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doświadczenie spotykaja ̨ sie ̨w niekończac̨ym sie ̨ tańcu, a nie przy klawiatu-
rach cyfrowego świata nicości.

Dlatego anarchistyczna partyzantka może przenieść anarchie ̨ z abstrak-
cyjnej teorii do praktyki, gdzie nasze pragnienia uzbrajaja ̨ sie ̨ i wytwarzaja ̨
nasza ̨własna ̨ rzeczywistość.

Konspiracyjne Komórki Ognia i FAI sa ̨ odbiciem naszych pragnień.
Daż̨ymy do stworzenia nieformalnej sieci komórek i grup łac̨zonych anar-
chistyczna ̨ wiez̨ia,̨ majac̨ na celu rozprzestrzenianie sie ̨ praktycznej teorii
i ataków. Rozpościeramy własna ̨ sieć, jak pajak̨… Przygotowujemy ataki
przeciw placówkom świata zorganizowanego wyzysku i nudy. Uderzamy w
banki, komisariaty, sad̨y, wiez̨ienia, ministerstwa, biura partyjne, korpora-
cyjne imperia i wszystko to, co reprodukuje i strzeże wartości tego świata.
Oczywiście zdajemy sobie sprawe,̨ że celem nowej anarchistycznej party-
zantki miejskiej nie jest jedynie niszczenie rzeczy i egzekucje oficerów
władzy, lecz zarazem zniszczenie relacji społecznych, które zatruwaja ̨ ich
jadem autorytaryzmu. Dlatego, równolegle do organizowania i rozprzestrze-
niania FAI i KKO z pomoca ̨ kul i bomb, pragniemy – poprzez nasze teksty
– zniszczyć wszystkie społeczne konwencje i spoliczkować mentalność
dobrowolnego posłuszeństwa, która stanowi połowe ̨ siły władzy…

Nienawidzimy zarówno dłoni trzymajac̨ej bat, jak i pleców pokornie
przyjmujac̨ych jego uderzenia…

Nie podaż̨aj za mna…̨ ja cie ̨ nie prowadze…̨
Nie idź przede mna…̨ nie bed̨e ̨ za toba ̨ podaż̨ać…

Wydepcz własna ̨ ścieżke…̨ stań sie ̨ soba…̨

ZORGANIZUJEMY 10, 100, 1000 komórek Nieformalnej Federacji Anar-
chistycznej i Konspiracyjnych Komórek Ognia
ATAKUJMY PIERWSI I ZAWSZE NA RZECZ ANARCHII

Konspiracyjne Komórki Ognia – FAI/IRF
Komórka Wiez̨ienna
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przywództwo, weteranów i „anarchistycznych” piarowców konkurujac̨ych
o to, kto zostanie sternikiem rewolucji.

Poza tym, wyzwolenie nadejdzie wówczas, gdy utniemy głowy naszym sa-
mozwańczym „wyzwolicielom”.

Nie bed̨ziemy czekać na warunki najlepsze dla masowego powstania. Wa-
runek gotowości mas jako niezbed̨ny dla „rewolucji” przeciw władzy powo-
duje jedynie odkładanie działań na bliżej nieokreślone „później”.

Wiemy, że żyjemy w czasach „kryzysu”. Niektórzy ex-anarchiści postano-
wili podaż̨yć za retoryka ̨ pragmatyzmu i ekonomizmu, sad̨zac̨, że mówia ̨ je-̨
zykiem realizmu politycznego. Nie utrzymali swej pozycji jako anarchiści,
zaś jako marksiści okaża ̨ sie ̨ niekompetentni…

Ich argumenty już ulegaja ̨ zmianie i prowadza ̨ do przestarzałych sojuszy
z jednostkami i środowiskami określajac̨ymi sie ̨w kategoriach opozycji poli-
tycznej. Anarchia nie ma z nimi już nic wspólnego…

Uparcie twierdzimy, że anarchia jest czarna.
Pograż̨ona w chaosie, nieporzad̨ku, życiu na krawed̨zi, nihilizmie czynu,

zbrojnej konfrontacji z istniejac̨ym [światem], w ogniu ciag̨łej anarchistycz-
nej insurekcji.

