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JEB! BRZDEK̨! Mój kij wylad̨ował dokładnie tam, gdzie nim celowałem - po przekat̨nej
twarzy faszysty próbujac̨ego zerwać baner, który razem z kolega ̨trzymaliśmy i do którego
swoja ̨ droga ̨ ów kij był przymocowany. Cios uderzył go z taka ̨ pred̨kościa,̨ że jego głowe ̨
odrzuciło do tyłu, podczas gdy z pek̨niet̨ego nosa trysneł̨a struga krwi, z rozwartych ust
wyleciał kawałek zeb̨a, a z okularów pek̨niet̨e szkło.

Nie był to szcześ̨liwy cios. Został on wykonany z zamierzona ̨ i dokładna ̨precyzja ̨ - obrót
talii i bioder, nastep̨owanie po sobie ruchów rak̨ i barków, prawa ̨ rek̨a ̨ chwyciłem kij na
górze, lewa ̨ rek̨a ̨w dole. Miłosiernie nie osunał̨em drugiego końca kija w jego krocze.

Uderzenie zostało „sprzedane” w trakcie ekologicznego protestu w obronie siebie oraz
innych zgromadzonych wokół baneru, przeciwko prawicowcom, którzy mieli już pokaźna ̨
historie ̨brutalnych ataków na aktywistów. Wwiek̨szej bijatyce, która nastap̨iła, kolejnych
dwóch prawicowców zaatakowało mnie i wówczas inni demonstrujac̨y przyszli mi z odsie-
cza.̨ Doznaliśmy tylko drobnych zranień i nikogo nie aresztowano.

Żeby ten dźwiek̨ nie brzmiał wyłac̨znie, jak podkład sadystycznego porno (przyznajcie
sie,̨ niemalże każdy z nas lubi słuchać historii, w których faszyści dostaja ̨ łomot, jak wtedy
gdy biały nacjonalista Richard Spencer dostał cios w Dniu Inauguracji). Możemy przyjrzeć
sie ̨ specyfice opisanego zajścia i tego, w jaki sposób odnosi sie ̨ono do pytań o samoobrone.̨

Artykuł ten jest wyłac̨znie o tym, jak unikać ataku, a nie o ofensywnych działaniach
przeciwko prawicowcom. Wiek̨szość organizmów broni sie ̨ odruchowo. Pacyfizm jest wy-
branym sposobem zachowywania i może być efektywny w niektórych sytuacjach lub kam-
paniach. Fizyczna reakcja na atak ma genetycznie zakodowany łańcuch zapalny, ale wyko-
rzystanie tej energii efektywnie wymaga wyćwiczenia.

Kluczowym elementem jest trening. Latami praktykowałem sztuki walki, w którychwal-
ka z użyciem kijów była jedna ̨ z cześ̨ci. Trenowaliśmy w grupach specjalnie utworzonych,
aby ćwiczyć obrone ̨przed atakami prawicy. Grupe,̨ w której zaczel̨iśmy szkolił Koreańczyk
z Seulu posiadajac̨y czamy pas. W rodzinnym kraju pracował w siłach policyjnych i chwa-
lił sie ̨ nam tym, że bil protestujac̨ych studentów. Zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego,
iż byliśmy amerykańskimi odpowiednikami jego celów. Nalegał abyśmy, w imie ̨ szacunku,
za każdym razem, gdy wchodziliśmy do jego sali pochylali sie ̨przed zawieszonymi na ścia-
nie sali treningowej skrzyżowanymi ze soba ̨ flagami Stanów Zjednoczonych i Południowej
Korei. Radziliśmy sobie z tym w ten sposób, że w momencie gdy byliśmy zgiec̨i, wystawia-
liśmy środkowy palec. Treningi były bardzo formalne i rygorystyczne, a zdobywanie ko-
lejnych szczebli i pasów było głównym celem. ostatecznie postanowiliśmy założyć mlasna ̨
sekcje ̨ treningowa,̨ w której trenerem był nasz znajomy z czarnym pasem. Zażegnaliśmy
wiek̨szość formalności, ale rygor utrzymywaliśmy. Mimo, iż cieszyło nas koleżeństwo i bu-
dowanie umiejet̨ności walki, które tylko nieliczni z nas posiadali. Naszym celem nie było
osiag̨anie umiejet̨ności samoobrony, chcieliśmy raczej stworzyć obronny kolektyw naszej
społeczności na czas demonstracji i spotkań.

Posiadanie zorganizowanej jednostki obronnej nie jest niczym nowym w ruchach re-
wolucyjnych czy pracowniczych, zwłaszcza w tych, które przewidywały uzbrojone ataki
ze strony państwa lub prawej strony. W Hiszpanii rewolucyjny zwiaz̨ek zawodowy anar-
chistów - CNT - miał własna ̨ milicje,̨ która w trakcie walk przeciwko faszystom w latach
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trzydziestych używała nawet uzbrojonych pojazdów. Jednakże, przed Rewolucja ̨ i Wojna ̨
Domowa ̨ w 1936 roku, strajkujac̨y członkowie CNT byli atakowani przez zbirów wynaje-̨
tych przez pracodawców. Hiszpańskich robotników bronili wyznaczeni członkowie zwiaz̨-
ków, którzy stawali sie ̨ tzw. pistoleros - uzbrojonymi meż̨czyznami, których wyłac̨znym
obowiaz̨kiem była ochrona innych robotników sila ̨ swoich ramion. Ich współpracownicy
zapewniali wynagrodzenia rodzinom pistoleros, którzy stali na straży lub wymierzali kary
wynajet̨ym przez ich szefów oprawcom.

