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umówione miejsce spotkania, a wówczas nie zdołalibyśmy wziać̨ szturmem
bram nieba. Nasz cel to stworzenie stałego oparcia dla fundamentów twór-
czej destrukcji. Materializacja wstret̨u i nienawiści do wszystkiego, co czyni
nas wieź̨niami tego perwersyjnego świata martwych obiektów, wypalonych
dusz, zwiedzionych sumień, genetycznie programowanego horroru, obojet̨-
nej akceptacji dla krwawych idoli. Pozostańmyw spirali własnych uczuć oraz
naszych niebezpiecznych pragnień.
NIECH ŻYJE ROZPRZESTRZENIANIE ANARCHISTYCZNYCH WIEZ̨I

NIECH ŻYJE ANARCHIA!
P.S.1Każda ̨linijke ̨tego tekstu dedykujemy uprowadzonymbuntownikom

Babisowi Tsilianidisowi, Dimitrisowi Dimtsiadisowi i Sokratesowi Tzif-
kasowi. Ich wkład, jakiego dokonali w swoich odkrywczych analizach jest
dla nas niezwykle ważny. Dopóki… Dopóki znów sie ̨ nie spotkamy.
P.S. 2Wdniu atakunaMicrosoft, członkowieKKO i anarchista TeofilosMa-

vropoulos stanel̨i przed sad̨em z powodu zdania użytego przez nich w swo-
ich komunikatach: „Ani milimetra wstecz, dziewieć̨ milimetrów w gliniarskie łby”.
W pełni przyswoiliśmy sobie ten zwrot i całkowicie wyraża on również na-
sze podejście. W ramach represywnej kampanii wymierzonej w anarchistów
władze oskarżyły ich także w zwiaz̨ku z nasza ̨deklaracja ̨odpowiedzialności,
wydana ̨ po podpaleniu Studia ATA. Tak sie ̨ składa, że w sobie tylko znany
sposób, byliśmy obecni tego dnia w sad̨zie. Cóż, pamiet̨ajmy: Ani milimetra
wstecz, dziewieć̨ milimetrów w głowy sed̨ziów i prokuratorów.
P.S. 3 Przesyłamy wyrazy naszej bezwarunkowej solidarności anarchiście

Mario Lopezowi wMeksyku, który uległ zranieniu wwybuchu własnej bom-
by, a także anarchistycznym wieź̨niom oskarżonym o udział w atakach FAI
na terenie Włoch. Nasz ogień płonie dla Was!”

Aspołeczne Zachowania na rzecz Rozprzestrzeniania Rewolucyjnego Terro-
ryzmu – Mied̨zynarodowy Front Rewolucyjny
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zostaja,̨ pieczołowicie dotad̨ zamkniet̨e drogi. Podczas ulicznych walk i na
na barykadach. Uważamy je najbardziej żyzny grunt dla rozpowszechniania
anarchistycznej teorii i praktyki.

Co do wyborców Złotego Świtu, mieli oni już okazje ̨przekonać sie ̨ kto jest
silniejszy.Wymówkiw rodzaju „Głosowałem, by czuć się bezpieczniej” lub „Głoso-
wałem, by zaprotestować” nie wystarcza ̨dla unikniec̨ia naszej wrogości i agre-
sji. Nie możemy pozwolić sobie na obojet̨ność wobec dynamicznego wzrostu
faszystów, ponieważ nawet coś, co pozornie wydaje sie ̨ nie stanowić dużego
zagrożenia, może okazać sie ̨ dla nas niemiła ̨ niespodzianka.̨

Bandyci-członkowie ZŚ nie siedza ̨ z założonymi rek̨oma, wiedza,̨ że sa ̨ te-
raz chronieni przez gliny. Jak mówi przysłowie: jednym kamieniem, dwa
ptaszki.

„Połykajac̨ ogień … dajac̨ upust niepojet̨ym
pragnieniom”
Dla zachowania swejwładzy, systemnie posługuje sie ̨wyłac̨znie siła.̨ Utrwala
ja ̨ i rozwija, sieg̨ajac̨ również wgłab̨ całej sieci relacji łac̨zac̨ych ze soba ̨ ludzi,
wyrażanych najrozmaitszymi jez̨ykami. Dlatego, jako anarchisci prowadzi-
my wojne ̨ rewolucyjna ̨ nie tylko w celu obalenia instytucjonalnych i niefor-
malnych struktur władzy, ale również daż̨ac̨ do budowy WOLNYCH zwiaz̨-
ków mied̨zyludzkich, tu i teraz. Ponieważ wyrażaja ̨ one cała ̨nasza ̨ istote,̨ jej
krew i ból, szcześ̨cie i smutek, śmiech i łzy, miłość i nienawiść, bed̨ziemy
bronić ich za wszelka ̨ cene,̨ tworzac̨ z własnych ciał barykady.