Nie zgadzamy sie ̨z wyidealizowanym, pryncypialnym teoretyzowaniem o
przyszłym wyzwoleniu, ani obietnicami społecznej harmonii. Życie nie daje
żadnych gwarancji. Czas jest teraz, a miejsce – tutaj…

Bad̨źmy szczerzy: nie wiemy, na ile „funkcjonalne” bed̨zie wyzwolone ju-
tro. Właśnie dlatego bed̨zie wyzwolone.

Bed̨zie bowiem pełnemożliwości, pytań i wat̨pliwości. Kto szuka pewnych
odpowiedzi i marksistowskich pewników, wkrótce znajdzie gwarancje ̨ wła-
dzy i kaste ̨ kapłanów czerwonej władzy.

My trwamy przy naszych pytaniach i czarnej fladze…
To jest czarna anarchia.
Anarchia wymaga jednak zorganizowania nowej anarchistycznej party-

zantkimiejskiej, jeśli nie chcemy jej zdegenerowania w bezsensowna ̨poetyc-
ka ̨paplanine,̨ skazana ̨na alternatywna ̨ integracje ̨z systemem. Pojec̨ia i idee
samew sobie nie sa ̨uzbrojone, a anarchistyczny indywidualizm czy nihilizm
kończa ̨ jako nieszkodliwe słowa w ustach jeszcze bardziej nieszkodliwych
jednostek, którym anarcho-nihilizm myli sie ̨ z subkultura ̨ „antyspołeczne-
go stylu życia”.

Anarcho-nihilizm łac̨zy propagande ̨ słowa z propaganda ̨ strzałów, ognia i
dynamitu. Jego dynamika powstaje na kowadle działań, gdzie świadomość i
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I. Mrożony Marksizm
Dzisiejsze czasy spowija zapach benzyny silnikowej, taniej i cież̨kiej pracy
raz zapach naftaliny otaczajac̨y moralność dobrowolnych poddanych tego
systemu…Nie chcemybyć kształtowani przez kulture ̨techno-industrialnego
faszyzmu, białe fartuchy naukowców, krawaty technokratów, chet̨nemilcze-
nie zwykłych ludzi i głupie uśmiechy konsumentów… Nie pasujemy do es-
tetyki szklanego świata szerokich ekranów telewizyjnych, cyfrowej imitacji
życia oferowanej przezmedia społecznościowe,wystaw sklepowych sprzeda-
jac̨ych style życia i soczewek kamer bezpieczeństwa. Nie dostosowujemy sie ̨
do społeczeństwa zniewolenia, policyjnych kontroli dokumentów tożsamo-
ści, nadzoru strażników i ochrony, praw egzekwowanych przez sed̨ziów, za-
ryglowanych drzwiwiez̨ień. Nie zadowalamy sie ̨także typowa ̨normalnościa,̨
jaka ̨ dyktuje moralność, a odczuwanej nudy nie zagłuszamy lekami psycho-
tropowymi, nie chowamy sie ̨ też za chłodem pustych relacji, nie czytamy…
Marksa.

