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Wstep̨
Hasło „Rewolucja!” zmutowało – kiedyś oznaczało bicie na alarm, teraz ozna-
cza tylko bicie piany, złośliwa ̨ jak rak pseudo-Gnostycka ̨ pułapke ̨ losu, kosz-
mar, w którym choćbyśmy nie wiadomo co robili, nigdy nie wymkniemy sie ̨
Eonowi zła, objec̨iom inkuba zwanego Państwem; i tak to idzie – Państwo, za
Państwem, jeszcze jedno „niebo”, którym włada nastep̨ny zły demiurg
Hakim Bey, Tymczasowa Strefa Autonomiczna

Anarchiści pojawiaja ̨ sie ̨ tam, gdzie neoliberalni lub socjaldemokratyczni politycy boja ̨
sie ̨wkroczyć – m.in. w Charlotteville czy na marszach ONRu w Warszawie. Potrafili zaata-
kować nawet rzesze policjantów, którzy pilnowali porzad̨ku w czasie szczytu G20 – konfe-
rencji, która nie dba o klasy najuboższe. W internecie powstaja ̨ coraz to nowe i świetnie
zorganizowane strony z komunikatami informujac̨ymi o akcjach i wydarzeniach organizo-
wanych przez Antife.̨ Anarchiści udowadniaja,̨ że można stworzyć w wirtualnym świecie
dobrze działajac̨e medium informacyjne. To przecież ich priorytet – budować wspólnoty
oraz media niezależne od państwa i władzy. Anarchistyczna prasa oraz portale interne-
towe nie tylko skupiaja ̨ sie ̨ na antagonizmach mied̨zy centrowymi i prawicowymi partia-
mi, ale pragna ̨ informować ludzi o wydarzeniach obiegowo interpretowanych jako „mniej
istotne” dla globalnej ekonomii.

Właśnie dlatego słowa Hakima Beya uznaliśmy za stosowne, by opisać współczesny ruch
anarchistyczny. Już dawno przestaliśmy wierzyć w rewolucje.̨ Czy ktoś jeszcze wierzy w
Maj 68 roku? Czy jest ktoś głeb̨oko przekonany o możliwości radykalnego przewrotu i
zaistnieniu federacji, które opierałyby sie ̨ na wspólnotowych wartościach? Uważamy, że
w dobie późnego, kognitywnego kapitalizmu wszelkie rewolucyjne hasła zostałyby prze-
chwycone przez wolny rynek – tak przecież stało sie ̨z rewolucjami 68 roku: jej idee, przed-
stawiciele, slogany zostały pożarte przez system kapitalistyczny. W ugrupowaniach anar-
chistycznych doceniamy ich radykalizm, to że forsuja ̨ państwowe prawo w celu wprowa-
dzenia swoichpraktyk, nie głoszac̨ przy tym jednocześnie nadejścia rewolucji. Niemówimy
tutaj wyłac̨znie o materialnie namacalnych działaniach – za praktyke ̨ uważamy również
teorie.̨ Anarchizm łac̨zy obie te sfery – praktyke ̨ i teorie ̨ – w celu spoteg̨owania swoich
działań w obreb̨ie preż̨nie działajac̨ego kapitalizmu.

Ruch anarchistyczny to jeden z niewielu nurtów, którego poczynania znajduja ̨odzwier-
ciedlenie w tkance miejskiej, społecznej i politycznej. To także dziek̨i anarchistycznym
ugrupowaniom istnieja ̨w Polsce organizacje, które walcza ̨ z bezdomnościa,̨ prekarnościa ̨
dnia codziennego i łamaniem praw pracowniczych. Co wiec̨ej, nie możemy zapomnieć o
tym, że dziek̨i anarchizmowi temat eksmisji nie jest przemilczany: anarchiści potrafia ̨ siła ̨
bronić mieszkańców, o których losie zapomnieli politycy. To dziek̨i anarchistom powstaja ̨
miejsca, w których moga ̨ odbywać sie ̨ lewicowe dyskusje akademickie. Dobrze wiemy, jak
działa polska akademia: wiek̨szość pracowników naukowych oraz ich doktorantów uważa,
że myśl lewicowa wpisuje sie ̨ w grupe ̨ „dyskursów niebezpiecznych”. Miejsca zorganizo-
wane przez oddolne, czes̨to anarchistyczne, ugrupowania daja ̨ nam możliwość działania i
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pisania, teoretyzowania – dziek̨i takim przestrzeniom uzyskujemy możliwość kreowania
nowych dróg wyjścia z wszechogarniajac̨ego wolnego rynku. Pomysł, by stworzyć mono-
grafie ̨ o anarchizmie, pojawił sie ̨ dziek̨i spostrzeżeniu, że – mimo rosnac̨ego w siłe ̨ nacjo-
nalizmu, neonazizmu i faszyzmu – działania organizacji anarchistycznych nie traca ̨na in-
tensywności. Uznaliśmy, że powinniśmy zbadać, czy praktyka ma swoje odzwierciedlenie
w teorii.