Z nich czerpiemy siłe ̨ i uczymy sie,̨ że „Ty i Ja możemy tego dokonać”.
Stanowi to dla nas niemożliwe do skruszenia spoiwo ludzkich uczuć. To one
podczas walki podpowiadaja ̨ nam słuszne i konieczne decyzje, ponieważ ci,
którym dane było oddychać powietrzem wolności, nawet pogrzebani w naj-
głeb̨szych lochach systemu, odczuwaja ̨ najbardziej żarliwe nadzieje, dziek̨i
przekonaniu, że wczoraj, dziś, jutro i zawsze, zwiaz̨ki te stanowić bed̨a ̨ zaro-
dek czegoś lepszego. Nie wiemy czy ani gdzie to nastap̨i, walczymy jednak
tak zaciekle, bo głeb̨oko wierzymy w wolna ̨ istote ̨ ludzkiego człowieczeń-
stwa.

Nawet jeśli nas pokonaja,̨ budowa tych zwiaz̨ków, a dziek̨i nim kolektyw-
nej walki na rzecz anarchistycznej rewolucji, pozostanie wyrazem naszego
indywidualnego zwycies̨twa. Ponieważ zwlekajac̨, moglibyśmy nie zdaż̨yć na
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Pełna treść komunikatu Aspołecznych Zachowań na rzecz Rozprzestrze-
niania Rewolucyjnego Terroryzmu – Mied̨zynarodowy Front Rewolucyj-
ny (Grecja) po eksplozji samochodu wyładowanego materiałami wybuchowymi o
dużej sile rażenia wprowadzonego do ateńskiej siedziby Microsoft.

„W środe ̨ o świcie, 27 czerwca 2012, przy użyciu samochodu-bomby za-
atakowaliśmy centrale ̨Microsoft.Wjechaliśmy głównymwejściemdobudyn-
ku i zdetonowaliśmy wewnat̨rz furgonetke ̨wypełniona ̨150 litrami benzyny.
Przez cały czas trwania akcji nasza grupa dbała o to, by nikomu nic sie ̨ nie
stało i w przeciwieństwie do tego co napisało kilka gazet, nie użyliśmy kara-
binów, żeby obezwładnić ochrone.̨ Był to akt wojny, wypowiedzianej wszech-
obecnemu milczeniu i niewoli, jakie niesie w sobie ten nowoczesny świat..

„Zamkniec̨i w społeczeństwie-wiez̨ieniu”
Dorastamy w tym wielkim wiez̨ieniu, gdzie marnujemy czas i każda ̨minute ̨
naszego życia, w mieście, gdzie stres i niepokój dławia ̨miliony ludzi. To sza-
lone i bez sensu, że tak wielu ludzi – tłoczy sie ̨niczym zombie, ściśniet̨ych w
gigantycznych miastach jak sardynki w puszce. W fabrykach, w swojej robo-
cie, w sztucznych parkach, przed telewizorami, w kolejkach przed urzed̨ami
pracy i do sklepowych kas. By mieć i wodzić za nos innych.

Rzad̨za ̨ tu dławiac̨e dylematy oparte na szantażu, drapieżne tempo życia,
leki psychiatryczne czekajac̨e na półkach oraz antydepresanty dla każdego
pacjenta nowoczesnego stylu życia.

Czyż przytułki, psychiatrzy i psycholodzy, wiez̨ienia nie sa ̨takimi samymi
klatkami jak wstret̨ne mieszkania i blokowiska, które na swój własny zabój-
czy sposób, krep̨uja ̨ ludzkie emocje, witalność i energie?̨

Czyż nie sa ̨ nimi także zatłoczone centra handlowe, ulice pełne zgiełku
oraz nieustannego wycia klaksonów, wzniecanego przez tych, którzy ped̨za,̨
by zyskać dodatkowa ̨minute ̨ i szybciej dotrzeć do pracy, szkoły lub na jakieś
ważne spotkanie?

Czyż wszystko co nas otacza nie jest wiez̨ieniem?
Czy nie ograniczaja ̨ nas nasze zahamowania i kraty lek̨u?
Odpychajac̨y ludzie, pograż̨eni w indywidualizmie swojej chłodnej, białej

celi, odwracaja ̨wzrok i nie chce ̨ słuchać naszego głosu.
Czyż nieustannie tykajac̨y, pieprzony zegar czasu, brutalnie narzucany na-

szemu życiu, nie jest pilnujac̨ym nas klawiszem? Każdy program, rozkład i
plan, szatkujac̨y oraz wchłaniajac̨y wszystko czego doświadczamy?
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Czyż egoizm, narcyzm i samozadowolenie nie sa ̨ ogniwami niewolac̨ego
nas łańcucha? Czy nie przykuwa on wszystkich, którzy staraja ̨ sie ̨ sprawiać
dobre wrażenie, by ukryć własne słabości oraz wyprzeć, choć na jakiś czas,
znikoma ̨wartość swojego życia?

Nikt tutaj nie jest wolny. Wszyscy sa ̨ naćpani narko – halucynacjami wol-
ności. Wystarczy nie być ślepym, żeby rozglad̨ajac̨ sie ̨ wokoło dostrzec te
widzialne i niewidzialne kajdany.

To prawda, że nowoczesny świat w dużej mierze zyskał oparcie w umy-
słach swoich poddanych, zakorzenił sie ̨ w sercach własnych niewolników.
Istniejac̨y porzad̨ek przywodzi na myśl metafore ̨ statku bez kapitana, który
mimo to płynie nadal zgodnie ze swoim kursem, dziek̨i temu, że marynarze
znajduja ̨ sie ̨w stanie dezorientacji i nie maja ̨ nad niczym kontroli.