Naszemu życia towarzyszy dziś ogólny kryzys. Nasza codzienność ugina
sie ̨ pod cież̨arem tyranii liczb i numerów. Nasze życie przypomina ksieg̨e ̨
rachunkowa,̨ której obliczenia zawsze wykazuja ̨ deficyty i długi. Jesteśmy
przytłoczeni pojec̨iami i terminami finansowymi, z których połowy nie zna-
my, a inne nas nie interesuja.̨ Ruchliwi szarlatani wszelkich ideologii, we-̨
druja ̨ od jednej konferencji finansowej do drugiej i bombarduja ̨ nas zawiły-
mi, czes̨to niezrozumiałymi wykładami-wywiadami, a każdy z nich przed-
stawia swoje własne antidotum na ekonomiczny kryzys.Na półkach ideolo-
gicznego supermarketu każdy wierzac̨y konsument znajdzie odpowiadajac̨e
mu antidotum, we wszelkich odcieniach i smakach. Sa ̨ tam antidota „rewo-
lucyjne”, a nawet „anarchistyczne”. W Grecji, neo-komuniści, ex-anarchiści
mieszaja ̨w kociołku ideologicznych etykiet anarchizmu,wrzucajac̨ tammro-
żony marksizm, antyimperializm i szczypte ̨ odrażajac̨ego wyzwolenia naro-
dowego. Nowy nurt „poważnej” anarchii wchodzi na formalna ̨ ścieżke ̨ i lan-
suje antykapitalistyczna ̨walke ̨ prowadzona ̨ na czerwonym gruncie. Retory-
ka neo-komunistów-„anarchistów” zabiera głos w każdej sprawie, próbujac̨
stworzyć społecznymarketing propagandy dlamas, a także promuje genera-
lizacje uświec̨ajac̨e „uciskanych ludzi” i „robotników”, którzy ich zdaniem
oczywiście „nie sa ̨ odpowiedzialni” za swoje wybory i milczenie. Jednocze-
śnie retoryka ta dyskretnie używa społecznie aprobowalnych narodowych
odniesień, takich jak „grecki naród”, „nasz kraj” i obietnic „społecznego
rozwiaz̨ania” majac̨ego nadejść wraz z nastaniem społeczeństwa porewolu-
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cyjnego, nauczajac̨ na oddolnych zgromadzeniach o potrzebie scentralizo-
wanych struktur… Wyglad̨a na to, że niektórzy neo-komuniści już testuja ̨
swoje przyszłe biura. Coś, do czego zapewne sposobi sie ̨ teraz również cześ̨ć
środowiska anarchistycznego, którego liderzy umacniaja ̨ swoja ̨ pozycje,̨ od-
wołujac̨ sie ̨ do swojego doświadczenia, wieku i rzekomej mad̨rości.

Tam jednak, gdzie inni widza ̨ okazje ̨ z powodu kryzysu ekonomicznego,
my dostrzegamy pułapke.̨ Pułapke ̨zatoniec̨ia w bagnie zamet̨u, w fantazjach
o „dobru” społecznym, wywiedzionych z marksistowskich analiz, w pewno-
ści co do istnienia rewolucyjnego podmiotu, w ekonomizmie.

Przede wszystkim, globalny kryzys jakiego dziś wszyscy doświadczamy,
nie jest tylko kryzysem wskaźników, figur finansowych i matematyki, ale
cześ̨cia ̨ ogólnego kryzysu wartości i sumienia w świecie władzy. To kanibali-
styczny kryzys zachodniego stylu życia, który po tym jak rozrósł sie ̨ dziek̨i
dużej konsumpcji krwi i ropy (krajów – przyp. tłum.) „nisko rozwiniet̨ych”,
zaczyna teraz pożerać własny ogon. Dziś, „świat rozwiniet̨y” nie tylko żyje w
uścisku ekonomicznej tyranii, ale również na pustyni duchowego i emocjo-
nalnego bankructwa.

Wprzeciwieństwie domarksistów i ich anarchistycznychprawnuków, któ-
rzy chcieliby interpretować życie z matematyczna ̨ racjonalnościa,̨ my po-
szukujemywyzwolenia w podmuchu permanentnej, egzystencjalnej rewolty
zwiaz̨ków, sytuacji, wartości, moralności i życia codziennego.

