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Obecnie terroryzm kojarzy nam sie ̨ z wojujac̨ym fundamentalizmem is-
lamskim do tego stopnia, że zapominamy o innych rodzajach terroryzmu.
Przed stuleciem stereotypowym terrorysta ̨był anarchista. W 1881 roku mie-̨
dzynarodowy kongres anarchistyczny w Londynie rzucił hasło „propagandy
czynem” i przez kilka dekad „czarny terror”, ze swa ̨ kulminacja ̨ w latach
1891–1893, był postrachem Europy. Po I wojnie światowej anarchizm stracił
jednak swój impet1. Nawet gdy po rewolcie studenckiej 1968 roku odrodził
sie ̨ w Europie ultralewicowy terroryzm, ton nadawały mu formacje odwołu-
jac̨e sie ̨ do ideologii marksistowsko ‑leninowskiej, zaś anarchiści pozostawa-
li na marginesie. Obrazowo mówiac̨, właśnie w popiołach pozostawionych
przez Czerwone Brygady odnaleźć można iskre,̨ która zapoczat̨kowała odro-
dzenie współczesnego terroryzmu anarchistycznego.

Ugrupowania typu Czerwonych Brygad pozostawały wierne leninowskiej
koncepcji „partii nowego typu”, a wiec̨ scentralizowanej organizacji zawodo-
wych rewolucjonistów2. Kles̨ka Czerwonych Brygad stała sie ̨dla anarchistów
dowodem na błed̨ność taktyki „partii zbrojnej” (partito armato). W tym sa-
mym czasie, gdy rozbite zostały Czerwone Brygady, we Włoszech narastał
masowy społeczny ruch protestu przeciw energetyce jad̨rowej, któremu to-
warzyszyła fala lokalnych aktów sabotażu3. Anarchiści odnaleźli w tym wska-
zówke ̨do swych działań. Ich teoretykiem stał sie ̨Alfredo Mario Bonanno. Już
w 1977 r. polemizował z marksistowska ̨guerilla,̨ piszac̨, że narastajac̨ej walce
zbrojnej (która ̨ pochwalał) grozi profesjonalizacja, „specjalizacja i military-
zacja”. Alienacja „aktywnej mniejszości” prowadzić miała do „autorytarne-
go rozwoju rewolucji”, typu dyktatury proletariatu. Krytykował też „sztyw-
ny model frontalnego ataku na siły kapitalistyczne”4.

Koncepcje Bonanno łac̨za ̨ elementy różnych nurtów neoanarchizmu i No-
wej Lewicy, zrodzonych w ogniu studenckiej kontestacji lat 60. Dostrzeżemy

1 Szerzej: J. Tomasiewicz: Terroryzm na tle przemocy politycznej (zarys encyklopedycz-
ny). Katowice 2000, s. 62–66, 74; E. Posłuszna: Terroryzm anarchistyczny – istota, taktyka, orga-
nizacja. „Bezpieczeństwo Narodowe” 2013, nr 28.

2 V.H. Sundquist: Political Terrorism: An Historical Case Study of the Italian Red Brigades.
“Journal of Strategic Security” 2010, vol. 3, no. 3; A. Orsinił: Anatomy of the Red Brigades: The
Religious Mind ‑set of Modern Terrorists. Ithaca 2011, s. 112.

3 Doliczono sie ̨ ok. 400 ataków na infrastrukture ̨ energetyczna.̨ A.M. Bonanno: The Insur-
rectional Project. London 2000, s. 30–32.

4 Idem: Armed Joy. London 1998, s. 3, 9, 12, 17, 37.
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tu przede wszystkim wpływ teorii Herberta Marcusego, uznajac̨ego za mo-
tor dziejów opozycje ̨ Erosa i Tanatosa5. Ideologie ̨ Bonanno można określić
jako hedonizm wojujac̨y6. Celem miała być „wspólnota przyjemności” („Za-
bawa jest aktem wspólnotowym”), droga ̨ do niej prowadzac̨a ̨ „radosna logi-
ka walki, a nie mordercze, schematyczne sztywniactwo [rigidity]”. To wa-
runkowało wizje ̨ rewolucji: „Rewolucja jest negacja ̨ pracy i afirmacja ̨ przy-
jemności”, ponieważ „[n]ie ma żadnej radości w pracy (nawet samodzielnej).
[…] Nie ma żadnej radości w poświec̨eniu, śmierci i zemście”7. Drugie waż-
ne źródło to sytuacjonizm – kluczowym w analizie kapitalizmu okazuje sie ̨
sytuacjonistyczne pojec̨ie spektaklu8. Bonanno dzielił z sytuacjonistami nie
tylko namiet̨na ̨krytyke ̨ „miażdżycy autorytaryzmu” na lewicy, ale też anty-
produktywizm: wystep̨ował przeciw marksistowskiemu kultowi pracy i pro-
dukcji, ponieważ produkcja generuje organizacje,̨ a ta hierarchie9̨. Pisał, że
„idealizacja produkcji jest śmiercia ̨ rewolucji”, dlatego „czas, by etyce pra-
cy przeciwstawić estetyke ̨nieróbstwa”10. Konstruujac̨ swoja ̨wizje ̨ rewolucji,
Bonanno zbliżał sie ̨ do efemerycznego ruchu Mao ‑Spontex, wyolbrzymiaja-̨

5 A. Malinowski: Współczesny „neomarksizm”. Warszawa 1983, s. 250; por. H. Marcuse:
Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologia ̨rozwiniet̨ego społeczeństwa przemysłowego.
Warszawa 1991 s. 100–109.

6 Jeden z ideologów amerykańskiej Nowej Lewicy Charles Reich pisał: „oddanie społeczeń-
stwu nie może przynieść uszczerbku osobowości. […] Radykał polityczny o świadomości III [tj.
Nowej Lewicy – J.T.] dlatego właśnie różni sie ̨od radykałów starej lewicy […], gotowych poświe-̨
cić siebie i swoje życie dla spawy, purytańskich, zgorzkniałych, zacnych. Według nowej świado-
mości uczynić z siebie przedmiot, który służy sprawie, byłoby szkoda ̨ dla sprawy”. Ch.A. Reich:
Zieleni sie ̨ Ameryka. Warszawa 1976, s. 256.

7 Bonanno: Armed Joy…, s. 3, 20, 22, 35. Podobnie uważała młodsza generacja insurekcjo-
nistów głoszac̨ych, że „etyka pracy jest jeszcze bardziej podstep̨na niż sam jej [pracy – JT] przy-
mus”. W imie ̨ Anarchii – wywiad z Konspiracyjnymi Komórkami Ognia. Grecja w Ogniu http://
grecjawogniu.info/?p=19988 [dostep̨: 14.03.2014].

8 A. Winkler: Nowy pomysł na rewolucje.̨ Lefebvre i sytuacjoniści w maju ‘68. „Zeszyty
Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne” 2013, nr 6; por. G. Debord: Społe-
czeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Warszawa 2006; R. Vaneigem:
Rewolucja życia codziennego. Gdańsk 2004.

9 Bonanno: Armed Joy…, s. 7, 13.

10 Ibidem, s. 15. „Po rewolucji organizacja produkcji bed̨zie […] kontrrewolucyjna”̨, doda-
wał. Ibidem, s. 23.
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cego quasi ‑anarchistyczne pierwiastki tkwiac̨e w maoizmie (idea żywiołowe-
go ruchu ludowego)11. Bonanno poddawał krytyce nie tylko koncepcje ̨awan-
gardy, ale też samo istnienie organizacji, przywódców, rewolucyjnej teorii12.
Walka ma mieć charakter indywidualny („Broń swego prawa do przyjemne-
go życia”) i przez to zdecentralizowany, a towarzyszac̨a jej przemoc – spon-
taniczny13.

Oprócz zakorzenienia koncepcji Bonanno w tradycji Nowej Lewicy znaj-
dziemy tu też idee pochodzac̨e z arsenału Głeb̨okiej Ekologii – nurtu o zgoła
nielewicowym rodowodzie, choć później inkorporowanego przez myśl lewi-
cowa1̨4. Właśnie pośród radykalnych ekologistów z ruchu Earth First! naj-
dobitniej wybrzmiał antyracjonalizm i negacja cywilizacji technologicznej.
Bonanno łac̨zył sie ̨ z nimi w krytyce nowych technologii, widzac̨ w tychże
główne narzed̨zie kapitalizmu, które bezpośrednio zmienia nie tylko stosun-
ki społeczne, ale też samego człowieka. Wbrew technooptymistom (jak choć-
by sytuacjoniści) twierdził, że nie da sie ̨ technologii wykorzystać dla budo-
wy wolnego społeczeństwa, bo zło (tj. hierarchizacja i uzależnienie) tkwi w
samej ich istocie, dlatego należy daż̨yć do unicestwienia technocywilizacji
jako takiej15. Sprzeciw wobec opartej na technologii organizacji społeczeń-
stwa prowadził go do zanegowania samej idei racjonalizacji życia społecz-
nego, samego racjonalizmu. Odwracajac̨ znane powiedzenie Goi, twierdził,
że to „rozum rodzi potwory”16. Kontestował sam fundament lewicowej tra-

11 A. Belden Fields: Trotskyism and Maoism. Theory and Practice in France and the United
States. New York 1988, s. 99–100.

12 Bonanno: Armed Joy…, s. 28–30.

13 Ibidem, s. 32, 38.

14 Szerzej: J. Tomasiewicz: Ekofaszyzm? Wat̨ki ekologiczne na amerykańskiej prawicy
(przypadki Earth First! i Sierra Club). “Pro Fide Rege et Lege” 2013, no. 71; Idem: Przemoc w ru-
chu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Frontu Wy-
zwolenia Ziemi). W: Terroryzm. Anatomia zjawiska. Red. K. Lidel. Warszawa 2006; Idem: Earth
First! od konserwatyzmu do konserwacjonizmu. „Inny Świat” 2005, nr 22.

15 Bonanno: The Insurrectional Project…, s. 13, 23, 27.

16 Idem: Armed Joy…, s. 26; Idem: The Insurrectional Project…, s. 36. Jego śladem poszli
insurekcjoniści nastep̨nej generacji, głoszac̨y, że „Imperium naukowego totalitaryzmu karmi
sie ̨ próżnościa ̨ antropocentrycznej cywilizacji autorytarnej”. Ich zdaniem „Duet nauki i tech-
nologii nigdy nie pozostawał w służbie ludzkości, w swoim najgłeb̨szym sensie wyraża on kate-
goryczna ̨ potrzebe ̨ wyeliminowania tego co irracjonalne, zdehumanizowania, unicestwienia i
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Akty anarchistycznego sabotażu miały też miejsce w Argentynie, Brazylii,
Kostaryce, Kanadzie i Rosji147. Insurekcjonizm znalazł naśladowców nawet
w krajach azjatyckich. Np. w Turcji stambulska Milicja Wściekłych Dziwek
(Furious Hookers Militia) uszkodziła „żółta ̨bestie,̨ której jedynym zadaniem
jest niszczyć krajobraz” (chodzi o koparke)̨148, zaś w Indonezji Komórka Se-
bastian Seguel Mied̨zynarodowej Konspiracji Zemsty podpaliła budynek uni-
wersytetu Sam Ratulangi. W swym komunikacie oznajmili: „A jeśli niektó-
rzy zapytaja ̨ dlaczego zaatakowaliśmy uniwersytet, nie uzyskaja ̨ odpowie-
dzi”149.