Dwie równoległe społeczności, funkcjonujac̨e po obu stronach wiez̨ienne-
go muru sa ̨ tak bardzo do siebie podobne, że dzielac̨y je dystans wydaje sie ̨
zaledwie złudzeniem.

„… Uwiez̨ieni w społeczeństwie-wiez̨ieniu –
Obalajac̨ mury”
Przeprowadziliśmy nasz atak, by pilnie okazać solidarność buntowniczceOl-
dze Ekonomidou. Przebywała ona wówczas od 54 dni w izolatce, gdzie za-
mkniet̨o ja ̨ ponieważ odmówiła poddaniu sie ̨ upokarzajac̨ej kontroli osobi-
stej.

Niestety, nie zdołaliśmy podjać̨ podobnych działań podczas wcześniej-
szych krytycznych wydarzeń:

– zwycies̨kiego strajku głodowego, prowadzonego przez rewolucyjnego
anarchiste ̨Rami Syrianosa, którego z tych samych powodów również pod-
dano torturze izolacji

– strajku głodowego anarchistycznych towarzyszy Kostasa Sakkasa,
Giorgosa Karagiannidisa i Alexandrosa Mitrousiasa – żad̨ajac̨ych na-
tychmiastowego uwolnienia towarzyszki Stelli Antoniou ze wzgled̨u na jej
problemy zdrowotne, a także żad̨ajac̨ych wycofania zarzutów

– zwycies̨kiego strajku sztafetowego członkówRewolucyjnej Organizacji
KKO oraz anarchisty Teofilosa Mavropoulosa do którego doszło z powodu
ataku na dwóch członków Organizacji, Panagiotisa Argirou i Gerasimosa
Tsakalosa. Stawiajac̨ opór po przeniesieniu do wiez̨ienia Domokos, oni rów-
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Radykalna wyobraźnia pokonuje przestarzałe wzory. Niech wszystkie
przejawy jej życia pozostaja ̨ z dala od gotowych modeli i zużytych szablo-
nów. Wyrzućmy polityków na śmietnik historii, razem z ich zwolennikami.
Kto jednak podporzad̨kowuje ludzkie zachowania i emocje mechanizmom
polityki?

„Uczeni dnia dzisiejszego, idioci jutra
daja ̨mi zdolności wystarczajac̨e, bym umiał poruszać rek̨ami
Prorocy i akrobaci rewolucji
Dziś zrobię to po swojemu, bez waszych lekcji.”

„O karnawale wyborczym”
Zaatakowaliśmy tuż po wyborach. Sporzad̨zenie mapy, wyjaśniajac̨ej moty-
wy tych, którzy je zbojkotowali i tych, którzy wziel̨i w nich udział, jest nie-
możliwe.Wprzeciwieństwie do ludzi, którzywpróbach zmianypolitycznego
krajobrazu Grecji widza ̨ „nadchodzac̨e światło”, pokładajac̨ swe nadzieje w
lewicy, my nie widzimy tu nic specjalnie obiecujac̨ego. Naszym zdaniem tyl-
ko frekwencja różni obecne wybory od poprzednich, po prostu wiec̨ej ludzi
zdecydowało sie ̨na konkretna ̨opcje ̨polityczna ̨(szczególna ̨range ̨zyskał try-
wialny dylemat „głosować na Złoty Świt czy Syrize?̨”). Dotychczasowa absencja
wyborcza nie wynikała jednak ze znudzenia elektoratu. Według nas była to
reakcja odrzucajac̨a sam proces wyborczy, innymi słowy była to „absencja
polityczna”.

Jeśli chodzi o protestujac̨ych na ulicach, którzy daja ̨ w ten sposób ujście
swojemu gniewowi – ponieważ dłużej nie sa ̨ już w stanie nad nim panować
– zarówno oddawanie głosu na miraż tradycyjnej lewicy, jak i sterylny, nie-
szkodliwy bojkot, jakim jest absencja, to w obu przypadkach o wiele za mało.
To jedynie wentyle bezpieczeństwa, które chociaż daja ̨ujście ciśnieniu, przy-
nosza ̨ jedynie doraźna ̨ ulge.̨

Każdemu, kto nie wyrzekł sie ̨ jeszcze samodzielnego myślenia na rzecz
tego, co mówi TV, i kto poszukuje rzeczywiście sensownej reakcji, propo-
nujemy projekt radykalizacji. Radykalizacji działania w szkołach, miejscach
pracy, na zgromadzeniach publicznych, a przede wszystkim na ulicach czyli
wszed̨zie tam, gdzie pojawiaja ̨sie ̨nastawieni bojowo ludzie. Tam rozwija sie ̨i
wzrasta sumienie, krzyżuja ̨sie ̨i łac̨za ̨ludzkie troski, niepokoje, poglad̨y. Tam
zdobywa sie ̨ doświadczenie, zastep̨ujac̨e wirtualna ̨ rzeczywistość i otwarte
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jaka ̨ zaklejamy miasta swoimi plakatami; kochamy namiet̨nie, choć czes̨to
bywamy hermetyczni i niedostep̨ni, niczym nieprzystosowani odmieńcy.

To nasz „wkład” do globalnej, podziemnej wojny, jaka toczy sie ̨ każdego
dnia przeciwko maszynie społecznej. Nasz udział NIE ma nic wspólnego z
REWOLUCYJNYM PURYZMEM.