Nawet ekonomia, stanowiac̨a centrum monotonnych, komunistycznych
analiz, nie jest dla nas seria ̨ uporzad̨kowanych liczb, matematycznie prowa-
dzac̨ych do walki klasowej. Zamiast tego, ekonomia stanowi po pierwsze i
głównie hierarchiczny stosunek społeczny, który przemawia jez̨ykiem pie-
niad̨za. Pieniad̨z symbolizuje zakumulowana ̨ władze.̨ To prawo własności,
które umożliwia posiadanie przedmiotów, ziemi, czasu, podziwu, zwiaz̨ków
i ludzi. Anarchistyczne wyzwanie nie może zatem dać sie ̨ chwytać w pułap-
ke ̨ żad̨ań „lepszej płacy”, „niższych podatków”, „ekonomicznej równości”…
Nie da sie ̨ zniszczyć moralności posiadania, czyniac̨ je równym i takim sa-
mym dla wszystkich.

Eksperyment totalitarnych reżimów komunistycznych zrodził potwory,
dyktature ̨ proletariatu i podporzad̨kowanych poddanych. Nie można prze-
gnać jednego okropieństwa przy pomocy innego, przemianowujac̨ po prostu
kierunek zmian na bardziej „społeczne”, wyobrażajac̨ sobie, że dziek̨i „anty-
imperialistycznej walce”, kraj przestanie być „nowoczesna ̨ kolonia”̨.

Nawet gdyby usunać̨ pieniad̨z, władza znalazłaby nowe paciorki i świeci-
dełka do wymiany na posłuszeństwo tubylców. Poza tym, władza jest starsza
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marksistów, jak też zburzyć wieże ̨ z kości słoniowej, w której zamyka sie ̨
„ideologiczna” teoria czystej anarchii.

Analizujemy i rozszyfrowujemy zespół sprzeczności tkwiac̨ych w społe-
czeństwie nie po to, by pozostać widzami i umacniać swa ̨ „władze”̨, lecz by
strategicznie zaplanować anarchistyczny atak. Istnieja ̨ tak zwane pośrednie
walki społeczne, z których niektóre (np. studenckie akcje okupacyjne) sa ̨ in-
teresujac̨e ze wzgled̨u na swoja ̨ złożoność i dywersyjność, z których może
powstać sytuacja chaosu, bed̨ac̨a idealnym polem ekspresji dla naszej niena-
wiści wobec systemu. Oczywiście nie bed̨ziemy unikać tych walk, pamiet̨ajac̨
oczywiście, że „ideał” w rzeczywistości mocno sie ̨ rozmywa, a tym, co pozo-
staje z róży jest cierń.

Ponieważ jednak nie zamykamy sie ̨w schemacie żad̨ań i reformistycznych
korekt, zachowujemy swa ̨ tożsamość i nie zatracamy sie ̨w żałosnych sztucz-
kach politycznych by stać sie ̨„lubianymi” przez społeczeństwo. Wkraczamy
wiec̨ jako anarchiści i nie chowamy sie ̨za innymimaskami społecznymi (bez-
robotni, robotnicy, demonstranci); przeciwnie, wkładamy kaptury i atakuje-
my, nie bojac̨ sie ̨wpadniec̨ia w pułapke ̨ sprzeczności pośrednich walk.

Jeśli chcemy zniszczyć ten świat, pełen zorganizowanego wyzysku i nu-
dy, musimy mówić o przekroczeniu klas, a nie machać całunem „walki klas”
jak flaga.̨ Czerwonym anarchistom, gadajac̨ym o walce klas, śmierdzi z ust
trupem.W ciag̨łej anarchistycznej insurekcji wszelkie klasy zostaja ̨unieważ-
nione. Jednostka, wyzwoleńczo i świadomie odnajdujac̨ sama ̨siebie, zrywa z
klasa ̨z której pochodzi, niezależnie czy jest to proletariat czy drobna burżu-
azja. Odrzucamy wszystkie klasy, ponieważ sa ̨ skutkiem podziałów wytwo-
rzonych przez system. Każda klasa zawiera w sobie cechy i moralność ist-
niejac̨ego świata. Ukochane dzieci czerwonych „anarchistów”, proletariat,
maja ̨ głeb̨oko zakorzeniona ̨ etyke ̨ pracy, pseudo-dume ̨ patriotyzmu, uwiel-
bienie dla własności, resztki religijnego konserwatyzmu… Taka jest smutna
prawda o zamec̨ie, który przeważa wewnat̨rz pośrednich i reformistycznych
walk robotniczych, które nie potrafia ̨wyzbyć sie ̨swej krótkowzroczności, by
osiag̨nać̨ całościowa,̨ wyzwoleńcza ̨ perspektywe.̨