Insurekcjonizm, rozwijajac̨ sie ̨ w dobie kryzysu ekonomicznego, stanowi
anarchistyczna ̨ odpowiedź na tenże kryzys i zwiaz̨ana ̨ z nim radykalizacje ̨
nastrojów społecznych. Zarazem jednak insurekcjonizm można uznać za
przejaw kryzysu samego anarchizmu: boleśnie odczuwajac̨ swa ̨ izolacje ̨
w społeczeństwie, które tradycyjny anarchizm chciał reprezentować,
insurekcjoniści zastap̨ili idee ̨ wyzwolenia mas koncepcja ̨ indywidualnego
samowyzwolenia.

147 Przeglad̨ anarchistycznych ataków (styczeń 2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków
(wrzesień 2014)…

148 Turcja: „Milicja Wściekłych Dziwek”/FAI zniszczyła sprzet̨ budowlany. Grecja w Ogniu
http://grecjawogniu.info/?p=22719 [dostep̨: 1.10.2015].

149 Indonezja: Konspiracja Zemsty/FAI podpaliła uniwersytet w solidarności z eksmitowa-
nym skłotem. Grecja w Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=22756 [dostep̨: 1.10.2015].
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dycji: odrzucał determinizm historyczny i głosił, że „idea postep̨u jest idea ̨
władzy”17. Ba, zakwestionował nawet dogmat o naturalnej dobroci człowie-
ka konstatacja,̨ że zło (np. rasizm) tkwi w nas samych18.

Z tych pozycji Bonanno przeprowadza analize ̨ społeczeństwa późno-
kapitalistycznego. Ocena ta jest głeb̨oko pesymistyczna. Liberalizacja
kapitalizmu, towarzyszac̨e jej elastyczne formy rzad̨u i zindywidualizowana
produkcja, przekształciły system w elastyczna,̨ niewidoczna,̨ wszechogar-
niajac̨a ̨ sieć19. Zanik produkcji w postindustrialnym kapitalizmie pociag̨nał̨
za soba ̨ „upadek klasy robotniczej” a niedobitki robotników zatraciły
swa ̨ klasowa ̨ tożsamość20. Dezideologizacja społeczeństwa doprowadziła
do sytuacji, w której „tradycyjna propaganda anarchistyczna staje sie ̨
bezcelowa”21. Społeczeństwo „produkuje [to produce] jednostki, które sa ̨
udomowione [domesticated] pod każdym wzgled̨em, niezdolne aby znać
swych wrogów, nie potrafiac̨e marzyć, pragnać̨, walczyć czy działać dla
przekształcenia rzeczywistości”22. Bonanno konkluduje: „cokolwiek może
egzystować […] jest cześ̨cia ̨ projektu kapitalistycznego”23.

Anarchista nie składa jednak broni. Beznadziejna, zdawałoby sie,̨ sytuacja
skłania go do jeszcze wiek̨szego radykalizmu. Głosi rewolucje ̨ totalna ̨ – bez
żadnych kompromisów, etapów, czas̨tkowych sukcesów. Wypowiada wojne ̨
kapitalizmowi (w tym także „kapitalizmowi państwowemu”, tj. socjalizmo-
wi), państwu, religii, rodzinie, a także wszelkim partykularnym ideologiom
(nie tylko patriotyzmowi i mes̨kiemu szowinizmowi, ale też feminizmowi i
klasistowskiemu anarchosyndykalizmowi), wypowiada wreszcie wojne ̨ lewi-

skutecznego zniszczenia ludzkości. Z pomoca ̨ nauki, kapitalizm daż̨y do wymazania wszelkich
konfliktów”. Znak Życia. Bmw 2014, s. 4, 9.

17 Bonanno: The Insurrectional Project…, s. 34–35.

18 Ibidem, s. 37.

19 Ibidem, s. 11, 13.

20 Ibidem, s. 12, 15, 22.

21 Ibidem, s. 21.

22 Ibidem, s. 11.

23 Ibidem, s. 26.
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cowym partiom i zwiaz̨kom zawodowym24. Wojne ̨ jak najbardziej dosłowna.̨
„Iluzoryczna gra kapitału (komercyjny [commodity] spektakl) musi być za-
stap̨iona przez realna ̨ gre ̨ zbrojnego ataku w celu zniszczenia […] spekta-
klu”25. Bonanno odrzuca taktyke ̨ non ‑violence, głosi że „tylko gwałtowna
[violent] rewolucja bed̨zie mogła rozwiaz̨ać problemy społeczne”, dlatego
„niezbed̨nym jest [aby] zwalczać system gwałtu gwałtownymi środkami”26.
Choć rewolucyjna przemoc ma charakter z definicji „defensywny”, Bonanno
przyznaje, że polega ona na inicjowaniu „prewencyjnych ataków” na „super-
strukture ̨ państwa”27.

Bonanno płynnie przechodził od abstrakcyjnych teorematów do praktycz-
nych wskazówek. Rewolucyjny insurekcjonizm miał sie ̨opierać na zasadach
„permanentnej konfliktowości”, „samozarzad̨zania walka”̨ i ataku28. „Per-
manentna konfliktowość”, „ciag̨ły atak przeciw klasowej dominacji” sprowa-
dzały sie ̨ do nieustannego identyfikowania punktów zapalnych – anarchiści
mieli włac̨zać sie ̨ w lokalne walki, wyrosłe ze specyficznych problemów, by
je dynamizować29. Ideałem winna być walka masowa; Bonanno przyznawał
jednak, że w obecnych warunkach trzeba prowadzić walke ̨ indywidualnie30.
Z tego wynikała zasada „samozarzad̨zania walka”̨31. „Aktywna mniejszość
świadomych jednostek” miała formować „autonomiczne komórki podstawo-
we” (autonomous base nuclei), stanowiac̨e „najmniejsza ̨ forme ̨ organizacyj-
na”̨ umożliwiajac̨a ̨ walke;̨ nie byłyby to sformalizowane „zamkniet̨e organi-
zacje” ale „grupy powinowactwa” (affinity groups), oparte na bezpośredniej

24 Idem: Revolution, Violence, Antiauthoritarianism. A few notes. Bmw, bdw, s. 11, 25–26,
32–34.

25 Idem: Armed…, s. 34.

26 Idem: Revolution…, s. 10.

27 Ibidem, s. 11.

28 Idem: The Insurrectional…, s. 17.

29 Ibidem, s. 29.

30 Ibidem, s. 30.

31 Idem: Revolution…, s. 24.
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bomby eksplodowały w okolicach posterunków policji, koszar, urzed̨ów, am-
basad, kościołów, lokali partii politycznych, biur korporacji142. W wyniku za-
machu na stacje ̨ metra w Santiago de Chile we wrześniu 2014 r. rannych zo-
stało kilkunastu pasażerów, co wywołało kontrowersje w środowisku anar-
chistycznym143. Do przeprowadzenia ataków przyznało sie ̨ około 80 grup (z
których cześ̨ć zapewne była fikcyjna), wśród nich Mied̨zynarodowa Konspi-
racja Zemsty (Conspiración Internacional por la Venganza), Konspiracyjne
Komórki Ognia – Chile, Przyjaciele Prochu, Komórka im. Sebastiana Overslu-
ija, Rewolucyjna Komórka Felice Orsini, Komórka Leona Czołgosza, Komór-
ka Jeana ‑Marca Rouillana, Głeb̨inowe Jad̨ro Akcji144. Insurekcjoniści chilijscy
nie tylko potrafili uderzać w komisariaty policji (w sierpniu 2014 r. przepro-
wadzono równoczesny atak na dwa stołeczne posterunki, w listopadzie te-
go roku zamaskowani sprawcy zaatakowali koktajlami Mołotowa budynek
wydziału zabójstw)145, ale również przechodzić do walk ulicznych. W lutym
2014 r. anarchiści wznieśli płonac̨e barykady naprzeciw komisariatu policji
w Santiago de Chile, w sierpniu tego roku wszczel̨i zamieszki na kampusie
Uniwersytetu Chile146. Terroryści z Chile uczestniczyli też w akcjach poza
granicami kraju, np. w zamachu na kościół w hiszpańskiej Saragossie (Insu-
rekcyjne Komando Mateo Morala).

142 G. Long: Chileans baffled by persistent bomb attacls. BBC http://www.bbc. com/news/
world-latin-america-28850708 [dostep̨: 10.10.2014].

143 Komunikat „Konspiracyjnych Komórek Ognia – Chile” po zamachu na stacje ̨metra. Gre-
cja w Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=22765 [dostep̨: 1.10.2015].

144 Chile: Skoordynowany atak na dwa posterunki policji. Grecja w Ogniu http:// grecja-
wogniu.info/?p=22814 (2015.10.01); Komunikat „Konspiracyjnych Komórek Ognia – Chile”…;
Przeglad̨ anarchistycznych ataków (styczeń 2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków (luty
2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków (czerwiec 2014)…; Long: Chileans baffled by persi-
stent…; Chile: Sabotaż dla upamiet̨nienia śmierci Avalona, uwiez̨ionego członka ELF. Grecja w
Ogniu http://grecjawogniu. info/?p=22849 [dostep̨: 1.10.2015].

145 Chile: Skoordynowany atak…; Chile: 5 towarzyszy aresztowanych po ataku na komisariat.
Grecja w Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=25652 [dostep̨: 1.10.2015].

146 Przeglad̨ anarchistycznych ataków (luty 2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków
(czerwiec 2014)…
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krajach137. Jeszcze gwałtowniej rozwinał̨ sie ̨ insurekcjonizm w Meksyku, ści-
śle sprzeż̨ony tam z nurtem anarchoprymitywistycznym. Wyraźne nasilenie
sabotażowo ‑terrorystycznej aktywności anarchistów i ekologistów zaobser-
wowano w 2009 r. W nastep̨nym roku Terrorystyczne Komórki na rzecz Akcji
Bezpośredniej – Frakcja Antycywilizacyjna (TSDD ‑ACF) przeprowadziły za-
machy na Państwowy Instytut Ekologii i firme ̨ biofarmaceutyczna ̨ IFaB. Je-
sienia ̨ 2011 r. Jednostki Zmierzajac̨e ku Dzikości (Individualidades Tendien-
do a lo Salvaje) atakowały laboratoria badawcze Narodowego Autonomicz-
nego Uniwersytetu Meksyku, instalacje Sił Specjalnych i dyrekcje ̨ Krajowe-
go Instytutu Badań Leśnych i Rolnych (INIFAP), zaś Autonomiczne Komórki
Natychmiastowej Rewolucji – Praxedis G. Guerrero (CARI ‑PGG) – cież̨arów-
ke ̨ stołecznej policji, biuro Federalnej Komisji Elektryczności i bank Santan-
der138. Pod koniec 2013 r. Frakcja Antycywilizacyjna przyznała sie ̨ do za-
machów na trzy banki i kościół139. W sierpniu 2014 r. Nieformalne Femini-
styczne Komando Akcji Antyautorytarnej (Comando feminista informal de
acción antiautoritaria) uderzyło na biuro prawicowej Partii Akcji Narodowej
i historyczny kościół Loreto (uskarżajac̨ sie,̨ że „mass media w podły spo-
sób przemilczały informacje o atakach”), a w czerwcu 2015 r. – na rzad̨owa ̨
agencje ̨planowania przestrzennego140. Cecha ̨charakterystyczna ̨insurekcjo-
nizmu meksykańskiego jest czes̨tsze niż w innych krajach stosowanie ładun-
ków wybuchowych o znacznej mocy.