Nie służy nikomu ani niczemu. Jedyne co wyraża to nasze życzenia i pra-
gnienia. Nasza ̨ nienawiść i nadzieje. Nasza ̨ radość i smutek. Nasze myśli i
uczucia.

W ten sposób przwycież̨amy mury wiez̨ień-burdeli, podtrzymujac̨ wieź̨ z
naszymi braćmi i siostrami z całego świata, towarzyszac̨ im w trudnym okre-
sie zamkniec̨ia i izolacji.

Po pierwsze i przede wszystkim toczymy ja ̨ przeciwko NASZYM WŁA-
SNYM kompromisom, NASZYM lek̨om, NASZYM niedoskonałościom.

Piek̨na i ekscytujac̨a, nasza walka dostarcza nam chwil, których nigdy nie
przeżylibyśmy, podaż̨ajac̨ rutynowa ̨ ścieżka ̨ studenta lub robotnika.

Bez wzgled̨u na metody działania pozostaje nielegalna, ponieważ przeła-
muje ograniczenia burżuazyjnej legalności; przeciwstawia sie ̨Władzy i Cywi-
lizacji jako całości, co zawsze było, jest i bed̨zie dziać sie ̨ poza prawem.

Prowadzimy ja ̨ z duma ̨ i nie bed̨ziemy błagać w sad̨zie ani przed żadna ̨
policja.̨ Nasza walka zroszona jest krwia ̨ wielu zabitych towarzyszy. Konty-
nuujemy ja,̨ aby w ten sposób uhonorować ich pamieć̨; pred̨zej czy później
śmierć każdego z nich zostanie pomszczona.

To nasza osobista próba, by żyć TERAZ zgodnie z Anarchia,̨ odrzucajac̨
codzienne,małe kompromisy, tworzac̨ prawdziwe zwiaz̨ki z innymi towarzy-
szami. Dziek̨i temu możemy zadawać ciosy i pozostawiać ślady na doskona-
łym wizerunku rzeczywistości.

Robimy tak, bo umiemywyobrazić sobie zupełnie inny świat, oparty na so-
lidarności i braterstwie, w którym wiedza rozwija sie ̨w nieskrep̨owany spo-
sób, inaczej niż na obszarach dzisiejszych inwestycji naukowych, zależnych
od państwa, wojska i kapitalistów.

Świat, gdzie ludzie żyja ̨ w harmonii z natura,̨ w symbiotycznym zwiaz̨ku
ze wszystkimi żywymi stworzeniami ziemi. Inaczej niż dzisiejszy człowiek,
który popadł w zależność od całego kompleksu techno-industrialnego wie-̨
zienia, nieustannie eksploatujac̨ego wszystko co żyje i oddycha.

Podstawy tego świata budujemy dziś w społecznościach walczac̨ych anar-
chistów, o którym nielegalne jest marzyć i myśleć, a jeszcze wiek̨sze ryzyko
pociag̨a z soba ̨ życie nim tu i teraz.
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nież odmówili poddaniu sie ̨ procedurze przeszukania ciała. Z tego powodu
zostali zaatakowani oraz pobici przez tchórzliwego sierżanta Kliarisa i jego
klakierów.

Może sie ̨wydawać, że cel, jaki wybraliśmy nie ma zwiaz̨ku z instytucjami
sad̨u oraz przymusu prawnego, uważamy jednak, że walka toczy sie ̨ wsze-̨
dzie, ponieważ system jest powiaz̨any ze soba ̨ wewnet̨rznie. Jeśli wiec̨ ude-
rzymy w jedno z jego miejsc, wywołujemy mały lub duży wstrzas̨ w całej
strukturze. Aktywni rewolucjoniści, nieustannie powinni atakować aparat
represji, korzystajac̨ przy tej okazji z szansy na rozszerzenia perspektywy,
zasieg̨u ataków i rewolucyjnego dyskursu.

Po obu stronach muru można spotkać ludzi sprzeciwiajac̨ych sie ̨ wiez̨ie-
niom, takich, którzy nie zginaja ̨ pokornie karku. Chociaż dzieli nas bariera,
bo jesteśmy tu gdzie jesteśmy, nigdy nie tracimy kontaktu z naszymi braćmi
i siostrami po drugiej stronie.
NIGDY NIE BED̨Ą OSAMOTNIENI – wznosimy pieści przeciwko betono-

wi
Wszystkim bojownikom uwiez̨ionym w nieludzkich warunkach prze-

syłamy siłe ̨ do walki.
Siła dla wszystkich zbuntowanych wieź̨niów.

