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Jestem anargeekiem. Anarchogeekiem. Anarchista ̨ i geekiem, miedzy innymi.
· · ·
Jestem geekiem, ponieważ moge ̨ sie ̨ uważać za jednego z tych którzy lubia ̨ używać, ro-

zumieja ̨ i lubia ̨modyfikować te dziwne urzad̨zenia nazywane komputerami..
Jestem geekiem, ponieważ jestem ciekaww jaki sposób działaja.̨ Zastanawiam sie ̨co zro-

bić z ich programami i ekscytuja ̨mnie niezbadane jeszcze sposoby ich użycia.
Jestem geekiem, ponieważ te maszyny sa ̨ cześ̨cia ̨ mojego codziennego życia. Używam

ich jako zegarka, odtwarzacza dźwiek̨u, biblioteki, maszyny do pisania, maszyn do kawy,
jako telefonu czy pamiet̨nika. Przede wszystkim jednak sa ̨ dla mnie szerokim polem do
popisu – moim placem zabaw. Wspomaganiem komunikacji, odkryć, kreatywności.

Jestem geekiem także ponieważ w pewnym punkcie całkowicie przywiaz̨ałem sie ̨ do ko-
munikacji cyfrowej. Niemalże codziennie, jeśli nie wiele razy dziennie, czytam mejle, po-
świec̨am czas administracji serwerów, opiekuje sie ̨ siecia.̨ Dziele ̨ sie ̨ z innymi, zdobywam
informacje, ucze sie ̨ i wymieniam wiedze ̨ przez fora, listy mejlingowe, rozmaite strony,
spotykam sie ̨ na czatach lub IRCu.

Dalej, jestem geekiem ponieważ lubie ̨ to określenie. Było ono zniewaga,̨ lecz zostało od-
zyskane przez tych których dotyczyło, zostało zmienione w coś pozytywnego i dało pocza-̨
tek społeczności, tak jak w przypadku paru innych „mniejszości kulturalnych”.

· · ·
Jestem anarchista ̨ ponieważ odrzucam model społeczeństwa opartego na dominacji. Je-

stem przekonany, że samodzielne określenie zasad i wzajemny szacunek sa ̨we wspólnocie
nie tylko możliwe i pożad̨ane, ale możliwe do osiag̨niec̨ia przez równość, solidarność i sa-
mostanowienie.

Jestem anarchista ̨ ponieważ jestem rozwścieczony przez te struktury społeczne które
ciag̨le powoduja ̨masowa ̨ eksploatacje, cierpienie i śmierć. Chce ̨ sie ̨ przyczynić do upadku
tego systemu, poprzez uczestnictwo w zmaganiach społeczności i zaangażowanie w rady-
kalne oddolne inicjatywy.

Jestem anarchista,̨ ponieważ widze ̨ moje codzienne życie jako okazje ̨ do sprawdzenia
moich ideałów. Jestem gotów łamać normy społeczne poprzez odmowe ̨ udziału w kon-
sumpcji i wyścigu szczurów, poprzez odrzucenie wyalienowania, poprzez dekonstrukcje ̨
opresyjnych i dominacyjnych zachowań, poprzez rozwijanie kolektywnych i egalitarnych
alternatyw.

Jestem anarchista,̨ także dlatego żemam tendencje ̨do sceptycyzmuwobec „oficjalnych”
informacji, chce ̨być krytyczny wobec mediów głównego nurty i instytucjonalnych, ponie-
waż kreuja ̨ one nasza ̨ wizje ̨ świata poprzez przemilczenia, kłamstwa i dezinformacje.̨ Od-
rzucajac̨ samozwańcza ̨ obiektywność, poszukuje ̨ innych źródeł informacji i zdobywania
wiedzy, alternatywnych narzed̨zi generowania i przekazywania wiadomości.

Jestem anarchista,̨ ponieważ staje ̨ przeciw paranoi ogarniajac̨ej społeczeństwo dziek̨i
manipulacji ludzkimi lek̨ami. Odrzucam kryminalizacje,̨ gromadzenie danych personal-
nych i opresyjne działania podejmowane przez władze wobec biednych, niższych warstw
społecznych i aktywistów.
Oczywiście że musimy stawić opór.
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· · ·
Jestem anargeekiem, ponieważ chce ̨ połac̨zyć technologiczna ̨ kreatywność i znajomość

komputerów ze wzgled̨ami etycznymi i polityczna ̨praktyka.̨ Kiedymyśl daje praktyce zna-
czenie i kierunek, praktyka wciela w życie myśl i daje rzeczywisty wyraz ideom.

Jestem anargeekiem, ponieważ chce ̨ żyć w społeczeństwie którego podstawa ̨ jest wolna
wola, samostanowienie, dobrowolna współpraca i wspólna wiedza. Dlatego wspieram ruch
wolnego oprogramowania, który jest efektemdobrowolnej współpracy tysiec̨y, pozwalajac̨
każdemu nie tylko dzielić sie ̨wiedza ̨ i zrozumieć, ale też aby modyfikować i rozpowszech-
niać programy komputerowe.