Najżywotniejszym jednak ogniskiem insurekcjonizmu na półkuli zachod-
niej jest Chile. Tylko w ciag̨u trzech pierwszych kwartałów 2014 r. w stolicy
kraju miało miejsce 28 zamachów bombowych141, ogólna ich liczba poczyna-
jac̨ od 2005 r. sieg̨neł̨a 200. Jedna trzecia skierowana była przeciw bankom;

137 Przeglad̨ anarchistycznych ataków (styczeń 2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków
(luty 2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków (lipiec 2014)…

138 Meksyk: Uderzenie za uderzeniem. Podsumowanie Czarnego Września. Grecja w Ogniu
http://grecjawogniu.info/?p=4625 [dostep̨: 1.10.2014].

139 Przeglad̨ anarchistycznych ataków (styczeń 2014)…

140 Meksyk: Anarcho-feministki podłożyły bombe ̨ w Biurze Rozwoju. Grecja w Ogniu http:/
/grecjawogniu.info/?p=25386 [dostep̨: 1.10.2014].

141 Wybuch bomby w metrze w Chile. Co najmniej 9 rannych. Gazeta.pl http:/
/ wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,16608887,Wybuch_bomby_w_ me-
trze_w_Chile__Co_najmniej_9_rannych.html [dostep̨: 8.09.2014].
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osobistej znajomości32. Bonanno podkreślał, że – mimo odrzucenia negocja-
cji i kompromisu – atak nie może być „ślepy, desperacki, nielogiczny”33. Za-
kładajac̨ potencjalna ̨ gotowość mas do rewolucji, projektował „kropelkowe
[capillary ‑style] rozprzestrzenianie sabotaży”34, przebiegajac̨e w czterech
fazach: „a) izolowane ataki przeciw indywidualnym strukturom lub osobom
[…], b) powstańczy atak szczególnej mniejszości, c) masowy atak powstańczy,
d) masowy atak rewolucyjny”35.

Wpływ Bonanno najpierw ujawnił sie ̨ we Włoszech. Na poczat̨ku lat
80. taktyke ̨ insurekcjonizmu przyjeł̨a sardyńska grupa anarchistyczna
Rivolta e Liberta z Katanii36. Według prokuratora Antonio Mariniego, w
czasie anarchistycznego spotkania w Forli w 1988 r. doszło do rozłamu,
w wyniku którego illegaliści wyodreb̨nili sie ̨ w Rewolucyjna ̨ Organizacje ̨
Anarchistyczno ‑Insurekcyjna ̨ (Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica
Insurrezionalista, ORAI)37. Na poczat̨ku lat 90. sardyńskie pismo anar-
chistyczne „Anarkiviu” opublikowało proklamacje ̨ O Antyautorytarna ̨
Mied̨zynarodówke ̨ Insurekcjonistyczna,̨ w której wyłożone zostały podsta-
wowe założenia ruchu38. W 1994 r. doszło do napadów rabunkowych na
banki w Rovereto i Ravina, o dokonanie których oskarżono anarchistów
(Jean Weir, Antonio Budini, Christos Stratigopulos, Eva Tziutzia, Carlo
Tesseri). W grudniu 1996 r. dwaj uwiez̨ieni anarchiści Pippo Stasi i Garagin
Gregorian wezwali do utworzenia anarchistycznej organizacji bojowej, któ-
ry to apel został niebawem rozpowszechniony przez anarchistyczne pismo

32 Ibidem, s. 17, 35; Idem: The Insurrectional…, s. 6, 8–9, 16.

33 Idem, The Insurrectional…, s. 28.

34 Ibidem, s. 31.

35 Idem, Revolution…, s. 36.

36 Ibidem, s. 6. Plakat tej grupy dostep̨ny jest na stronie FICEDL (Site international
d’affiches anarchistes) http://placard.ficedl.info/mot8120.html?lang=fr [dostep̨: 1.10.2015].

37 The Marini Trial, Anarchist Library http://theanarchistlibrary.org/library/ vario-
us ‑authors ‑the ‑marini ‑trial (2004.01.12). O historycznym illegalizmie zob. Daniel Grinberg:
Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870–1914, Warszawa 1994, s. 299–305. Bonanno od-
pierał zarzut konspiracji argumentem, że nie była to organizacja a tylko indywidualne działania.
Bonanno: The Insurrectional Project…, s. 5, 7.

38 For An Anti ‑authoritarian Insurrectionalist International. Proposal For a Debate. May
Day in the Bay http://maydayinthebay.dyndns.org/inter.html [dostep̨: 16.01.2014].
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„Canenero” (skad̨inad̨ dystansujac̨e sie ̨ od koncepcji wyspecjalizowanej
grupy zbrojnej). W kwietniu 1997 r. Rewolucyjna Akcja Anarchistyczna
przeprowadziła zamach bombowy na Palazzo Marino w Mediolanie. W
kraju rozpowszechniały sie ̨ sabotaże m.in. przeciw liniom przesyłowym
koncernu energetycznego ENEL, stacjom telewizyjnym Berlusconiego,
budowie szybkiej kolei (Val de Suza), lokalom wyborczym (Cagliari) czy
instalacjom wojskowym39. W 2001 r. listem z pogróżkami do Berlusconiego
ujawniła sie ̨ Nieformalna Federacja Anarchistyczna (Federazione Anarchica
Informale, FAI), która dwa lata później zainicjowała kampanie ̨ zamachów
bombowych (m.in. przesyłka do Romano Prodiego)40.

Najbujniej wszakże rozkwitł insurekcjonizm w Grecji, do której Bonanno
został zaproszony w 1993 r.41. Specyfike ̨ tego kraju określa z jednej strony
niewydolna gospodarka, nie potrafiac̨a zaspokoić aspiracji młodych ludzi,
z drugiej – silne tradycje skrajnej lewicy (w tym także terrorystycznej)42.
Wśród wykształconej młodzieży pracujac̨ej za płace ̨ minimalna ̨ (tzw. „po-
kolenie 600 euro”) narastała frustracja43, zarazem jednak odstrec̨zał ja ̨ ana-
chronizm komunistów. Młodzi Grecy, szukajac̨ środka artykulacji swych na-
strojów, sieg̨ali po idee i hasła anarchizmu. Już we wrześniu 2007 pojawiła sie ̨
Zbrojna Akcja Rewolucyjna (ENEDRA), która podłożyła kilka bomb domowej

39 The Marini Trial…; Italy, “Do or Die” 2001, no. 9.

40 O Nieformalnej FAI, strategii napiec̨ia i greckiej guerilli
słów kilka. Centrum Informacji Anarchistycznej http://cia.media.pl/
o_nieformalnej_fai_strategii_napiecia_i_greckiej_guerilli_slow_kilka [dostep̨: 12.01.2014];
zob. też Włochy: Komunikat FAI, Lewicowa Alternatywa http://raf.la.org.pl/
antyimperializm ‑dzi/woscy ‑anarchici/607 ‑komunikat ‑fai ‑2004 [1.10.2005 ‑10 ‑01];
Włochy: Tłumaczenie listu nieformalnej FAI. Federacja Anarchistyczn http://
www.federacja ‑anarchistyczna.pl/index.php/artykuly/serwis ‑informacyjny/ swiat/item/
39 ‑w%C5%82ochy ‑t%C5%82umaczenie ‑listu ‑nieformalnej ‑fai [dostep̨: 5.01.2011].

41 Bonanno: The Insurrectional Project…, s. 5.

42 O działalności Rewolucyjnej Organizacji 17 Listopada i Ludowej Walki Rewolucyjnej zob.
J. Tomasiewicz: Terroryzm na tle…, s. 150–151, 175–176; por. Krótkie wprowadzenie do historii
greckiej walki zbrojnej. „Inny Świat” 2005, nr 23.

43 J. Pawlicki: Grecja tonie w protestach, Gazeta.pl, http://wyborcza. pl/
1,76842,6049369,Grecja_tonie_w_protestach.html [dostep̨: 11.12.2008].
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Rizkarna130. W lipcu do zniszczenia policyjnych samochodów w Pradze przy-
znały sie ̨ Komórka Dzikiego Serca i Komórka Ognistych Pozdrowień131.

Dużo skromniej na tym tle przedstawia sie ̨działalność insurekcjonistów w
Polsce. Propagandowa ̨ kampanie ̨ solidarności z greckimi Komórkami Ognia
zainicjowali anarchiści w województwie ślas̨kim w styczniu 2011 r., w kwiet-
niu 2011 r. miała miejsce pierwsza akcja typu „bojowego” – Grupa 1 ‑Majowej
Solidarności oblała farba ̨ fasade ̨banku w Lublinie132. W 2013 r. w Warszawie
aktywna była anarchofeministyczna grupa 15W08, chlubiac̨a sie ̨ m.in. znisz-
czeniem „seksistowskiego” billoboardu133. Akcje pod szyldem insurekcjoni-
zmu przeprowadzono również w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Toruniu,
Białej Podlaskiej i Tarnowskich Górach134. Wiek̨szość z nich nie wykraczała
jednak poza proste akty wandalizmu (np. toruńskie Radykalne Anarchistki
dokonały sabotażu… toalety w urzed̨zie miejskim)135. Najpoważniejszy cha-
rakter miało podpalenie samochodu straży miejskiej przez komórke ̨ Queer
Meinhof w Warszawie (17 lutego 2015 r.) i wrzucenie „pirotechniki” (świecy
dymnej?) do stołecznego komisariatu policji na ul. Wilczej (22 marca 2015
r.)136.

Insurekcjonizm wylał sie również poza Europe.̨ Tradycyjnie aktywni po-
zostawali anarchiści w Stanach Zjednoczonych: Atlanta, Oakland, Madison,
Bloomington, Portland. Najczes̨tsza ̨ forma ̨ataków było niszczenie samocho-
dów (luksusowych modeli, radiowozów policyjnych, sprzet̨u firm budowla-
nych), najczes̨tsza ̨ motywacja ̨ – solidarność z insurekcjonistami w innych

130 Praga: Sieć Komórek Rewolucyjnych (SRB) znów uderzyła w wyzyskiwacza pracowników.
Grecja w Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=25411 [dostep̨: 1.10.2015].