„Zgliszcza mied̨zynarodowej firmy”
Wybraliśmy budynekMicrosoftu, ponieważ jest to jedna z najważniejszych
firmbranży komputerowej, produkujac̨ej tewspaniałe i jednocześnie przera-
żajac̨e maszyny. Już u swojego powstania zostały one pomyślane jako urza-̨
dzenia, majac̨e zmierzać do uzyskania ludzkiej świadomości. Na ich pracy
wspiera sie ̨ obecnie cały kapitalistyczny porzad̨ek. Oprogramowanie Micro-
softu, stosowane w przeważajac̨ej cześ̨ci komputerów, odgrywa swoja ̨ role ̨
w otep̨ianiu dzieciaków grami video, a także umożliwia prace ̨ komputerom,
używanym przez państwo, biura podatkowe, armie i kapitalistyczne korpo-
racje. Każda firma, uczestniczac̨a w techno-industrialnym systemie jest dla
nas celem ataku, bez wzgled̨u na stopień jej zaangażowania.
Bill Gates, założyciel Microsoft, inwestuje obecnie swoje fundusze w pro-

jekty nuklearne. Mimo niedawnej katastrofy w Fukushimie, służa ̨ one na
przykład finansowaniu nowego i ulepszonego reaktora atomowego. Gates
wydaje też pieniad̨ze na opracowywanie modyfikowanych genetycznie pro-
duktów, które stanowia ̨nowoczesne zagrożenie dla natury i ludzkiego życia.
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Chociaż wciaż̨ sa ̨ nam one sprzedawane jako życiodajny produkt, w rzeczy-
wistości niosa ̨ze soba ̨śmierć – wystarczy podać choćby przykład tysiec̨y rol-
ników, którzy odebrali sobie życie z powodu celowej niewydajności ziaren
korporacji Monsanto.
Realizujac̨ swoje plany, Gates wkłada pieniad̨ze również w medycyne,̨ szcze-
pionki oraz badania nad „ingerencja”̨ w kod genetyczny. Rzecz jasna, wszyst-
ko to odbywa sie ̨ pod szlachetnymi hasłami walki z głodem, poprawy zdro-
wia i standardów życia, ochrony środowiska orazwalki ze zmianami klimatu,
charytatywności.

W każdym razie, jego fortuna pozwala mu na kupowanie i sprzedawanie
wszelkiego rodzaju władzy, jakiej tylko zapragnie. Chcecie prostego przykła-
du? Fundacja Billa i Melindy Gates na ogromna ̨ skale ̨ finansuje najwiek̨sze
światowe agencje informacyjne, aby dziek̨i temu promować swoje inwesty-
cje oraz dławić wszelkie poglad̨y wskazujac̨e na role,̨ jaka ̨ technika odgrywa
w kształtowaniu burżuazyjnego świata.

„Śmierć kompleksowi techno-przemysłowemu”
„[…] Przemoc samaw sobie nie jest czymś złym.Wkażdymkonkretnym
przypadku jest ona dobra albo zła, zależnie od tego jak orazw jakim celu
jej używasz. Dlaczegowiec̨ ludzie uznaja ̨ja ̨dziś za coś ewidentnie złego?
Wyłac̨znie z jednego powodu: maja ̨mózgi wyprane propaganda.̨ Nowo-
czesne społeczeństwo posługuje się rozmaitymi metodami propagandy,
wpajajac̨ej ludziom przerażenie i strach przed przemoca,̨ ponieważ sys-
tem techno-przemysłowy potrzebuje uległej i słabej populacji, która boi
się wystep̨ować we własnej obronie. Potrzebna mu populacja, która za-
miast stawić czoła problemom, oddaje władzę systemowi. W ostatecz-
nym rozrachunku zaś władza ta opiera się na sile fizycznej. Uczac̨ wiec̨
ludzi, że przemoc jest zła (poza ta ̨ używana ̨ przez system w formie ar-
mii i policji), system podtrzymuje swójmonopol władzy fizycznej, a tym
samym zagarnia całość władzy dla siebie […]
- Ted Kaczyński

Technologia wyraża dziś władze ̨pseudo-przeżyć, służac̨a ̨niekończac̨ej sie ̨
pogoni za tym, co niemożliwe. Pospołu ze swoja ̨ bliźniacza ̨ siostra,̨ nauka,̨
zaprzeg̨ły one rozwój ludzkiej wiedzy na usługi dominacji. Stały sie ̨zdecydo-
wanie drogimi prostytutkami władzy, podobnie jak zazdrosna Sztuka.
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Takimi ludźmi sa…̨ buntownicy w Delcie Nigru walczac̨y przeciwko mul-
tinarodowemu gigantowi „Shell”, zanieczyszczajac̨emu i niszczac̨emu rozle-
głe obszary, wywrotowe, bojowe ruchy, jakie rozwijaja ̨ sie ̨ w USA, przejmu-
jac̨ czas i przestrzeń spod państwowego władania ekonomicznej dyktatury,
zbrojny, palestyński ruch oporu, uzbrojeni bojownicy FARCwKolumbii, Oku-
pujac̨y ziemie w Brazylii, których przemoca ̨ usuniet̨o z powodu Olimpiady,
buntownicy w Anglii, ludzie z francuskich gett, strajkujac̨y hiszpańscy gór-
nicy oraz powstańcy w Egipcie i Syrii – pomimo tysiec̨y zabitych i represji,
wypełniaja ̨ ulice i place miast, walczac̨ z umundurowanymi świniami i zbro-
jac̨ sie ̨ przeciwko reżimowi.