Najbardziej znanym pistoleros był Buenaventura Durruti, który w późniejszym czasie
prowadził kolumne ̨ anarchistycznej milicji oraz Francisco Ascaso, który zginał̨ na baryka-
dach w Barcelonie, pierwszego dnia walki przeciwko powstaniu faszystowskiemu w lipcu
1936 roku. Chociaż setki innych meż̨czyzn służyło w obronie swoich towarzyszy, wysiłki
tych dwóch sa ̨wyjat̨kowo interesujac̨e.

Widoczne uzbrojenie - broń czy kije do walki, miały wade ̨ zwracania na siebie uwagi po-
licji, która była coraz cześ̨ciej mniej tolerancyjna wobec uzbrojonych antyfaszystów, po-
dobnie do tego, jak to obecnie ma miejsce, demonizowano sity antyfaszystowskie. Grupa
meż̨czyzn i kobiet ubranych na czarno, trzymajac̨a w dłoniach pałki nie bed̨zie dobrze
odbierana przez policje.̨ Przed rozpoczec̨iem demonstracji, policja w wielu miastach, jak
chociażby w Seattle konfiskowała anarchistom i członkom antify pałki, tarcze oraz inne
przedmioty służac̨e do samoobrony, równocześnie nie oczekujac̨ tego samego od prawi-
cowców.

Trenowanie jest kluczowe do tego, aby osiag̨nać̨ militarna ̨ przewage.̨ Członkowie pra-
wego skrzydła sa ̨mocno zaangażowani w sztukach walki, podnoszeniu cież̨arów oraz zna-
jomości broni; wielu z nich to byli wojskowi, zatem odwaga konfrontujac̨ych sie ̨ z nimi
kamratów z antify jest szczególnie zachwycajac̨a i czes̨to zaskakujac̨o udana. Zachowywa-
nie sie,̨ jak zdyscyplinowana kadra w fizycznej konfrontacji daje im przewage ̨pomimo ich
ilości. Podobnie, jak w przypadku tańca chóralnego, wspólne trenowanie buduje solidar-
ność i pewność siebie.

Jest wielu anarchistów, którzy sa ̨ biegli w sztukach walki, sa ̨ miasta, gdzie znajdziecie
zajec̨ia o wymiarze kooperacyjnym, nie oparte na zhierarchizowanych strukturach, ale
tradycyjne szkoły naucza ̨niezbed̨nych umiejet̨ności: tylko nie mówcie im, po co tam przy-
szliście!

Trening nawet bez profesjonalnego nauczyciela jest możliwy, chociaż wzorowanie sie ̨
na zdolnym instruktorze jest zdecydowanie preferowane. Jeśli nie masz dostep̨u do zajeć̨,
w intemecie znajdziesz filmy instruktażowe ze wskazówkami odnośnie walki z użyciem
własnych rak̨, bad̨ź różnych broni.

Długie kije, znane jako kije bo lub jo (przypomnij sobie Robin Hooda i Małeg̨o Johna)
moga ̨ nie być najlepszym rozwiaz̨aniem na każda ̨ sytuacje.̨ Jednakże możesz z łatwościa ̨
nabyć jeden z nich w sklepie meblowym, kupujac̨ kolek sosnowy o średnicy 2,5-3 cm. Weź
tak długi, jak jesteś wysoki. Tylko ostrożnie. Możesz zrobić komuś poważna ̨ krzywde ̨ ta ̨
bronia,̨ a nawet zabić. Również posiadanie długiego draż̨ka, bezwiedzy jak go używaćmoże
sprawić, iż zostanie on przechwycony przez oponenta.
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Pamiet̨aj, że to co Ty możesz zrobić komuś innemu, może być zrobione także Tobie. Nie
wkraczaj do królestwa przemocy nie zdajac̨ sobie sprawy z tego, iż możesz stać sie ̨ ofiara.̨

Niebezpieczeństwo jest nieodłac̨zne treningom sztuk walki. Nawet osoby, które pragna ̨
stworzyć struktury niezhierarchizowane moga ̨ znaleźć siebie i swoja ̨ grupe ̨ zmienione
przez proces militaryzacji. Tendencja jest taka, że ci, którzy osiag̨aja ̨ sukcesy fizyczne i
wykazuja ̨ najwiek̨sza ̨ odwage ̨ w walce, na ich podstawie zdobywaja ̨ przywództwo. Moga ̨
stać sie ̨ podejmujac̨ymi decyzje odkad̨ sa ̨ postrzegani, jako ryzykanci zarówno w swoich
oczach, jak i w oczach grupy. Jako anarchiści zdajemy sobie sprawe ̨ z tego, iż uzbrojona
sita to centralna definicja państwa, a coś, czemu musimy sie ̨ przeciwstawić może odegrać
tak samo zgubna ̨ role ̨w naszym ruchu.

Pisanie tego artykułu było niepokojac̨e. Wiek̨szość z nas jest ludźmi, którzy nie czuja ̨sie ̨
dobrze z tym, żemaja ̨komuś zrobić krzywde,̨ nawet tym którzy chca ̨skrzywdzić nas. Prze-
moc rewolucyjna ma długa ̨historie ̨w walce przeciwko wyeliminowaniu instytucji opresji
i wyzysku, a niektórzy z nas moga ̨ stać sie ̨ ich cześ̨cia.̨

Pomimo tego, iż możemy być dumni z naszych zwycies̨tw, przykre jest to, że możemy
zostać zmuszeni do podjec̨ia takich działań, niezależnie od tego, jak bardzo konieczne to
bed̨zie, a które nie powinny mieć miejsca w świecie, który sobie wyobrażamy.

Treningów ze sztuka ̨używania kijów w walce szukajcie pod hasłem Jake Mace. Żeby sie ̨
pośmiać i zobaczyć parodie ̨ sztuk walk poszukajcie .How to Punch a Nazi”.
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