131 Czechy: Sieć Komórek Rewolucyjnych kontratakuje przeciw „Operacji Fenix”. Grecja w
Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=25463 [dostep̨: 1.10.2015].

132 Akcja bezpośrednia. Kronika ataków anarchistów, atyfaszystów, działaczy prozwierze-̨
cych i ekologicznych w Polsce. Bmw 2015, s. 4–6

133 Ibidem, s. 7–8, 10.

134 Ibidem, s. 4, 6, 12–13, 19.

135 Ibidem, s. 14.

136 Ibidem, s. 14, 17. Nieco odmiennym zjawiskiem, tylko cześ̨ciowo zwiaz̨anym z insurek-
cjonizmem, była działalność tzw. Antify, czes̨to doprowadzajac̨ej do bezpośredniej konfrontacji
fizycznej z nacjonalistami. Ibidem, s. 22–28.

25



W Europie Wschodniej na czoło wysuwaja ̨ sie ̨Czechy. Już w kwietniu 2010
r. Gniewna Brygada (Rozhněvaná brigade) zaatakowała koktajlami Mołoto-
wa grecka ̨ambasade ̨w Pradze. W latach 2010–2011 na czeskich i słowackich
autostradach zniszczonych zostało kilkanaście bramek, a przynajmniej je-
den z ataków przeprowadziła inspirowana greckim anarchizmem grupa Wal-
ka Rewolucyjna (Revoluční boj)123. Później pojawiła sie ̨ Sieć Komórek Rewo-
lucyjnych (SRB). 13 lutego 2014 r. w Pradze Czarna Brygada SRB podpaliła
policyjny samochód124. W maju Sieć zdewastowała kilka luksusowych rezy-
dencji (w proteście przeciwko „gentryfikacji”), zniszczyła niektóre kamery
miejskiego monitoringu i punkty poboru opłat na autostradzie, próbowała
spalić biuro firmy elektronicznej DD Technik Ltd.125. 30 sierpnia czescy insu-
rekcjoniści zniszczyli samochód policyjny w Usti nad Łaba1̨26. W marcu 2015
r. Komórka Płomienie Gniewu spaliła dwa samochody dostawcze praskiej re-
stauracji Rizkarna127, a Komórka Poezja Ognia podpaliła wóz policyjny w Oło-
muńcu128. 15 maja Komórka M.A.P zniszczyła radiowóz policji w Pradze129.
26 czerwca Komórka N95 spaliła kolejny samochód należac̨y do restauracji

(wrzesień 2014)…

123 M. Mareš: Relations between violent extremism from East Central Europe and Greece
(opracowanie w ramach projektu “Methods of Predicting Long ‑term Geopolitical Development
in Central Europe” – VF20102015005), Research Institute for European and American Studies
http://rieas.gr/images/mares14.pdf [dostep̨: 10.10.2014].

124 Czechy: Seria insurekcyjnych ataków Sieci Komórek Rewolucyjnych. Grecja w Ogniu
http://grecjawogniu.info/?p=21993 [dostep̨: 16.10.2014].

125 Ibidem.

126 Czechy: Komórka Proletariackiej Solidarności/SKR podpaliła wóz policyjny. Grecja w
Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=22742 [dostep̨: 1.10.2015].

127 Czechy: Sieć Komórek Rewolucyjnych uderzyła w restauratora ‑wyzyskiwacza. Grecja w
Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=24537 [dostep̨: 1.10.2015].

128 Czechy: Komórka „Poezja Ognia”/FAI spaliła wóz policyjny dla głodujac̨ych w Grecji. Gre-
cja w Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=24717 [dostep̨: 1.10. 2015].

129 Czechy: „Sieć Komórek Rewolucyjnych” podpaliła radiowóz w Pradze. Grecja w Ogniu
http://grecjawogniu.info/?p=25196 [dostep̨: 1.10.2015].
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roboty, w marcu 2008 Gang Świadomości (SymSyn) zaatakował posterunek
policji44.

Przełomowym momentem stała sie ̨ tu młodzieżowa rewolta po śmierci za-
bitego przez policje ̨Andreasa Grigoropoulosa w grudniu 2008 r., która – akty-
wizujac̨ politycznie szerokie rzesze młodzieży – zapewniła anarchistom no-
wych rekrutów45. Oszczed̨nościowe reformy kolejnych lat prowadziły do dal-
szej radykalizacji. Na marginesie społecznego ruchu protestu wyrosły licz-
ne grupy terrorystyczne. Nie maja ̨ one jednorodnego charakteru, wyróżnić
możemy trzy ich mutacje. Pierwsza ̨ jest Sekta Rewolucjonistów (Sechta ton
Epanastaton), bardzo brutalna acz oszczed̨na w proklamacjach ideologicz-
nych, odpowiedzialna za zabójstwa dziennikarza Sokratisa Gioliasa (19 lip-
ca 2010 r.) i – prawdopodobnie; jako Bojowe Ludowe Formacje Rewolucyj-
ne – dwóch członków neofaszystowskiego Złotego Świtu (1 listopada 2013
r.)46.Druga to Walka Rewolucyjna (Epanastatikos Agonas) – „trudna koalicja
komunistycznych teoretyków i anarchistycznych dynamitardów”, nawiaz̨u-
jac̨a do tradycji marksistowskich grup zbrojnych, wyznajac̨a tzw. insurek-
cjonizm społeczny47.Do trzeciej zaliczamy mgławice ̨ grup reprezentujac̨ych

44 Who are the Conspiracy of Fire Cells? Diplomacy Lessons http://
www.bradykiesling.com/greek_political_violence.htm [dostep̨: 10.11.2010].

45 Czas bojowych sumień. Konspiracyjne Komórki Ognia & nowa miejska wojna partyzanc-
ka. Bmw bdw, s. 66.

46 Bojowe Ludowe Siły Rewolucyjne wzieł̨y odpowiedzialność za egzekucje ̨ 2 członków Zło-
tego Świtu. Grecja w Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=18088; Grecja: Nowe informacje w
sprawie zabójstwa członków Złotego Świtu. Ibidem http://grecjawogniu.info/?p=17830 [dostep̨:
10.01.2014].

47 Walka Rewolucyjna kontynuuje marksistowska ̨ i antyimperialistyczna ̨ linie ̨ 17N, wy-
step̨ujac̨ w obronie klasy robotniczej przeciw obcym mocarstwom (zwłaszcza Stanom Zjed-
noczonym) i rodzimej burżuazji. Manifest tej grupy opublikowany 22 grudnia 2005 r. atako-
wał polityke ̨ UE jako „daż̨ac̨a ̨ do […] drastycznej redukcji państwowych wydatków na oso-
by o słabszej pozycji materialnej i na wydatki społeczne w ogólniejszym sensie, windowa-
niu w dół kosztów produkcji, nieustannym ataku na świat pracy”. Overview – Revolutio-
nary Struggle, Revolutionary Struggle, http://revolutionarystruggle.wordpress.com/2009/01/
18/ overview ‑revolutionary ‑struggle/ [dostep̨: 11.11.2009]. EA w maju 2006 r. usiłowała zabić
byłego ministra porzad̨ku publicznego Georgiosa Voulgarakisa, w grudniu 2008 r. ostrzelała w
Atenach policyjnego busa, w styczniu 2009 r. postrzeliła policjanta pełniac̨ego straż przy Mini-
sterstwie Kultury. O Nieformalnej FAI…
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właściwy insurekcjonizm z Konspiracyjnymi Komórkami Ognia (Synomosia
Pyrinon tis Fotias, SPF) na czele48.

Konspiracyjne Komórki Ognia, prowokacyjnie obwieszczajac̨ „Jesteśmy
outsiderami anarchii”49, wypracowały własny wariant insurekcjonizmu.
Jako swe podstawowe zasady przyjeł̨y: „1. […] akcja bezpośrednia, przy
użyciu wszelkich środków, zdolnych zniszczyć infrastrukture ̨ wroga. […]. 2.
połac̨zenie wojny prowadzonej przeciwko państwu z jednoczesnym zaan-
gażowaniem w stanowcza ̨ krytyke ̨ społeczeństwa […] 3. mied̨zynarodowa
solidarność rewolucyjna”50.

Zwróćmy uwage ̨na punkt drugi, odróżniajac̨y wyraźnie SPF od insurekcjo-
nizmu społecznego51. Choć krytyke ̨społeczeństwa zapoczat̨kował już Bonan-
no, to Komórki poszły krok dalej, wyraźnie inspirujac̨ sie ̨ anarchoindywidu-
alizmem a nawet nietzscheanizmem52. W publikacjach SPF czytamy: „miej-
ska guerilla nie proponuje utopijnej wolności. Zamiast tego umożliwia wol-
ność tu i teraz, natychmiast”53, czy też: „Anarchia jest naszym egoistycz-
nym żad̨aniem, jakie stawiamy samym sobie, by wziać̨ swoje życie we wła-

48 Overview – Revolutionary Struggle…; Who are the Conspiracy… Do zidentyfikowanych
członków SPF należa ̨ m.in. Gerasimos Tsakalos, Olga Ekonomidou, Haris Hatzimichelakis, Chri-
stos Tsakalos, Giorgos Nikolopoulos, Michalis Nikolopoulos, Damiano Bolano, Panayiotis Argy-
rou, Giorgos Polydoras, a także Kostas Sakkas, Panagiotis Masouras, Konstantina Karakatsani,
Alexandros Mitrousias, Giorgos Karagiannidis i Theofilos Mavropoulos.

49 Słońce Wciaż̨ Wschodzi. Lewicowa Alternatywa http://raf.la.org.pl/anty imperia-
lizm ‑dzi/greccy ‑anarchici/938 ‑konspiracyjne ‑komorki ‑ognia ‑soce ‑wciwschodzi [dostep̨:
12.09.2011].

50 Ibidem.

51 Niektóre grupy próbowały łagodzić to stanowisko, uważajac̨ opozycje ̨ mied̨zy anarchi-
zmem społecznym i indywidualizmem za fałszywa.̨ Uznawały sie ̨ za cześ̨ć tych mas, za ich naj-
bardziej dynamiczny element: „Jesteśmy wyzyskiwanymi i wykluczonymi, wiec̨ naszym zada-
niem jest działać”. Killing King Abacus: Some notes on Insurrectionary Anarchism. Santa Cruz
2006, s. 3. Koncepcja ta przekładała sie ̨ na wizje ̨ narastania procesu rewolucyjnego, w której
„nastap̨i zlanie sie ̨ nurtu podziemnego z masowym. Ruch masowy stanie sie ̨ zbrojny, a grupy
zbrojne ulegna ̨ umasowieniu”. O Nieformalnej FAI…

52 Czas bojowych sumień…, s. 47, 60.

53 Słońce Wciaż̨ Wschodzi…
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We Francji ulubionym obiektem zamachów były instytucje i przedsieb̨ior-
stwa zwiaz̨ane bardziej lub mniej z wiez̨iennictwem. Zaatakowana została
m.in. cież̨arówka zaangażowanej w budowe ̨ wiez̨ień firmy Bouyrgues (Pan-
tin, czerwiec 2014 r.), opancerzona furgonetka firmy ochroniarskiej Loomis i
auta patrolowe wiez̨ienia Martutente (lipiec 2014 r.), samochody firm Eiffage
i Vinci, zajmujac̨ych sie ̨obsługa ̨zakładów penitencjarnych (Paryż, wrzesień
2014 r.), cież̨arówki firmy Eurovia, spółki zależnej korporacji Vinci (Limoges,
czerwiec 2015 r.)118. Inna wyrazista grupa celów dotyczyła sektora zaawanso-
wanych technologii. W listopadzie 2008 r. prosty sabotaż (zwarcie w naziem-
nej wiaz̨ce przewodów energetycznych) unieruchomił na wiele godzin trzy
linie kolei szybkobieżnej TGV119. W lutym 2014 r. spalono samochód firmy
SPIE zaangażowanej w przemysł jad̨rowy, cyfrowa ̨ sieć światłowodowa ̨ oraz
miejski monitoring120. Atak na samochody Eurovii motywowano m.in. udzia-
łem przedsieb̨iorstwa w budowie lotniska w Notre ‑Dame ‑des ‑Landes121.