Walka to… rozprzestrzenianie bojowej anarchii i działania, organizowane-
go nawszystkich poziomach, poprzezmołotowyw Santiago po podpalenia w
Atenach oraz zbrojne ataki we Włoszech. To popularyzowanie anarchistycz-
no – rewolucyjnego dyskursu, czym zajmuja ̨ sie ̨ dziesiat̨ki anonimowych to-
warzyszy…

Wiele nas różni od wymienionych buntowników, choćby stosunek do hie-
rarchii partii zbrojnej. Odkładajac̨ jednak na bok czyjeś indywidualne wybo-
ry, głeb̨oko u podstaw najprzeróżniejszych przejawów buntu, odnajdujemy
jeden wspólny mianownik: walke ̨ oraz opór wobec dominacji – pasje ̨ życia i
wolności.

Nigdy nie dojdzie do całkowitej zgody. Nawet mied̨zy nami, a naszymi
anarchistycznymi towarzyszami bed̨a ̨ mieć miejsce rozłamy i tarcia, ponie-
waż w świecie bez władzy nie istnieje jednolita linia działania, a każdy z nas
inaczej odnajduje sie ̨ w napiec̨iu pomied̨zy buntem a kompromisem. Dlate-
go wyzwanie, jakie przed nami stoi, dotyczy pytania jak wznieść razem pieś̨ć
przeciwko wspólnemu wrogowi.

Życie jest walka ̨ i rewolucja.̨ Rewolucja i walka sa ̨ życiem. Toczy sie ̨ tu
i teraz, gdy żyjemy, gdy walczymy, kiedy spoglad̨amy w niebo… Gdy prze-
stajemy to robić, wszystko sie ̨ kończy, razem z czarno-czerwonymi flagami,
symbolami sierpa i młota, ideologiami.

Nasza walka jest twarda i bolesna, a jednocześnie nie ma żadnych ograni-
czeń i mieści w sobie wiele entuzjazmu. Źródłem naszej rebelii jest i bed̨zie
doświadczenie.

Biegnie ono wieloma ścieżkami. Eksplodujemy hukiem naszych bomb,
pachniemy czystym ołowiem naszych naboi, rozprzestrzeniamy swoja ̨
obecność niczym trawiac̨e jez̨yki ognia, nasze serca przemawiaja ̨w naszych
tekstach. Obsypujemy naszych przyjaciół uśmiechami z taka ̨ sama ̨ pasja ̨ z
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dzony został atak, rozwieszono plakaty, „wykonano robote”̨, a agresywna
energia dała o sobie znać – nawet wtedy nie kończy ani nie zaczyna sie ̨ anar-
chia.

Nikomu, kto walczy, nie jest potrzebna czyjakolwiek aprobata. Anarchi-
styczna walka czerpie inspiracje ̨sama z siebie, jest bezinteresowna ze swojej
natury, co bynajmniej nie oznacza pełnego pokory, chrześcijańskiego skła-
dania sie ̨w ofierze, lecz POSTAWĘ „MÓWIENIA MAŁO I ROBIENIA DUŻO”.
Walka to nie temat na dyskusje podczas kawiarnianych pogawed̨ek, umilaja-̨
cych studentom/pracownikomprzerwe ̨w zajec̨iach, aniw anarchistycznych
kafejkach pieprzonej Exarchii.

Nasz walka trzyma sie ̨ z dala od elitaryzmu.
Z daleka od lekkobarwnego stylu życia, zatruwajac̨ego środowiska rewo-

lucyjne.
Nasza walka prowadzona jest z dala od pseudo dylematu pt. działalność

społeczna, czy walka zbrojna, fetyszyzacji mediów lub bezsensownych spo-
rów pomied̨zy zwolennikami wielotorowości działań, a tymi, którzy preferu-
ja ̨ bardziej zorganizowane modele (zwiaz̨ki zawodowe itd.)

Chociaż uważamy, że cel nie uświec̨a środków, to jednak kierunkujemy
nasze znajomości i przyjaźnie z korzyścia ̨ dla rewolucji

Walczymy wbrew pesymistycznemu podejściu, które nie docenia lu-
dzi, lekceważac̨ ich możliwości rozwoju, wrzucajac̨ do jednego worka i
przedstawiajac̨ jako uległa ̨ całość – nie wyrzucamy ludzi do śmietnika

Przedewszystkim, „kto jest bez grzechuniech pierwszy rzuci kamieniem”. „Kto-
kolwiek myśli o sobie w kategoriach nieskazitelności, ten mimowolnie odry-
wa sie ̨ od rzeczywistości.” Słowem – ten sie ̨ nie nie myli, kto nic nie robi.

Nasza walka „toczy sie”̨ codziennie w umysłach wszystkich tych, którzy
wciaż̨ jeszcze myśla.̨ Fermentuje na niezliczona ̨ ilość sposobów, zależnie od
indywidualnych cech każdej osoby. Rośnie, dziek̨i naszym ideom rozprze-
strzeniajac̨ym sie ̨ w społeczeństwie w najmniej spodziewanych miejscach.
Pozwala wydostać sie ̨ ze ślepych uliczek, wznieść ponad martwe zaułki i eg-
zystencjalne samobójstwo wegetacji w czterech ścianach strachu oraz rezy-
gnacji! Aż kolejni towarzysze rusza ̨ do walki…