Pierwsze dwa teksty, które włac̨zyliśmy w monografie,̨ to wywiady – jeden z redakto-
rem pisma „Inny Świat” Januszem „Krawatem” Krawczykiem. Mateusz Flont pyta nie tyl-
ko o sama ̨myśl anarchistyczna,̨ ale – co bardziej istotne – o to jak rozwijała sie ̨ w Polsce
kultura zinowska. Drugi wywiad przybliża czytelnikowi myśl antypostep̨owa,̨ o której mó-
wi Miguelem Amorós – pochodzac̨y z Hiszpanii. Pragnie on ukazać antypostep̨owość jako
nurt sprzeciwiajac̨y sie ̨ ekspansywnemu rozwojowi, z którego profity czerpie wyłac̨znie
kapitalizm.

Kolejne dwa teksty dotycza ̨ grup aktywistycznych. Łucja Lange skupia sie ̨ w swoim ar-
tykule na przedstawieniu poczat̨ków istnienia inicjatywy Food Not Bombs oraz eksponuje
sposób, w jaki amerykańscy aktywiści przyczynili sie ̨ do rozwoju polskich ugrupowań Je-
dzenie Zamiast Bomb. Aleksandra Sznapka opisuje z kolei historie ̨ ruchu zapatystów, kon-
centrujac̨ sie ̨ na zarysowaniu idei meksykańskiego ugrupowania i jego głównych postula-
tów.

Nastep̨na grupa tekstów, to artykuły, które zwiaz̨ane sa ̨ z literatura,̨ teatrem i muzy-
ka.̨ Prezentujemy Państwu cztery teksty Kena Knabba, amerykańskiego tłumacza i pisa-
rza znanego nie tylko z przekładu dzieł Guya Deborda na jez̨yk angielski, ale również ze
znakomitych prac o polityczności poezji Kennetha Rexrotha. Kolejny tekst literaturoznaw-
czy dotyczy mariażu chrześcijaństwa i anarchizmu – Dezydery Barłowski wnika w Nowy
Testament i zagłeb̨ia sie ̨ w jego apolityczność, a nawet – antypolityczność, opierajac̨ sie ̨
na teoriach Jacquesa Elluli. Agata Iżykowska przybliża nam zaś, w jakich dramatach Eu-
gene’a O’Neilla, Tenneesse Williamsa i Arthura Millera można odnaleźć elementy filozofii
Emmy Goldman. Autorka omawia sztuki dramatyczne, które wskazuja,̨ że powyżsi autorzy
byli sympatykami anarchizmu lub – mimowolnie – oddawali sie ̨ pod jego władanie. Kolej-
nym tekstem jest artykuł omuzyce punkowej i rasizmie, którego retoryke ̨można odnaleźć
również w lewicowych ugrupowaniach. Otto Nomus, dokumentalista i aktywista, sieg̨a po
własne doświadczenia, ale również zagłeb̨ia sie ̨ w sytuacje ̨ wewnat̨rz środowiska muzyki
punk.