Z krajów zachodnioeuropejskich aktywność insurekcjonistów odnotowa-
no też w Hiszpanii (Grupos Anarquistas Coordinandos, które m.in. dokonały
zamachu na bazylike ̨Pilar w Saragossie w październiku 2013 r.), Austrii (Au-
tonomiczne Komando Ognia w styczniu 2014 r.), Belgii, Holandii i Szwajca-
rii122.

118 Przeglad̨ anarchistycznych ataków (czerwiec 2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków
(lipiec 2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków (wrzesień 2014)…; Francja: Spłoneł̨o 10 cie-̨
żarówek firmy zaangażowanej w budowe ̨ wiez̨ień. Grecja w Ogniu http://grecjawogniu.info/
?p=25382 [dostep̨: 1.10.2015].

119 „10 z Tarnac” uniknie oskarżeń o terroryzm. Grecja w Ogniu http://grecjawogniu.info/
?p=25806 [dostep̨: 1.10.2015]. O zamach został oskarżony tzw. Niewidzialny Komitet z Julienem
Coupatem na czele. Ideologie ̨tej grupy wyraża ksiaż̨ka The Coming Insurrectio (bmw bdw). Gru-
pa ta wyrasta z odmiennej – lewicowo ‑komunistycznej – tradycji politycznej (pismo „Tiqqun”),
ale dochodzi do podobnych co insurekcjoniści wniosków.

120 Przeglad̨ anarchistycznych ataków (luty 2014)…

121 Francja: Spłoneł̨o 10 cież̨arówek…

122 Hiszpania: Aktualizacja ws. „Operacji Pandora”. Grecja w Ogniu http:// gre-
cjawogniu.info/?p=23870 [dostep̨: 1.10.2015]; Zamach na kościół w Europie. Pod-
czas mszy eksplodowała bomba. Wprost.pl http://www.wprost.pl/ar/419171/ Za-
mach ‑na ‑kosciol ‑w ‑Europie ‑Podczas ‑mszy ‑eksplodowala ‑bomba/ [dostep̨: 2.10.2013]; Bruk-
sela: Anarchiści podpalili auta europarlamentarzystów. Dla Nikosa. Grecja w Ogniu http://
grecjawogniu.info/?p=23603 [dostep̨: 1.10.2015]; Przeglad̨ anarchistycznych ataków (styczeń
2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków (lipiec 2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków
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stycznych już w pierwszej połowie lat 90.115. Obecnie najbardziej aktywnie
działaja ̨ tzw. Grupy Autonomiczne, które m.in. podpaliły w Sylwestra 2013/
2014 dwa samochody ambasady Turcji w stolicy Niemiec, w styczniu 2015 r.
pojazdy należac̨e do firm Wisag i Sodexo (uważanych za cześ̨ć „przemysłu
wiez̨iennego”) w Berlinie oraz do agencji nieruchomości w Lipsku, w mar-
cu radiowóz w berlińskiej dzielnicy Lichtenberg, w czerwcu samochody róż-
nych firm (też w Berlinie), a w lipcu wybiły szyby w urzed̨zie imigracyjnym
w Bremie116.

Silnym ośrodkiem insurekcjonizmu jest również Wielka Brytania, a w niej
przede wszystkim Bristol. W tym ośrodku w styczniu 2014 r. komórka Nie-
gasnac̨y Opór podpaliła salon samochodowy, a Insurekcjoniści Północnego
Bristolu przeprowadzili zamach bombowy na biuro firmy naukowej Vinci,
w lutym grupa Biuro Radykalnej Adaptacji zdewastowała 25 pojazdów ty-
pu SUV, w czerwcu komórka Niespokojne Duchy (Live Wires) zniszczyła 7
masztów telefonii komórkowej, a Brygada Zbójeckiego Ognia samochody fir-
my ochroniarskiej oraz myśliwego, w sierpniu Krag̨ Propagandy Czynem i
Życiem im. Sacco i Vanzettiego podpalił zbiornik paliwa w fabryce BAE Sys-
tems, we wrześniu Przypadkowi Anarchiści zniszczyli mikrobus w bazie ka-
detów, a grupa Antyobywatelskie Nieposłuszeństwo kilka samochodów na
policyjnym parkingu117. Charakterystyczna ̨ cecha ̨ brytyjskiego insurekcjo-
nizmu były ściślejsze niż w innych krajach zwiaz̨ki z ruchem wyzwolenia
zwierzat̨ – niektóre akcje przeprowadzane były na zasadzie joint ‑venture.

115 J. Tomasiewicz: Terroryzm na tle…, s. 163.

116 Przeglad̨ anarchistycznych ataków (styczeń 2014), Grecja w Ogniu http:// grecjawo-
gniu.info/?p=19307 [dostep̨: 1.10.2015]; Niemcy: Grupa Autonomiczna podpaliła auta przemysłu
wiez̨iennego. Ibidem http://grecjawogniu.info/?p=24125 [dostep̨: 1.10.2015]; Akty solidarności
z walka…̨ Środowisko to używa też nazw takich jak Gruppo Informale (Berlin, czerwiec 2014
r.) czy Komitee Galaxis (Neukolln, wrzesień 2014). Berlin: Fire for Bosch. Contra Info http://
en.contrainfo.espiv. net/2014/06/19/berlin ‑fire ‑for ‑bosch/ [dostep̨: 10.10.2014]; Przeglad̨ anar-
chistycznych ataków (wrzesień 2014)…

117 Przeglad̨ anarchistycznych ataków (styczeń 2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków
(luty 2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków (czerwiec 2014)…; Bristol: FAI/ELF podpaliła
auta ochrony, mediów i myśliwego. Grecja w Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=22933 [dostep̨:
1.10.2015]; Anglia: FAI uderza w koncern zbrojeniowy BAE Systems. Ibidem http://grecjawo-
gniu.info/?p=22517 [dostep̨: 1.10.2015]; Anglia: Atak na szkołe ̨kadetów w Bristolu. Ibidem http:/
/grecjawogniu.info/?p=22570 [dostep̨: 1.10.2015]; Przeglad̨ anarchistycznych ataków (wrzesień
2014)…
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sne rec̨e”54. Rewersem poczucia społecznej alienacji („Wiek̨szość pozostanie
przeciwko nam, jako nasz wróg”55) była jawnie deklarowana pogarda dla
zwykłych ludzi. O ile dla Bonanno zwykli ludzie pozostawali (mimo swej fał-
szywej świadomości) ofiarami systemu, to dla Komórek stanowili jego cześ̨ć.
„Nie solidaryzujemy sie ̨ z cierpiac̨ymi ludźmi”56, oznajmiali bojownicy SPF,
„Co do wszystkich pozostałych, to zbytnio nas oni nie obchodza”̨57. Społe-
czeństwo obrzucali stekiem epitetów: „podludzie”, „tep̨a masa chodzac̨ych
idiotów”; „idiotyczna masa, przypominajac̨a filmy o żywych trupach, [która]
może być tylko obiektem ataków”58. Odmawiali solidarności z uciskanym lu-
dem – tradycyjnym podmiotem lewicy – uzasadniajac̨ to nastep̨ujac̨o: „[…]
ludzie obecnego społeczeństwa maja ̨ wybór i, wskutek konsekwencji, pono-
sza ̨ również odpowiedzialność. Może i żyjemy – my i społeczeństwo – w tym
samym gównie, nie zapominajmy jednak, że wieź̨niowie i strażnicy, którzy
żyja ̨w tym samym wiez̨ieniu nie sa ̨sojusznikami”59. Rzucali hasło: „Przeciw-
ko owcom i pasterzom – jesteśmy wilkami”60 czy nawet „Zemsta także wobec
pieprzonego społeczeństwa”61.

54 Komunikat Konspiracyjnych Komórek Ognia w zwiaz̨ku z czwartym procesem politycz-
nym, dotyczac̨ym 250 ataków zbrojnych, przeprowadzonych przez te ̨ organizacje.̨ Grecja w
Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=16225 [dostep̨: 24.10.2013].

55 Komunikat Konspiracyjnych Komórek Ognia. https://anarchipelag.wordpress.com/
2010/02/12/nowosci ‑na ‑portalu ‑www ‑baader ‑meinhof ‑org ‑pl/ [za: Indymedia UK http://
www.indymedia.org.uk/en/2009/11/441401.html] [dostep̨: 24.10.2013].

56 Czas bojowych sumień…, s. 46.

57 Komunikat Konspiracyjnych Komórek Ognia… [dostep̨: 9.11.2007].

58 Czas bojowych sumień…, s. 19, 44–45; Komunikat Konspiracyjnych Komórek Ognia… [do-
step̨: 9.11.2007].

59 Komunikat Konspiracyjnych Komórek Ognia… [dostep̨: 9.11.2007].

60 Komunikat Konspiracyjnych Komórek Ognia w zwiaz̨ku…; por. Czas bojowych sumień…,
s. 68. Notabene hasło to jest bliźniaczo podobne do hasła polskiej grupy neofaszystowskiej
Wspólnota Szarych Wilków: „W świecie baranów wolimy być wilkami”. „Szary Wilk” 1992, nr
0. Oczywiście, nie dowodzi to ideologicznej inspiracji, a jedynie świadczy o podobieństwie men-
talności.