III. O Czarnej Anarchii
Odcinamy sie ̨wiec̨ od wszelkiej maści „walki klas”, która, w swej najradykal-
niejszej, marksistowskiej formie, ma na celu zdobycie władzy poprzez dyk-
tature ̨ proletariatu. Plujemy na „ekspertów” od rewolucji, komunistyczne

9



glinom, ale substancjalnie nie porozumiemy sie ̨ z nimi, dopóki nie zniszcza ̨
w sobie wewnet̨rznej tożsamości moralnej pracownika, studenta, bezrobot-
nego, demonstranta, i dopóki nie wystap̨ia ̨przeciw światu porzad̨ku i prawa
– w całości.

Najbliżej nam nie do tych, którzy wychodza ̨ na ulice nie majac̨ już nic do
stracenia, lecz do tych, którzy pragna ̨ stracić wszystko, by rozpoczać̨ swe
życie na nowo…

Poza tym wśród tych pierwszych znajda ̨ sie ̨najwiek̨si zdrajcy, którzy, gdy
powinie im sie ̨ noga lub zostana ̨ przekupieni obietnicami ekonomicznymi
opuszcza ̨was, zaczna ̨ sypać lub nawet odwróca ̨ sie ̨ przeciwko wam…

z drugiej strony, wśród tych drugich znajda ̨ sie ̨ najwierniejsi i najbliżsi
towarzysze i sojusznicy…

Ileż razy znaleźliśmy sie ̨ pośrodku wzburzonego morza nieporozumień i
sprzeczności? Ci sami ludzie, z którymi szliśmy ramie ̨ w ramie,̨ rzucaliśmy
kamieniami i koktajlami Mołotowa w policje ̨ i staliśmy na barykadach, w
kontekście zwiaz̨kowych żad̨ań lepszej płacy wysuwanych podczas „dzikich
strajków” ochoczo wracali do swej codziennej rutyny i ponownie wciskali
sie ̨w mundurek praworzad̨nych obywateli, wyborców, członków rodzin, te-
lewidzów, niezależnie od tego czy ich żad̨ania zostawały spełnione czy też
nie. Od czasów „dzikiego strajku” w Chalybourgii wszelka mobilizacja jest
pod kontrola ̨ zwiaz̨ków powiaz̨anych z Partia ̨ Komunistyczna ̨ i spotyka sie ̨
z ciepłym przyjec̨iem posłów Złotego Świtu, prześcigajac̨ych sie ̨w okazywa-
niu swej solidarności z walka ̨„greckich robotników”. Od czasów barykad na
ulicach Keratei oraz sabotażu instalacji wysypiska śmieci w okolicy w tym
samym regionie obserwujemy duża ̨ liczbe ̨wyborców Złotego Świtu.

Ale nawet „dzika młodzież” gubi sie ̨ w sprzecznościach. Ze studenckich
okupacji i ataków na gliny, bez zastanowienia przerzuca sie ̨na pogromy imi-
grantów i panegiryczne świet̨a dumy narodowej („sportowe” sukcesy naro-
dowej reprezentacji piłkarskiej).

Dlategoniewystarczy okazjonalne łamanie prawa rzucajac̨ kamieniemczy
koktajlemMołotowa. To z pewnościa ̨konieczny krok, jednakwraz z bankiem
czy radiowozem, który podpalamy, musimy podłożyć ogień także pod wszel-
kie objawy autorytaryzmu w nas samych, wszelkie przesad̨y moralne i kon-
serwatywne stereotypy, które przejmujemy z tego świata.

