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Słowo „tikkun” w tradycji kabalistycznej oznacza naprawe ̨ – naprawe ̨
świata. A świat naprawiony, jak opisuja ̨ go kabaliści, bardzo przypomina
świat z anarchistycznego marzenia: ustaje tu wszelka władza, prawo zostaje
pozbawione jakiejkolwiek treści.

Naprawa wymaga nie tyle zniszczenia zła, ile poszukiwania i chronienia
tego, co w tym świecie może przynieść ocalenie. Kabaliści mówia ̨ o iskrach
boskiego światła, które już tu sa,̨ trzeba je tylko odnaleźć i uwolnić. Gilles De-
leuze bed̨zie pisał o „wspólnocie odkrywców” przepełnionej „wiara,̨ a raczej
zaufaniem–niewiara ̨w inny świat, lecz zaufaniemdo tego świata”. Naprawa
dokonać sie ̨może tylko wewnat̨rz tego świata i tylko naszymi rek̨ami.

Wiaraw świat niema nicwspólnego z zasiedziałym zadowoleniem.W2000
roku francuski kolektyw Tiqqun wskazywał, że jedyna ̨droga ̨wyjścia z nocy,
jaka pochłania dziś nasze myślenie, jest porzucenie twierdzy tożsamości, od-
krycie, że wszystko, czym jesteśmy, pozostaje ostatecznie nie nasze, obce,
tymczasowo używane. W miejsce przywiaz̨ania do spektaklu polskości, eu-
ropejskości, Polski Walczac̨ej czy kariery senior managera – potrzebujemy
odwagi bład̨zenia, wed̨rowania, migrowania. Tym, co łac̨zy nas z innymi jest
właśnie wspólne doświadczenie istot, które dziwia ̨ sie ̨ samym sobie.

W wed̨rówce ku wspólnocie z innymi moga ̨ nas wspomóc ksiaż̨ki, które
pozwalaja ̨ dostrzec coś nieznanego, myśleć inaczej niż dotad̨. Dla grupy Ti-
qqun jedna ̨ z takich ksiaż̨ek była Wspólnota, która nadchodzi Giorgio Agambe-
na. W 2001 roku, jedenaście lat po wydaniu tej ksiaż̨ki, Agamben dodał do
niej cześ̨ć zatytułowana ̨ „Tiqqun de la noche”. To znak sympatii dla fran-
cuskiego kolektywu, ale nocny tikkun to także praktyka czytania przez noc
świet̨a Szawuot tekstów, które pomagaja ̨ naprawić świat. W jez̨yku jidysz,
jez̨yku Żydów Europy Wschodniej, słowo „tikkun” brzmiało „tikn”. Nie jest
chyba przypadkiem, że w poczat̨kach XX wieku w naszej cześ̨ci świata anar-
chizm zyskał właśnie wśród Żydów szczególnie silny odzew. Michael Löwy
twierdził, że ideały wolnościowe łac̨zy z koncepcja ̨ tikn szczególny zwiaz̨ek
– powinowactwo z wyboru. Seria Tikn powstaje we współpracy z Oficyna ̨Wy-
dawnicza ̨Bractwa Trojka.Wydajemy teksty, których autorki i autorzy nie za-
wsze deklarowali sie ̨ jako „anarchiści”, a jednak wiaz̨ało ich z anarchistycz-
nym ideałem takie właśnie powinowactwo. Chcemy, by te teksty stały sie ̨
szeroko dostep̨ne, chcemy uwolnić je od akademickiej powagi i przywrócić
powszechnemu użyciu. Wierzymy, że te małe i tanie ksiaż̨eczki, które łatwo
można nosić ze soba,̨ pomoga ̨naprawiać świat.

Serdecznie dziek̨ujemy wszystkim, dziek̨i wsparciu których możliwe było
wydanie tej ksiaż̨eczki. Pomogły i pomogli nam: cztery osoby o nieznanym
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nam imieniu, Paweł Rams, Sebaria, Ruźa Spak, Maria Dab̨rowska-Majewska,
Adam, MichPab, Zuzanna Berendt, Rafał Majka.

Bardzo zależy nam na tym, żeby ksiaż̨eczki „Tikn” były jak najszerzej do-
step̨ne. Cena, jaka ̨proponujemy, jest cena ̨minimalna,̨ toteż dla przetrwania
i rozwoju serii potrzebna jest twoja pomoc. Jeśli możesz zapłacić wiec̨ej niż
5 zł i masz ochote ̨wesprzeć serie,̨ wejdź na strone ̨ Tikn
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