61 Komunikat Konspiracyjnych Komórek Ognia… [dostep̨: 9.11.2007]. Niekiedy używano
też argumentów zaczerpniet̨ych z mizantropijnej ideologii Głeb̨okiej Ekologii: „Jesteśmy an-
ty ‑antropocentrystami […]. Walczymy przeciwko cywilizacji […]. Przeciw wszelkiej antropocen-
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Logiczna ̨konsekwencja ̨ indywidualistycznej orientacji SPF był antydemo-
kratyzm. „Liberalny totalitaryzm” ogłaszano wrogiem numer jeden, gdyż
„[d]opóki istnieć bed̨zie demokracja, niemożliwa jest jakakolwiek wolność”62.
Antyspołeczna ideologia Komórek konfliktowała je też z lewica ̨ nieinsurek-
cyjna,̨ w tym nawet z politykujac̨ymi anarchistami63. Włoska FAI proklamo-
wała: „Silnie przeciwstawiamy sie ̨ również marksistowskiemu nowotworo-
wi wszelkich odmian, który jest niczym innym jak tylko fascynujac̨a ̨ i nie-
bezpieczna ̨ syrena ̨ wieszczac̨a ̨ wolność uciśnionym, ale faktycznie przecza-̨
ca ̨możliwości zaistnienia wolnego społeczeństwa i zastep̨ujac̨a ̨jedna ̨władze ̨
poprzez druga”̨64. Proklamacje insurekcjonistów przywodza ̨ na myśl raczej
tyrady Bane’a – kinowego czarnego charakteru, antagonisty Batmana z fil-
mu Mroczny rycerz powstaje – niźli pisma Marksa czy nawet Bakunina.

Anarchoindywidualistyczne pryncypia wywierały również wpływ na
działalność ruchu. Komórki starały sie ̨przeciwdziałać ewentualnej profesjo-
nalizacji terroryzmu, kwestionujac̨ role ̨organizacji65. Członkowie SPF pisali:
„dystansujemy sie ̨ od pojec̨ia organizacji ponieważ utożsamiamy je z hierar-
chia,̨ rolami, specjalizacja,̨ ‚musisz’ i obowiaz̨kami. […] Dla wyeliminowania
możliwości powstania wszelkiej nieformalnej hierarchii wewnat̨rz grupy,
uderzyliśmy bezpośrednio w serce specjalizacji i ról, gdy tylko zaczeł̨y
sie ̨ pojawiać. Powiedzieliśmy sobie: Każdy robi wszystko”66. Odrzucenie
organizacji miało również pragmatyczne uzasadnienie. FAI konstatowała:

trycznej logice”. Czas bojowych sumień…, s. 49, 61.

62 Czas bojowych sumień…, s. 10, 36.

63 Meksykańska odnoga ruchu deklarowała: „Jesteśmy reakcja ̨ na cała ̨ ta ̨ lewacka ̨ dzia-
łalność, która przyczynia sie ̨ wyłac̨znie do naprawy i odbudowy systemu”. Czas bojowych su-
mień…, s. 35, 76. Lewicowi aktywiści odpowiadali, że „walczac̨e ruchy [lewicowe – J.T.] nie maja ̨
nic wspólnego z działaniami indywidualnymi, zrodzonymi z obłak̨ańczej, nihilistycznej i ego-
istycznej kultury, uprawianej przez ludzi, którym wydaje sie,̨ że zawsze powinni pouczać in-
nych i którzy przeprowadzaja ̨ swoje akcje nie troszczac̨ sie ̨ o ich efekt”. Znak Życia…, s. 28.

64 List otwarty do ruchu anarchistycznego i antyautorytarnego. Grecja w Ogniu http://gre-
cjawogniu.info/?p=926 [dostep̨: 2.01.2015]. Por. ze stanowiskiem anarchistów krytycznych wo-
bec insurekcjonizmu: Insurekcjonizm – szansa czy zagrożenie dla ruchu. Anarchista.org http:/
/www.anarchista.org/insurekcjonizm [dostep̨: 10.01.2014].

65 Czas bojowych sumień…, s. 34

66 Słońce Wciaż̨ Wschodzi…
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sowała też terroryzm ofensywny: w grudniu 2010 r. obiektem ataków stały
sie ̨ lokale prawicowej Ligi Północnej, w roku 2011 – prezes Deutsche Bank
Josef Ackermann i dyrektor urzed̨u podatkowego, a 7 maja 2012 r. Alfredo
Cospito i Nicole Gai (działajac̨y jako tzw. Komórka Olga) postrzelili Roberto
Adolphiniego (szefa włoskiej firmy atomowej Ansaldo Nucleare)110. W latach
2010–2013 inna dwuosobowa komórka (Wywrotowe Jednostki Antycywiliza-
cyjne: Adriano Antonacci i Gianluca Iacovacci) przeprowadziła kilkanaście
ataków sabotażowych (m.in. na firmy ENIL, ENEL, sklep futrzarski, banki i
wysypisko śmieci)111. W lipcu 2014 r. ujawniła sie ̨ Nihilistyczna Sekta Wol-
nej Śmierci, biorac̨ odpowiedzialność za kilka podpaleń na terenie Rzymu112.
W odróżnieniu od greckich towarzyszy, insurekcjoniści z Włoch starali sie ̨
włac̨zać w masowe protesty społeczne, przede wszystkim o charakterze eko-
logicznym (takie jak opór przeciw wprowadzaniu upraw GMO czy sprzeciw
wobec budowy superszybkiej linii kolejowej w dolinie Susa)113.

Jeszcze starsze tradycje miała anarchistyczna przemoc w Niemczech (tzw.
autonomiści ‑antyimperialiści w latach 80.)114. Grupy wywodzac̨e sie ̨ z tego
środowiska, jak np. Autonome Antifa (M), dokonały szeregu aktów terrory-

owych;paczek,148,0,742804.html [dostep̨: 23.12.2010].

110 Dwie bomby wybuchły przed siedziba ̨ włoskiej Ligi Pół-
nocnej. Nacjonalista.pl, http://www.nacjonalista.pl/2011/01/07/
dwie ‑bomby ‑wybuchly ‑przed ‑siedzibawloskiej ‑ligi ‑polnocnej.html [dostep̨: 8.01.2011]; Wło-
chy: Eksplozja paczki przysłanej do w Rzymie. Money.pl http://news.money.pl/artykul/
wlochy;eksplozj a;paczki;przyslanej;do;w;rzymie,88,0,986456.html (2011.12.09); Znak Życia…, s.
23–24.

111 Włochy: Nowe informacje o sytuacji wieź̨niów insurekcyjnych – Cospito, Gai, Antonac-
ci. Grecja w Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=25219 [dostep̨: 2.06.2015]; G. Iacovaccił Wojna
przeciwko maszynom! Grecja w Ogniu http://grecjawogniu. info/?p=21513 [dostep̨: 10.10.2014].

112 Przeglad̨ anarchistycznych ataków (lipiec 2014)…

113 Przeglad̨ anarchistycznych ataków (luty 2014)…; Przeglad̨ anarchistycznych ataków
(czerwiec 2014). Grecja w Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=22139 [dostep̨: 1.10.2015]; Włochy:
Eko ‑sabotażyści spalili 15 cież̨arówek firmy stosujac̨ej GMO. Ibidem http://grecjawogniu.info/
?p=25219 [dostep̨: 1.10.2015]; Włochy: Czwórka anarchistów skazana za sabotaż (NO TAV). Ibi-
dem http://grecjawogniu. info/?p=23793 [dostep̨: 1.10.2015].

114 W. Miziniak: Od marszów wielkanocnych do „gorac̨ej jesieni”. Poznań 1981, s. 84.
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cjonizm stał sie ̨ logicznym etapem ewolucji dla środowisk anarchistycznych
hołdujac̨ych taktyce tzw. „czarnego bloku”. W czasie konferencji World Tra-
de Organization 30 listopada 1999 r. w Seattle doszło do masowych prote-
stów, które zrodziły ruch antyglobalistyczny; na ich marginesie wszakże ob-
jawił sie ̨N30 Black Bloc – grupa 100–300 odzianych w czerń i zamaskowanych
młodych ludzi, którzy demolowali lokale wielkich korporacji (np. Starbucks)
i ścierali sie ̨ z policja1̨06. Od tej pory nieodłac̨znym elementem manifestacji
antyglobalistycznych i innych protestów społecznych stały sie ̨bojówki ubra-
nych na czarno anarchistów, na ogół maszerujac̨ych w zwartym szyku, da-̨
żac̨e do gwałtownej konfrontacji. Ruch antyglobalistyczny po okresie żywio-
łowego i dynamicznego rozwoju stracił jednak swój impet po rozruchach w
Genewie w lipcu 2001 r. Warto w tym momencie przywołać wnioski Christo-
phera Hewitta, który do analizy terroryzmu w USA zastosował teorie ̨ Jamesa
Daviesa (tzw. krzywa J rewolucji): terroryzm wybucha, gdy po długim okre-
sie postep̨u nastep̨uje czas zastoju107. Słabniec̨ie ruchu antyglobalistycznego,
oddalajac̨a sie ̨wizja globalnej rewolucji wywoływały frustracje ̨ radykalnych
aktywistów, owocujac̨ wiek̨sza ̨ skłonnościa ̨ do agresji. Obok anarchistów z
„czarnego bloku” w ruch insurekcjonistyczny włac̨zyli sie ̨ też ekoterroryści
z Earth Liberation Front i Animal Liberation Front108.

Równolegle do greckiego insurekcjonizmu rozwijała sie ̨włoska odnoga ru-
chu, która w listopadzie 2010 r. dała o sobie znać kampania ̨ solidarności z
SPF, przeprowadzajac̨ 14 zamachów bombowych na ambasady (m.in. Szwaj-
carii i Chile) i instytucje polityczne (przesyłki do Merkel, Sarkozy’ego i Berlu-
sconiego)109. Oprócz terroryzmu defensywnego (solidarnościowego) FAI sto-

Grecja w Ogniu.

106 W rzeczywistości północnoamerykańskich anarchistów zainspirował przykład niemiec-
kich i holenderskich autonomistów (Autonomen) lat 80. Daniel Dylan Young, Autonomia and
the Origin of the Black Bloc. A ‑Infos. A multilingual news service by, for, and about anarchists.
http://www.ainfos.ca/01/ jun/ainfos00170.html (2001.06.10). Ideologie ̨ autonomizmu prezen-
tuje w jez̨yku polskim zbiór tekstów pod red. K. Króla: Autonomia robotnicza. Poznań 2007.

107 Ch. Hewitt: The political context of terrorism in America: Ignoring extremists or pan-
dering to them? “Terrorism and Political Violence” 2000, no. 3–4; por. J.C. Davies: Toward A
Theory of Revolution. “American Sociological Review” 1962, no. 1.

108 Szerzej zob. J. Tomasiewicz: Przemoc w ruchu ekologicznym…

109 O Nieformalnej FAI…; Włoscy anarchiści przyznali sie ̨ do bombowych pa-
czek. Money.pl http://news.money.pl/artykul/wloscy;anarchisci;przyznali;sie;do;bomb
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„Uważamy, że tego typu [scentralizowana – J.T.] organizacja jest łatwym
celem dla władzy. […] bed̨ac̨y wtyka ̨ gliniarz lub informator wystarczy, by
cała taka organizacja lub jej znaczna cześ̨ć runeł̨a jak domek z kart”67.

