silnie zaangażowany we włoski ruch
anarchistyczny i nieraz spotkał siez̨ państwowa ̨ represja ̨ w tym również z
wiez̨ieniem. Podczas protestów środowisk anarchistycznych przeciw uzbro-
jeniu wojskowej bazy w Comiso w wyrzutnie zdolne przenosić rakiety, kilku-
set anarchistów na terenie całego kraju, zniszczyło kilkadziesiat̨ stacji radio-
wych, z których wojsko korzystało. Rzecz dziecinnie prosta, nie wymagaja-̨
ca specjalnego przygotowania, a za każdym atakiem stała inna nieformalna
grupa, a nie cała organizacja. Nikogo nie aresztowano.

Tak wiec̨ insurekcjonizm to przede wszystkim teoria nastawiona na kon-
kretne działanie, swego rodzaju niewidoczność w oczach przeciwnika oraz
przyśpieszenie zaistnienia warunków rewolucyjnych.
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