Na całym świecie istnieja ̨walczac̨y ludzie, wściekle daż̨ac̨y ku niemożliwe-
mu. Dla nich front walki przebiega nawet we własnej głowie. Bez wzgled̨u na
to jakie masz poglad̨y, szanuj wszystkich, którzy oddaja ̨swoje życie, robia ̨to
bowiemwłaśnie dlatego, że je kochaja ̨ i wiedza,̨ że wolne oraz niebezpieczne
jest wiec̨ej warte niż pograż̨one w codziennych kompromisach z władza.̨
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Wszystkie firmy należac̨e do kompleksu techno-industrialnego sa ̨ niero-
zerwalnie powiaz̨ane z systemem polityczno-gospodarczym. Pełnia ̨one role ̨
stworzycieli i menadżerów nowoczesnego świata. Oddajac̨ swoje produkty
do dyspozycji władzy zaspokajaja ̨ jej potrzeby, pomagajac̨ w realizowaniu
jednego podstawowego celu, jakim jest narzucenie totalitarnej kontroli, pod-
trzymanie stabilności systemu, ukrycie obecnych w nim sprzeczności oraz
rzecz jasna, osiag̨anie zysków.

Indywidualne cechy produktu nie maja ̨wiec̨ dla nas znaczenia. Nie obcho-
dzi nas czy jest on bezpieczny, pożyteczny lub dobroczynny, gdyż samo do-
starczenie go ludziom, służy konkretnym i wyraźnym celom, które system
osiag̨a z duża ̨ precyzja ̨ poprzez torturowanie zwierzat̨ w laboratoriach, pró-
by jad̨rowe, badanie ludzkich preferencji oraz obrotów konsumenckich, po
kradzież i handel osobistymi danymi, pozwalajac̨a ̨ określać polityczne i spo-
łeczne warunki dla jego działań; poprzez sprzedawanie tych danych tajnym
służbom oraz poddawanie jednostki wymogom technologicznego wiez̨ienia,
wyniszczajac̨ego planete…̨

Komputer, stanowiac̨y praktyczne zastosowanie matematyki, posiada
obecnie zdolność symulowania rzeczywistości w środowisku wirtualnym.
Dziek̨i iluzjom i wrażeniom zmysłowym wytwarzanym przez te ̨ maszyne,̨
udało sie ̨ wypełnić brak emocji i przyjemności, zagłuszyć niezadowolenie
i wyobcowanie, poczucie pustki oraz daremność egzystencji. Gdy powstaje
ten tekst, niezliczona rzesza ludzi w różnym wieku, tkwi przyklejona do
ekranów monitora, rozładowujac̨ i regulujac̨ swoje zachowanie poprzez
gry i rozrywke,̨ niektórzy zaś wrec̨z przenosza ̨ tam swoje życie. Wielu po-
szukuje bliskiego kontaktu, przyjaźni i miłości na stronach internetowych
społeczności. (…)1

Jeśli rzeczywistość wirtualna wpływa obecnie na nasza ̨ emocjonalność
oraz charakter uspołecznienia, to czy oddziałuje również na nasz nastrój
i myśli? Jak daleko jesteśmy od momentu, kiedy bed̨zie ona w stanie w
pełni kontrolować nasze zmysły? Kiedy nastap̨i moment, gdy bed̨zie nam
sie ̨ wydawać, że widzimy piek̨ne krajobrazy, wac̨hamy kwiaty, słuchamy
fal albo dotykamy swojego partnera, choć za tym wszystkim stać bed̨zie
jedynie dobrze napisany kod cyfrowy? Nie marnuj czasu zastanawiajac̨ sie ̨
nad odpowiedzia.̨

1 And all this only in one corner of the globe, places that we all are multiplying exponen-
tially every day.
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Wystarczy przyjrzeć sie ̨ naszemu otoczeniu, poczaw̨szy od… urzad̨zeń i
maszyn, planowego rozwoju, biotechnologii, nanotechnologii i socjotechnik,
takich jak propaganda czy psychologia kontroli…

Tabletki, które zmieniaja ̨nastrój, zakupy i handel wirtualnymi towarami,
wszczepianie urzad̨zeń kontrolujac̨ych stan naszego zdrowia i zapewniaja-̨
cych właściwe leczenie, wojskowe roboty trenowane w taktykach walki. Ma-
szyny odczytujac̨e myśli, chipy wszczepiane w mózgi zwierzat̨ oraz ludzi,
kontrola emocji poprzez fale elektromagnetyczne, projekty badawcze, pro-
wadzone nie ciemnych suterenach służb wywiadowczych, lecz w słonecz-
nych laboratoriach centrów naukowych, uniwersytetów i wielkich techno-
logicznych multikorporacji. Ekscytujac̨a, a zarazem przerażajac̨a przyszłość
zbliża sie ̨ ku nam coraz wiek̨szymi krokami.

Tysiac̨e zaprzedało umysły, by swoja ̨ praca ̨ umysłowa ̨ wzbogacać system,
by jeszcze bardziej wzmacniać panujac̨y porzad̨ek. Pod pretekstem korzyści
medycznych, podniesienia standardu życia oraz ochrony środowiska, wyko-
rzystujac̨ naturalna ̨ludzka ̨skłonność do rozwojuwiedzy, technologia podda-
je idee i kreatywność nieustannej kontroli. Jej siła tkwiwprodukowaniu inte-
ligentnych broni, umożliwiajac̨ych z jednej strony oliwienie kapitalistycznej
ekonomii poprzezmasakry i inwazje, z drugiej zaś pomagajac̨ychw atakowa-
niu ludzi, walczac̨ych o przetrwanie rewolucyjnych idei i projektów.