Odpowiedzia ̨ na wyzwanie totalnej inwigilacji miała być „sieć grup i to-
warzyszy, antyautorytarna i chaotyczna, o strukturze poziomej”68. Struktu-
ra miała funkcjonować na zasadzie franczyzy: „Każdy może stworzyć auto-
nomiczna ̨ komórke ̨ działania. […] każdy towarzysz, który zgadza sie ̨ […] z
[…] trzema kluczowymi zasadami, zaproponowanego przez nas, nieformal-
nego porozumienia, może – jeśli chce – używać nazwy Konspiracyjne Ko-
mórki Ognia, w odniesieniu do autonomicznej komórki, w której działa”69.
FAI dodawała: „ktokolwiek bierze udział w Nieformalnej Organizacji, jest jej
bojownikiem, jedynie kiedy bierze udział w akcji”70. Tak funkcjonujac̨e ko-
mórki ruchu nie pozostawały ze soba ̨ w bezpośrednim kontakcie71. „Komu-
nikacja mied̨zy grupami i jednostkami odbywa sie ̨ poprzez dokonywane ak-
cje oraz poprzez […] środki komunikacji, jakimi dysponuje ruch”, wyjaśniała
FAI72. SPF podkreślały, że każdej akcji „powinien towarzyszyć odpowiedni
komunikat od danej komórki […], biorac̨ej odpowiedzialność za atak oraz
wyjaśniajac̨ej stojac̨e za nim przyczyny, rozprzestrzeniajac̨ w ten sposób re-
wolucyjne stanowisko”73. Kluczowa ̨ role ̨ w koordynacji działań odgrywaja ̨
wiec̨ oświadczenia terrorystów, majac̨e charakter nie tylko informacyjny ale
też teoretyczny (motywacja zamachu) i instruktażowy (sposób jego przepro-

67 List otwarty do ruchu…

68 Czas bojowych sumień…, s. 53. Wymienić można tu m.in. Aspołeczne Zachowania na
rzecz Rozprzestrzeniania Rewolucyjnego Terroryzmu, Wojownicy Otchłani/Terrorystyczny
Współudział, Bojownicy Rewolucyjnej Świadomości, Partyzancka Formacja im. Lambrosa Foun-
dasa, Wojownicy Chaosu, Komórki Napastniczej Solidarności, Komórka Ataku poprzez Podpale-
nie, Rozrabiacze na rzecz Nocnego Nieporzad̨ku, Komórka ‑Ogień Granicom. Komórka Bojowego
Sumienia, Komórka Rewolucyjnej Solidarności, Wojownicy Rewolucyjnego Sumienia, Komórka
Agresywnej Linii.

69 Słońce Wciaż̨ Wschodzi…

70 List otwarty do ruchu…

71 Słońce Wciaż̨ Wschodzi…

72 List otwarty do ruchu…

73 Słońce Wciaż̨ Wschodzi…
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wadzenia), rozpowszechniane w otwartych kanałach komunikacji, zarówno
anarchistycznych, jak i mainstreamowych. Komunikaty komórek stanowia ̨
również informacje ̨ zwrotna ̨ w przypadku wewnet̨rznych kontrowersji, tzn.
w sytuacjach, gdy jakaś składowa ruchu nie zgadza sie ̨ z akcja ̨ czy stanowi-
skiem innej grupy74.

W rezultacie struktura ruchu insurekcjonistycznego jest wybitnie amor-
ficzna. To rojowisko małych efemerycznych grupek, których nazwy liczyły
czasem wiec̨ej słów, niż same grupy członków75. Niektóre komunikaty sygno-
wane były podpisami grup (Frakcja Nihilistów, Oddech Komanda Terroru,
Partyzancka Grupa Terrorystów), które wyłaniały sie ̨ ad hoc podczas każdej
oddzielnej inicjatywy76.

Taktyka insurekcjonizmu jest pochodna ̨ zarówno jego ideologii jak struk-
tury. Naczelnym aksjomatem była „Jedność teorii i akcji w imie ̨ destrukcji
systemu”77. Oznaczało to bunt totalny, codzienny opór na każdym odcinku
życia społecznego: odmowe ̨pracy; „rabowanie banków […], kradzież produk-
tów z supermarketów”, okupacje ̨ i niszczenie szkół, ataki na rodziców. „Za-
kłócajcie normalność i społeczna ̨apatie”̨, nawoływała publikacja Komórek78.
Jeden z członków SPF pisał: „eksplozje, rabunki, egzekucje, sabotaż […] nie
sa ̨ wyłac̨znie narzed̨ziami […], lecz […] naszym sposobem by żyć w sposób
wolny – tu i teraz”79. Istotna ̨ cześ̨cia ̨ „rewolucyjnej” działalności insurekcjo-
nistów sa ̨ napady rabunkowe i kradzieże. „Dalecy jesteśmy od tak zwanej
bezinteresowności, która rozróżnia mied̨zy politycznym i przestep̨czym”,
pisza8̨0. „Wywłaszczenie” określaja ̨ jako „akt wyzwoleńczy”: jego „celem z
jednej strony jest indywidualne wyzwolenie spod jarzma ośmiogodzinnego

74 List otwarty do ruchu…

75 By nie być gołosłownym – tak w przypadku greckiej grupy Aspołeczne Zachowania na
rzecz Rozprzestrzeniania Rewolucyjnego Terroryzmu.

76 Słońce Wciaż̨ Wschodzi…

77 Komunikat Konspiracyjnych Komórek Ognia w zwiaz̨ku…

78 Czas bojowych sumień…, s. 34, 67

79 Ch. Tsakalos: Konieczność nagłego ataku. Grecja w Ogniu http://grecjawogniu.info/
?p=20053 [dostep̨: 2.01.2015].

80 Komunikat Konspiracyjnych Komórek Ognia w zwiaz̨ku…
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motocykl członka Złotego Świtu, w marcu 2015 r. Komórka „Ogień i Furia”
zniszczyła cież̨arówke ̨ Vodafone101.

Atakowano banki, salony samochodowe, centra handlowe, instytucje rza-̨
dowe, posterunki policji, biura partii politycznych, mieszkania polityków, se-̨
dziów, kryminalistyków i dziennikarzy, przedsieb̨iorstwa (np. firmy ochro-
niarskie czy budujac̨e wiez̨ienia); na liście celów znalazł sie ̨ nawet prezes
organizacji mniejszości pakistańskiej102. Obiektem ataku mógł stać sie ̨ prak-
tycznie każdy (czemu towarzyszyło wyszukane uzasadnienie)103. Ilość jed-
nak nie przechodziła w jakość. „Pełzajac̨y terroryzm” insurekcjonistów ce-
chowała niewielka skala zagrożenia; zamachy czes̨to przypominały raczej
wyskoki wandali niż akty terroru: wysadzenie bankomatu, podpalenie baru
McDonalda, petarda dymna w barze dla policjantów, obrzucenie kamieniami
posterunku, oblanie farba ̨ fasady ambasady, dewastacja samochodów m.in.
spółki energetycznej (odpowiedzialnej za „ogólny rozwój cywilizacji”) i fir-
my kurierskiej104.

Działalność greckich insurekcjonistów odbiła sie ̨ szerokim echem w śro-
dowisku anarchistycznym na całym świecie. W 2011 r. Komórki zainicjowały
tworzenie „globalnego projektu anarchistycznej subwersji”, wydajac̨ broszu-
re ̨Our Lives of Burning Vision, w której postulowano utworzenie Mied̨zyna-
rodowego Frontu Rewolucyjnego105. Idea ta padła na podatny grunt. Insurek-

101 Przeglad̨ anarchistycznych ataków (luty 2014). Grecja w Ogniu http://grecja‑ wo-
gniu.info/?p=19898 (2015 ‑10 ‑03); Przeglad̨ anarchistycznych ataków (lipiec 2014). Ibidem http:/
/grecjawogniu.info/?p=22474 (2015 ‑10 ‑03); Przeglad̨ anarchistycznych ataków (wrzesień 2014).
Ibidem http://grecjawogniu.info/?p=23279 (2015-10-03); Akty solidarności z walka ̨ anarchi-
stycznych wieź̨niów w Grecji. Ibidem http://gre cjawogniu.info/?p=24474 [dostep̨: 3.10.2015].

102 Treść komunikatu KKO…

103 Przekonali sie ̨ o tym nawet anarchiści ze środowisk konkurencyjnych wobec SPF, jak
Giannis Naxakis pobity przez członków Komórek w wiez̨ieniu Korydallos. Grecja: List Gianni-
sa Naxakisa z wiez̨ienia Koridallos. Grecja w Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=19014; Gre-
cja: członkowie Komórek Ognia pobili anarchiste ̨ Giannisa Naxakisa. Ibidem http://grecjawo-
gniu.info/?p=18970; Komunikat Komórek Ognia w sprawie pobicia Giannisa Naxakisa. Ibidem
http://grecjawogniu. info/?p=18991 [dostep̨: 6.01.2014].

104 Czas bojowych sumień…, s. 52, 56–57, 68–69, 72. Sami insurekcjoniści przyznawali, że
efekty ich działalności to „rozwieszony banner oraz wybita szyba, zdemolowane biuro, spalony
bank. Znak Życia…, s. 50.

105 Znak Życia…, s. 72. Broszura została opublikowana po polsku pod tytułem „Czas bojo-
wych sumień. Konspiracyjne Komórki Ognia & nowa miejska wojna partyzancka” przez portal
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publicznego w Atenach eksplodował dużej mocy ładunek wybuchowy, w wy-
niku czego zginał̨ doradca ministra Giorgos Vasilakis96. W listopadzie 2010
r. insurekcjoniści rozesłali szereg listów ‑bomb do ambasad (m.in. Chile, Nie-
miec, Bułgarii, Szwajcarii i Rosji), raniac̨ ich pracowników97. Kolejna fala za-
machów miała miejsce w styczniu 2011 r. na znak solidarności z procesem
aresztowanych członków SPF: 12. – podpalenie biura prawicowego deputo-
wanego i kilku samochodów w Salonikach przez Rewolucyjne Komórki Soli-
darności, 15. – w Atenach podpalenie przedsieb̨iorstwa budowlanego Vasar-
tis przez Wojowników Rewolucyjnego Sumienia i zamach bombowy Party-
zanckiej Formacji im. Lambrosa Foundasa w pobliżu mieszkania rzeczniczki
praw obywatelskich98. W maju tego roku na przedmieściu Aten doszło do
strzelaniny mied̨zy patrolem policji a insurekcjonista9̨9.

Jak oceniała SPF, w 2009 przeprowadzono ok. 180 podpaleń i zamachów
bombowych, w 2010 – 430 ataków, w 2012 – 527, w pierwszym półroczu 2013
– 254100. Zamachy trwały też w kolejnych latach – Rewolucyjna Ludowa Ak-
cja Anarchistyczna od października 2013 r. do lutego 2014 r. zniszczyła oko-
ło 60 bankomatów, w lipcu 2014 r. Sieć Antyautorytarystów zdewastowała
supermarket, we wrześniu tego roku Komórka Antyfaszystowska podpaliła

96 H. Smith: Parcel bomb kills Greek security minister’s aide. The Guardian http:/
/www.theguardian.com/world/2010/jun/25/greece ‑bomb ‑kills ‑securityminister ‑aide
(2010.06.25).; Zamach bombowy na Ministerstwo. Indymedia Polska http://po-
land.indymedia.org/pl/2010/06/51831.shtml [dostep̨: 25.06.2010].