Oczywiście, ponieważ nienawidzimy krytycyzmu dla samego krytycyzmu
i cyfrowej degradacji, pseudo-nihilistycznego jec̨zenia, krytykujac̨ego
wszystko poza zdeformowanym „superego”, nasze stanowisko jest jasne.
Chcemy zarówno zniszczyć żałosna ̨ polityke ̨ świeżo upieczonych anarcho-
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niż kapitalizm i pieniad̨z. Dlatego śmiejemy sie,̨ ale także ogarnia nas znuże-
nie, z analiz i tekstów anarcho-marksistowskich, teoretyzujac̨ychmoli. Pisza ̨
oni i przepisuja ̨ na nowo swoje super-analizy, ale ich konstrukcje nie maja ̨
sensu, gdyż nie rozumieja ̨ oni, że życia nie da sie ̨ zamknać̨ w etykietach ja-
kie staraja ̨ sie ̨mu dokleić… „proletariat”, „walka klas”, „walka antyimperia-
listyczna”…

Po pierwsze walka z imperializmem nie wymaga całościowego odrzuce-
nia państwa, jakie charakteryzuje walke ̨ prowadzona ̨ przez anarchistów.
Imperializm zwalczaja ̨ także komunistyczne skamieliny z KKE (Komuni-
styczna Partia Grecji). Jednocześnie, czytajac̨ mied̨zy linijkami w tekstach
ex-anarchistów, a teraz komunistów, widzimy umyślny krypto-patriotyzm.
Narodowe odniesienia (nasz kraj, naród grecki, itp.) , koncentrujac̨e sie ̨ na
„kapitale zagranicznym” (tak jakby kapitał miał narodowość) w połac̨zeniu
z zupełnym brakiem antypaństwowego tonu, sa ̨ co najmniej podejrzane.
Neo-komunistycznie ex-anarchiści ani przez moment nie mówia ̨ o potrze-
bie niszczenia państwa. Zamiast tego, wypowiadaja ̨ sie ̨ w oskarżycielski i
polityczny sposób zmierzajac̨ do jego szerokiej konsumpcji, liczac̨, że jako
skrajna lewica dostana ̨ sie ̨ do lewicowego rzad̨u, któremu, choć sami go
potep̨iaja,̨ nie wypowiadaja ̨ otwartej wojny. Pozaparlamentarna opozycja
wobec lewicowego rzad̨u SYRIZY nie ma nic wspólnego z anarchia ̨ i wolno-
ścia.̨ Nie chcemy zreformowania systemu ani przemodelowania go na lewo;
wszystko czego pragniemy to całkowicie go zniszczyć. Żyjemy jednak w
dziwnymmomencie i musimy przezbroić nawet najbardziej fundamentalne
segmenty anarchii…

Władza zatem to nie sa ̨ tylko odpychajac̨e, ponure twarze ned̨znych ciał
wystrojonychw garnitury i krawaty, tak samo jak anarchia nie jest „uczciwa,̨
robotnicza ̨ płaca”̨ ani „Czytaniem kompletu prac Marksa i Bakunina”… Nie-
wat̨pliwie ci pierwsi powinni stać sie ̨ doskonałym celem dla Kałasznikowa,
ale to nie wystarczy…