Jestem anargeekiem ponieważ nie chce ̨być zniewolony ani przez system polityczny, ani
komputerowy. Kiedy państwanakładaja ̨prawana swych obywateli, zamkniet̨e oprogramo-
wanie narzuca „standardy” na użytkowników. Kiedy władze powstrzymuja ̨agitacje i nowe
myśli poprzez represje, firmy próbuja ̨zniszczyć alternatywe ̨przez patenty. Chce ̨byćw sta-
nie sam decydować o swoim życiu, tak jak i chce móc zrozumieć, modyfikować i tworzyć
narzed̨zia których używam.

Jestem anargeekiem, także ponieważ chce ̨ stawić odpór niekończac̨ej sie ̨ konsumpcji
narzucanej przez kapitalizm, podtrzymujac̨y produkcje ̨dóbr, dosłownie wyrzucajac̨ i mar-
nujac̨ zasoby, jednocześnie manipulujac̨ ludzkimi umysłami, bezustannie. Przywracam do
życia niemodny, „przestarzały” sprzet̨, reanimuje go przy pomocy odzyskanych cześ̨ci,
uwalniam go przy pomocy wolnego oprogramowania. Lubie ̨ dobijać do granic możliwości
starych maszyn, tworzac̨ zamiast konsumować, w wielkiej próbie zmieszania wyobraźni z
polityka.̨

Jestem anargeekiem, ponieważ czuje ̨ potrzebe ̨ zaburzenia pewnych nastrojów trzyma-
jac̨ych sie ̨społeczności z którymimam do czynienia. Chce ̨żeby kultury radykalnej lewicy i
alternatywy komputerowej poznały sie ̨nawzajem z paru powodów: koniecznie należy sta-
wić czoła silnej kulturze seksizmu zakorzenionej wśród geeków, stworzyć i wcielić w życie
krytyke ̨wysokiej specjalizacji która ̨ jest wiedza komputerowa;̨ tak jak konieczne jest, aby
ruchy bojowe zrozumiały potencjał sfery cyfrowej.

Jestem anargeekiem też dlatego, że komputery stanowia ̨ wspaniałym medium do two-
rzenia i rozpowszechniania niezależnych informacji. Takwiec̨ uczestnicze ̨w sieciach alter-
natywnych informacji takich jak Indymedia: niezależnego medium rozpowszechnionego
na cały świat i otwartego dla wszystkich, które przełamuje bariere ̨pomied̨zy aktorami/wi-
dzami/dziennikarzami i porusza tematy które główne media nieprzerwanie ignoruja ̨ lub
odnośnie których dezinformuja.̨

Jestem anargeekiem, ponieważ nie chce pozostać niemym, nic niewiedzac̨ym, lub bro-
niac̨ym sie ̨ przed nowa ̨ wiedza,̨ wszystkowiedzac̨ym. Chce ̨ pozostać otwartym na wiedze,̨
uczyć sie ̨ i uczyć innych, dzielić i odkrywać umiejet̨ności o których nigdy nie słyszałem,
spoglad̨ać poza krawed̨ź kieliszka. Odrzucamstosowanie sie ̨do tradycyjnej hierarchii stwa-
rzajac̨ej pozory jakoby starsi i przełożeniwiedzieli cokolwiekwiec̨ejw zakresie danej pracy
tylko dlatego, że sa ̨ starsi.

Jestem anargeekiem, dalej, ponieważ jeżeli komputery wspieraja ̨ kontrole społeczna ̨ i
dominacje,̨ wierze ̨ że moga ̨ być też użyte jako narzed̨zia samostanowienia, komunikacji i
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działalności wywrotowej. Jako że wiedza jest znacznie bardziej użyteczna kiedy jest współ-
dzielona niż zachowana dla samego siebie, uczestnicze ̨ w warsztatach dzielenia sie ̨ umie-
jet̨nościami, lub angażuje ̨ sie ̨w tworzenie wspólnych niekomercyjnych narzed̨zi i „usług”
jak autonomiczne serwery, darmowe punkty dostep̨u do internetu, strony internetowe czy
projekty solidarnościowego wsparcia sprzet̨em…

· · ·
Tenmanifest niema na celu przemówić w twoim imieniu. Zachec̨amy do jego cześ̨ciowe-

go przyswojenia, poparcia, całkowitego odrzucenia. A ponieważ jest tyle anargeeków ile
poszczególnych osób, zachec̨am wszystkich do napisania i wprowadzenia w życie własne-
go manifestu, eksperymentowania z ideami, namalowania własnego graffiti lub ASCII!

Tworzenie idoli, przywództwo i pasywność? Nie, dziek̨uje!̨ Każdy może stworzyć i prze-
programować siebie samego, siebie sama!̨
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Nota tłumacza: geek oznacza coś w rodzaju nawiedzonego informatyka, komputerowca,
pierwotnie stworzone jako obelga, zostało odzyskane przez środowisko informatyków i
nadano mu pozytywny wydźwiek̨. Anargeek to skrót od anarchogeek. Chociaż anargeek
nie brzmi najlepiej, od razu jest zrozumiałe w jez̨yku francuskim w którym powstało,
zakładajac̨ że czytajac̨y zna znaczenie słów anarchista i geek. Przede wszystkim jednak
pozostano przy nim dlatego że anarchogeek jest już znane jako nazwa bloga (Rabbleja z

sieci Indymedia – anarchogeek.com).

Tłumaczenie z angielskiego na polski: harc, korekta: ameba
Styczeń 2007

pl.anarchistlibraries.net