97 Bomba za bomba ̨ – wiemy, kto za tym stoi. Wirtualna Polska http://konflik-
ty. wp.pl/kat,1356,title,Bomba ‑za ‑bomba ‑wiemy ‑kto ‑za ‑tym ‑stoi,wid,1281 3341,wia-
domosc.html?ticaid=1b369 [dostep̨: 2.11.2010]; Bomby w Grecji – „anarchiści wy-
mierzaja ̨ światu klapsa”. Ibidem http://konflikty.wp.pl/kat,1020225,title,Bomby-
‑w ‑Grecji ‑anarchisci ‑wymierzaja ‑swiatu ‑klapsa,wid,12814785,wiadomosc.html [do-
step̨: 2.11.2010]; Dwie kolejne bomby w Grecji – tym razem na lotnisku. Ibi-
dem http://konflikty.wp.pl/kat,1020231,title,Dwie ‑kolejne ‑bomby-w ‑Grecji ‑tym-
razem ‑na ‑lotnisku,wid,12814931,wiadomosc.html [dostep̨: 2.11.2010].

98 Grecja: fala ataków w solidarności z KKO. Baader ‑Meinhof.org.pl www. ba-
ader ‑meinhof.org.pl [dostep̨: 14.03.2011].

99 Terror link in shooting probe. http://www.ekathimerini.com/133608/article/ ekathi-
merini/news/terror ‑link ‑in ‑shooting ‑probe [dostep̨: 19.05.2011].

100 Czas bojowych sumień…, s. 58. Z tego około 250 podpaleń i ataków pod szyldem SPF. Znak
Zycia…, s. 72.
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szantażu niewolniczej pracy, z drugiej zaś celem jest kolektywne przywłasz-
czanie oraz bezpośredni dostep̨ do pienied̨zy, umożliwiajac̨y zaspokojenie
infrastrukturalnych potrzeb, realizacje ̨ rewolucyjnych projektów i inne”. W
końcu, jak pisali, „[j]esteśmy partyzantami przyjemności”81.

Druga ważna zasada insurekcjonizmu to ofensywność. Mimo krytyki
awangardyzmu, ruch swoimi działaniami taka ̨ role ̨ właśnie sobie przypisy-
wał82. Głoszono, że nie należy czekać na sytuacje ̨ rewolucyjna,̨ ale samemu
ja ̨ tworzyć („od insurekcji do rewolucji”83). Nicola Gai pisał, że bojownicy
nie powinni oczekiwać na przebudzenie mas, tylko atakować system
indywidualnie, dajac̨ tym samym przykład do naśladowania. „Anarchiści
musza ̨ uderzać i atakować z cała ̨ swoja ̨ siła,̨ a inni, o podobnym napiec̨iu
walki, podaż̨a ̨ za naszym przykładem. Znajdziemy nowych wspólników i
ostatecznie, gdy wszyscy inni uciskani zdecyduja ̨ sie ̨ powstać, wybuchnie
insurekcja”84. Wtórował mu Christos Tsakalos, krytykujac̨ „logike ̨ umiarko-
wania i przeciet̨ności”. „Atak, atak, atak”, wołał85. Były jednak i odmienne
opinie. Inny z uwiez̨ionych anarchistów Andreas ‑Dimitris Bourzoukos
uważał, że „Uliczne walki sa ̨ tak samo konieczne, jak nocne sabotaże. […]
Wszelki sabotaż odseparowany od walk prowadzonych przez ruch i odsepa-
rowany od jego żad̨ań, ryzykuje, że przejdzie przez historie ̨ niezauważony,
uznany za nieistotny, a w końcu zupełnie z niej wymazany”86.

81 Słońce Wciaż̨ Wschodzi…

82 „Nie wierzymy w awangarde,̨ [ale] nie bed̨ziemy też czekać aż bierne masy naucza ̨ sie ̨
oddychać wolnościa”̨. Tsakalos: Konieczność nagłego ataku…

83 Killing King Abacus: Some notes on…, s. 2.

84 „Konieczność nagłego ataku” – Nicola Gai wyjaśnia anarchistyczna ̨ strategie.̨ Grecja w
Ogniu http://grecjawogniu.info/?p=16835 [dostep̨: 2.01.2015]. Nie ukrywał, że oznaczało to pro-
wokowanie represji ze strony sił porzad̨kowych. Ibidem. Skad̨inad̨ współbrzmiało to z otwarcie
instrumentalnym stosunkiem SPF do protestów społecznych. Insurekcjoniści pisali wprost, że
protesty społeczne winny być wykorzystywane jako osłona bojówkarzy: „Tak, by uderzajac̨y
mogli ukryć sie w tłumie ‘oburzonych’ drobnomieszczan, wypełniajac̨ych protesty”. Czas bojo-
wych sumień…, s. 34.

85 Tsakalos: Konieczność nagłego ataku…

86 List uwiez̨ionego anarchisty Andreasa Bourzoukosa. Grecja w Ogniu http:// grecjawo-
gniu.info/?p=16084 [dostep̨: 10.01.2015].
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Trzecim pryncypium insurekcjonizmu jest rewolucyjna solidarność: „Każ-
da grupa akcyjna w Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej jest zaangażo-
wana w okazywanie solidarności rewolucyjnej towarzyszom, którzy zosta-
li aresztowani, bad̨ź ukrywaja ̨ sie.̨ Solidarność ta demonstrować sie ̨ bed̨zie
głównie przez akcje zbrojne i ataki na ludzi i struktury, które odpowiadaja ̨
za uwiez̨ienie towarzyszy”87. Solidarność to jednak nie tylko manifestacja
solidarności z wieź̨niami politycznymi, ale też element taktyki. W zamierze-
niu insurekcjonistów każdy pojedynczy zamach powinien pociag̨ać za soba ̨
fale ̨ podobnych akcji innych komórek (o ile tylko sa ̨ w stanie włac̨zyć sie ̨
w kampanie)̨; lawinowo narastajac̨, ma w zamierzeniu przynieść efekt kuli
śnieżnej88.

Spośród przykazań rewolucyjnego katechizmu wymieńmy jeszcze brak
profesjonalizacji i, co za tym idzie, specjalizacji terroryzmu: „ważne dla nas
było i nadal jest, by środki i metody stosowane podczas naszych akcji były
proste i relatywnie łatwe do opanowania i przygotowania”89. Arsenał insu-
rekcjonistów opiera sie ̨ wiec̨ na dalekich od jakiegokolwiek wyrafinowania
technikach i powszechnie dostep̨nych materiałach, takich jak benzyna, bu-
tle gazowe, szybkowary, budziki elektryczne itp.90. Każdy z wydawanych po
akcji komunikatów zawierał szczegółowy opis jej przeprowadzenia, majac̨y
służyć jako instruktaż dla ewentualnych naśladowców.

Jeden element jawi sie ̨ natomiast jako jaskrawo niespójny z nihilistycz-
no ‑destrukcyjnymi („Nie ma niewinnych”; „Nie szanujemy ludzkiego życia
jako czegoś co stanowi wartość sama ̨ w sobie”)91 deklaracjami insurekcjoni-
stów: ostrożność w zapobieganiu postronnym ofiarom. „Akcje […] sa ̨ zapla-
nowane w ten sposób, by uniknać̨ uderzania w niewinnych ludzi”, zapowia-

87 List otwarty do ruchu…

88 W literaturze przedmiotu nazywane jest to taktyka ̨ „rójki” (swarming): w określonym
momencie niewielkie jednostki atakuja ̨ z różnych kierunków, po czym znów sie ̨ rozpraszaja.̨
Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. Eds. J. Arquilla, D. Ronfeldt.
Bmw 2001, s. 12.

89 Słońce Wciaż̨ Wschodzi…

90 Czas bojowych sumień…, s. 72.

91 Znak Życia…, s. 10, 47.
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dała FAI92. Gdy w marcu 2010 r. uboczna ̨ ofiara ̨ zamachu padł piet̨nastolet-
ni Afgańczyk, SPF przypomniała stosowane przez siebie zasady bezpieczeń-
stwa: czas pozostawiony na ewakuacje ̨budynku wyliczony stosownie do wie-
dzy o liczbie jednostek, jakimi dysponuje policja na okolicznym obszarze;
umieszczanie w bombach zawsze dwóch zegarów (w przypadku, gdy nie za-
działa jeden z nich, wówczas zamiast niego zadziała drugi); telefony ostrze-
gawcze do przynajmniej dwóch instytucji po to, by uniknać̨ nieporozumie-
nia po stronie osoby odbierajac̨ej telefon, jak również możliwej trudności
z połac̨zeniem93. Zdania w tej sprawie były jednak podzielone. O ile grecka
Walka Rewolucyjna potep̨iła zamachy FAI na ambasady, to chilijscy insurek-
cjoniści reprezentowali bardziej radykalne stanowisko, głoszac̨: „nalegamy,
by każdego cywilnego pracownika instytucji dyplomatycznych […] uważać
za potencjalny cel ataku”94.

Do realizacji tego programu Konspiracyjne Komórki Ognia przystap̨iły w
styczniu 2008 r. skoordynowana ̨kampania ̨podpaleń w Atenach i Salonikach.
Druga fala podpaleń miała miejsce w lutym 2009 r. Terroryzm stopniowo
eskalował: w maju 2009 r. po raz pierwszy Komórki użyły bomby, w czerw-
cu przeprowadziły pierwszy atak na cel polityczny – byłego ministra spraw
wewnet̨rznych. Domorośli terroryści naruszali jednak podstawowe zasady
bezpieczeństwa, co pozwoliło na dokonanie pierwszych aresztowań po zama-
chach bombowych we wrześniu. Zamachy trwały jednak nadal: w 2009 roku
w październiku (2. – w czasie wiecu wyborczego konserwatywnego premie-
ra Karamanlisa i 30. – w pobliżu mieszkania konserwatywnej deputowanej)
i grudniu (27. – w biurowcu mieszczac̨ym m.in. oddział Narodowego Banku
Grecji) oraz w roku nastep̨nym – opodal budynku parlamentu (10 stycznia),
na biuro Złotego Świtu, wiez̨ienie Korydallos i gmach sad̨u w Salonikach95.
W czerwcu tego roku w ściśle strzeżonej siedzibie ministerstwa porzad̨ku

92 List otwarty do ruchu…

93 Treść komunikatu KKO po śmierci 15 ‑latka. Baader ‑Meinhof.org.pl www. ba-
ader ‑meinhof.org.pl [dostep̨: 24.10.2013]. Jak zwrócił uwage ̨ jeden z anarchistycznych
obserwatorów: „Paczki KKO ‘tylko’ straszyły i parzyły. Paczki FAI jak dotad̨ urwały kilku
osobom palce”. O Nieformalnej FAI…

94 O Nieformalnej FAI…; Czas bojowych sumień…, s. 58.

95 Who are the Conspiracy…; por. Demokracja nie wygra – komunikat Komórek Ognia. Ba-
ader ‑Meinhof.org.pl www.baader ‑meinhof.org.pl [dostep̨: 5.03.2010].
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