Władza to relacja społeczna.
Powstaje nawet w naszych przyjaźniach, podczas naszych spotkań, w na-

szej miłości, w naszym życiu codziennym.
Ponownie musimy wygnać ja ̨ z naszych zwiaz̨ków. Oczywiście, dokonuje

sie ̨ to tylko poprzez bojowa/̨zbrojna ̨ konfrontacje ̨ z istniejac̨ym, ponieważ
nasze poszukiwania nie sa ̨hippisowskim medytowaniem, lecz praktycznym
życzeniem, które najlepiej wyraża sie,̨ gdy nasze palce wypełniaja ̨magazyn-
ki pociskami, a nasze dłonie uzbrajaja ̨ nasza ̨ broń, pozwalajac̨ jej „przemó-
wić”…
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II. Przezwycież̨ajac̨ rewolucyjne mity
Klasa ubogich, uciśnionych, „znajdujac̨ych sie ̨na dnie”, pracowników, to wy-
blakła etykietka, która według nas nic soba ̨nie reprezentuje. To zaginione w
próżni słowa, których echo rozpływa sie ̨ w przezwycież̨onej już przeszłości.
Klasa robotnicza to masowo narzucana tożsamość, miażdżac̨a swym cież̨a-
rem szczególność i wyjat̨kowość każdej jednostki, każdego człowieka. Lud
jest opowieścia ̨ łac̨zac̨a ̨ w jedno przeróżne osoby z zupełnie odmiennymi
perspektywami, zwyczajami, lek̨ami, przemyśleniami, osobowościami, któ-
rych cechy gina ̨w zamec̨ie, sa ̨ ujednolicane w ustach ekspertów od polityki
w słowie „lud”. A lud, społeczeństwo to domena sprzeczności. To miejsce,
z którego wszyscy sie ̨ wywodza,̨ również my, którzy odrzucamy moralność
i wartości społeczeństwa, z miejsca tego można jednak trafić w przeróżne
inne miejsca. Społeczeństwo jest zamieszkiwane przez niewolników, którzy
pragna ̨ wyglad̨ać jak ich przełożeni, jednostki ubóstwiajac̨e ład, konserwa-
tystów broniac̨ych normalności, drobna ̨ burżuazje ̨ czczac̨a ̨ własność, faszy-
stów bojac̨ych sie ̨ wszystkiego, co inne, dobrych obywateli zakochanych w
zaciszu swych domów i ślicznych meblach, niższe klasy pełne zawiści wobec
średnich i średnie, które sa ̨całkiemzobojet̨niałe, biedote,̨ która narzeka, lecz
boi sie ̨działać, imigrantów, drobnych przestep̨ców, którzy uwielbiaja ̨uprzy-
wilejowanych… To samo społeczeństwo zamieszkuja ̨ postep̨owcy, wrażliwi
filantropi, lewicowcy, pacyfiści, komuniści, wolnościowcy, anarchiści, rewo-
lucjoniści, nawet negujac̨y społeczeństwo nihiliści.

To, co nazywa sie ̨ „ludem”, „społeczeństwem”, to przede wszystkim mo-
zaika relacji mied̨zy poszczególnymi osobami, zażyłości z jednymi, a zacie-
kłej wojny z innymi.

Lud zawsze jest przedstawiany w pozytywnym świetle. Wszyscy sie ̨na nie-
go powołuja,̨ od faszystów i konserwatystów po lewicowców i anarchistów.
Lud jest „biedny”, „uczciwy”, „pograż̨ony w zapaści”, „w błed̨zie”, i oczywi-
ście – „mad̨ry” gdy chodzi o wybory…Według ekspertów lud i klasa robotni-
cza jest ciag̨le zwodzony, dlatego też ciag̨le potrzebuje przewodnika. Mark-
siści i ich anarchistyczne wnuczet̨a zawsze chca ̨ być przewodnikami (oczy-
wiście w imieniu „ludu”) i ofiarować ziemie ̨ obiecana,̨ społeczeństwo pore-
wolucyjne. W swych tekstach, plakatach, na wydarzeniach zawsze mówia ̨w
liczbiemnogiej, używajac̨ kolektywnego „my”w imieniu ludu, pracowników,
proletariatu, liczac̨, że jeśli utożsamia ̨ sie ̨ z proletariatem, stana ̨ sie ̨ bardziej
lubiani i przyciag̨na ̨do siebie ludzi. Co zabawne, zazwyczaj polityczni przed-
stawiciele proletariatu nie maja ̨ z nim nic wspólnego, gdyż – ujmujac̨ to w
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kategoriach „klasowych” –wywodza ̨sie ̨z burżuazji lub klasy średniej (wiecz-
ni studenci, klienci lub właściciele kawiarni, ludzie zależni ekonomicznie od
rodziców itp.).