Niczym podatek odprowadzany na konto dominacji, odebrano nam nasze
głeb̨oko ludzie instynkty rozwoju i twórczości, składajac̨ je na ołtarzuwładzy.
Nie myślcie, że chcemy świata w którym ludzie wróca ̨ do uprawy ziemi z
motyka ̨ w rek̨u. Nie chcemy cofać sie ̨ tysiac̨e lat wstecz, to zreszta ̨ byłoby
niemożliwe.

Chcemy jedynie, by jednostka ludzka w pełni rozwineł̨a swój potencjał w
świecie, gdzie wiedza i doświadczenie bed̨a ̨wolno dostep̨ne. W którym prze-
stana ̨ one należeć do uprzywilejowanej, autorytarnej kliki i nie bed̨a ̨ już za-
leżne od strategii opłacalności.W świecie bez panów i poddanych, bez specja-
listów i ludzi niewykwalifikowanych. Mocno wierzymy w poteg̨e ̨ osiag̨nieć̨
ludzkiego intelektu, jednak łatwość z jaka ̨ rzad̨zac̨y oszukali go i wykorzy-
stuja ̨ do własnych celów, budzi w nas obawy, frustracje i gniew.

Mimo swej mocy, cały nowoczesny styl życia załamałby sie ̨ z łatwościa,̨
gdyby system stracił swoja ̨ infrastrukture ̨ logistyczna,̨ gdyby zabrakło mu
elektryczności lub ropy, zasilajac̨ych te ̨ nieustannie ekspandujac̨a ̨monstru-
alność. Upadłby wówczas z kompletnie nieprzewidywalnymi tego skutkami,
a podwpływem swej bezsilności, mógłby poprzez naciśniec̨ie jednego guzika
zesłać masowa ̨śmierć, odpalajac̨ atomowe głowice. Rzad̨y terroru i plastiko-
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wego szcześ̨cia zależa ̨ jednak od naszych wyborów, od tego jaka ̨ pozycje ̨ zaj-
miemy w wojnie, wypowiedzianej nam przez to nowe imperium: bunt albo
podporzad̨kowanie, człowiek albo podczłowiek, wojna albo samobójstwo.

Monstrualność nowoczesnej technologii oraz kultura śmierci i nudy sa ̨jed-
nym i tym samym, dlatego – jeśli chcesz żyć – nie powinieneś umierać w
cywilizowany sposób. Weź głeb̨oki oddech, do samego końca, aby odnaleźć
nowy poczat̨ek.

A zatem…

”WOJNA TERAZ I ZAWSZE”
” Przez najbliższych kilka godzin, pozostanę niemal całkowicie niezależny. Pozwole,̨
by głos zabrał detonator. Moi wrogowie poczuja ̨ to specjalnie dla Ciebie. Jestem te-
raz daleko, kolejny raz wymknał̨em się ich prześladowaniom, lecz na moje oko, tym
razem to oni sa ̨prześladowanymi”

Rewolucja, ruchy społeczne, perspektywy – słowa, które docieraja ̨ do cie-
bie z odległych miejsc. Przypominaja ̨nam o tym, co już udało sie ̨wywalczyć,
co już zostało zrobione, ale i o tym co DOPIERO SIE ̨ WYDARZY. Ich sens i
wielorakie znaczenie, zepchniet̨e zostały na nieprzystep̨ny obszar przeszło-
ści oraz przyszłości. Tymczasem najważniejsze jest w jaki sposób żyjemy tu
i teraz. Najistotniejszy jest nasz indywidualny wysiłek, włożony w przezwy-
cież̨anie panowania władzy, nie tylko tej która nas otacza, ale również tej
zakorzenionej głeb̨oko w naszym wnet̨rzu. Pisano o tym już wiele razy, teo-
ria jedynie potwierdza praktyke.̨
Puste słowa, teoretyczna żonglerka, górnolotne deklaracje. Zawsze przedsta-
wiamy sie ̨w roli zwyciez̨ców. Gdy jednak nadchodzi pora działania, zaczyna-
ja ̨ nas blokować zahamowania, zaczyna sie ̨ zwlekanie, odkładanie spraw na
później, góre ̨ bierze strach. Działania oznacza jednak zerwanie. Ze swoim
lek̨liwym ego, z panujac̨ymi wartościami – zerwanie z biernościa.̨ To wypro-
wadzka z danej nam rzeczywistości. I oczywiście działanie nie ogranicza sie ̨
do podpalenia, do performance. Chodzi w nim o coś wiec̨ej. O zrealizowa-
nie naszych poglad̨ów we własnym życiu, w odniesieniu do samych siebie
i innych. Chodzi o to, byśmy żyli zgodnie z tym jak myślimy, a nasze idee
przenikały nasze CODZIENNE ZWIAZ̨KI Z INNYMI LUDŹMI.
ANARCHIA JEST dla nas ŻYCIOWĄ DROGA.̨ Nie zaczyna sie ̨ dopiero po

wyjściu z pracy, ani gdy student zrealizuje swój program. Nie zaczyna sie ̨
dopiero po wypełnieniu jakichś innych obowiaz̨ków. Nawet gdy przeprowa-
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