Jako nowi mesjasze-zbawiciele, zwracaja ̨ sie ̨ do pstrokatej w swej masie
klasy robotniczej, uważajac̨ ja ̨ za podmiot rewolucyjny. Ale z klasy robotni-
czej pochodzi obojet̨ność wielu, żałosność drobnej burżuazji, patriotyczny
kanibalizm, 500 000 wyborców złotego świtu, praworzad̨ni obywatele, dono-
siciele, konserwatyści, wierni w kościołach, stali widzowie telewizji, zombie
cyfrowego świata i mediów społecznościowych, zadowoleni konsumenci…

To, co łac̨zy nas, anarchistów zewszystkimi tymi ludźmimieści sie ̨na skali:
od niczego do nieusuwalnej wrogości. Anarchia i ruch pracowniczy wytyczy-
ły dwie równoległe drogi, a zostało geometrycznie udowodnione że linie rów-
noległe nie przecinaja ̨ sie.̨ Dlaczego wiec̨ mielibyśmy uznawać wszystkich
uciśnionych z zasady jako „braci” i mówić o walce klas u boku ludzi, z który-
mi niemamy nic wspólnego? Lepiej jest przypuścić anarchistyczny, całościo-
wy atak, który zlikwiduje te ̨ iluzje ̨wspólnego frontu uciśnionych. Ponieważ
jedynym, co łac̨zy nas z uciśnionymi jest wymuszona sytuacja materialna, w
której przyszło nam żyć. Jednak wymuszona wspólna sytuacja w jakiej znaj-
dujemy sie ̨ jako zmarginalizowane jednostki, wraz z ubogimi, bezrobotnymi,
robotnikami, migrantami nie jest świadomym wyborem. Z wyjat̨kiem tych
spośród nas, którzy świadomie wybrali znajdowanie sie ̨ na marginesie spo-
łeczeństwa i odcinaja ̨ sie ̨ od dóbr materialnych, wiek̨szość uciśnionych nie
pragnie zniszczyć świata wyzysku, lecz przeprowadzić sie ̨ do domów swych
szefów, nosić ich ubrania, naśladować ich zachowanie i uciskać tych, którzy
znajda ̨ sie ̨ pod nimi. Niewolnik, który walczy o prawa bez wyzwolicielskiej
świadomości wkrótce zacznie nosić strój swego pana. Wystarczy przyjrzeć
sie ̨ skumulowanej mikro-władzy, która ̨ uciśnieni nosza ̨w sobie i daja ̨wyraz
wobec tych, których uważaja ̨ za „słabszych” od siebie: natywni mieszkańcy
wobec imigrantów, imigranci wobec swych rodzin, „bardziej doświadczeni”
pracownicy wobec nowych kolegów… Taki jest współczesny proletariat. Na-
jemnicy łac̨zac̨y w sobie ned̨ze ̨ i kanibalizm, gotowi zaoferować swe usługi
temu, kto da najlepsza ̨oferte.̨ Uciśnieni ludzie ze zduszonymi kompleksami,
pragnac̨y być jak ich szefowie.

Dlatego nie chcemy szukać towarzyszy i sojuszników na podstawia wymu-
szonychwspólnychwarunków życia, lecz na podstawie wspólnychwyborów.

Nie dajemy sie ̨omamić ani zadowolić efemerycznym sojuszom z tymi, któ-
rzy walcza ̨ o lepsze wynagrodzenie czy prawa i zreformowanie obecnej ne-̨
dzy. Możemy walczyć wraz z nimi po jednej stronie barykady czy przeciw
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