Prace redaktorów znalazły sie ̨ w sekcji dotyczac̨ej przestrzeni miejskiej. Kasper Pfeifer
położył nacisk na przedstawienie miasta jako miejsca, które od XIX wieku skazane jest na
drastyczne i radykalne modyfikacje oraz dyskontyzacje jego przestrzeni. Autor prezentu-
je modernizacje ̨ Paryża, który został gruntownie przebudowany dziek̨i planom Georgesa
Haussmanna, a nastep̨nie śledzi procesy neohaussmannizacji w XX wieku. Katarzyna We-
rmuz postanowiła przybliżyć Państwu teorie ̨ Stephvena Shukaitisa o klasie kreatywnej,
skupiajac̨ sie ̨na opisaniu street artu i jego utowarowienia, co owocuje jego zgubnymwpły-
wem na przestrzeń miejska.̨
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Ostatni dział monografii skada sie ̨ z tłumaczeń manifestów. Uznaliśmy, że praca zbio-
rowa dotyczac̨a anarchizmu potrzebuje tekstów o radykalnej wymowie – pełnych furii i
żaru, nieskrep̨owanych przez jez̨yk i poprawność. Wybraliśmy manifesty, które w naszym
odczuciu prezentuja ̨ żad̨ania odpowiadajac̨e obecnym czasom, na przykład Manifest Kse-
nofeministyczny, czyli radykalny feminizm połac̨zony z myśla ̨ posthumanistyczna ̨ i tech-
nofilska,̨ bad̨ź Manifest Wojennej Brygady Prostytutek. Innym, kontrowersyjnym tekstem,
lecz wciaż̨ bardzo aktualnym, jest Manifest grupy Bez Granic [No Borders], w którymano-
nimowy aktywista z inicjatywy No Borders pisze o tym, jak działa ta grupa i jakie sa ̨ jej
najważniejsze postulaty. Tekstem zamykajac̨ym niniejsza ̨ publikacje ̨ jest Manifest Anar-
choHakerów.

Mamy nadzieje,̨ że zebrane artykuły, wywiady i manifesty posłuża ̨ Czytelnikom do po-
głeb̨ienia swojej wiedzy, poszukiwań nowych terytoriów – a w najlepszym przypadku, do
organizowania oddolnych inicjatyw. Głeb̨oko wierzymy, że teoria i praktyka nieustannie
na siebie oddziałuja.̨ Nie wierzymy w rewolucje,̨ ale wierzymy, że teoria czasami potrafi
przekonać ludzi do wspólnotowych koncepcji.
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Anarchizm to ideologia drogi:
Niepoprawny politycznie wywiad
anarchistyczny
O historii pisma „Inny Świat”, zmianach na polskiej scenie niezależnej i polskim
anarchizmie z Januszem „Krawatem” Krawczykiem rozmawia Mateusz Flont

Mateusz Flont: Kiedy zaczeł̨o sie ̨ twoje zainteresowanie zinami?
Janusz „Krawat”Krawczyk: Druga połowa lat 80.Miałemkilkanaście lat i byłemmetalow-

cem. Pierwszy fanzin metalowy jaki pamiet̨am to szczeciński „Metal Attack”. Liczył kilka
kartek spiet̨ych zszywaczem i był marnie odbity, zdjec̨ia to były szare lub czarne plamy. W
głowie utkwił mi również fanzin „Death Metal”. On był już wydany na dobrym poziomie.
Jednak w okolicach 1988 r. zaczał̨em sie ̨pomału odsuwać od środowiskametalowego, choć
miałem tam cały czas wielu znajomych.
Co cie ̨ do tego skłoniło?
W 1987 r. pojechałem na festiwal Thrash Camp w Rogóźniku. Grała tam cała śmietanka

polskiego metalowego podziemia oraz kapele z zagranicy; Kazjurol ze Szwecji i Pungent
Stench zAustrii. Czymśnormalnymbyło tam tzw. krojenie przezmetalowców, czyli po pro-
stu okradanie innych. Po tej imprezie nabrałem dystansu do całej subkultury metalowej.
Krojenie zdarzało sie ̨równieżw subkulturze punkowej, ale ponieważmój brat był punkiem
i mieszkałem z nimw jednym pokoju, zaczał̨em słuchać Dead Kennedys, Bad Brains, Pistol-
sów, Clashów itp. Z czasem poszedłem w strone ̨ hardcore i crossover – słuchałem takich
kapel jak D.R.I., Agnostic Front i Cryptic Slaughter. Brat dostawał troche ̨zinów, a pierwszy
punkowy fanzin jaki pamiet̨am to „Ciemne Zaułki”. Później dostaliśmy zina „Anfall” – w
nim już niedługo zaczeł̨y ukazywać sie ̨moje rysunki.
Jak tam trafiły?
W samym Mielcu było środowisko punkowe, ale nazwijmy je umownie nihilistycznym

– picie, butapren itd., wiec̨ nie mogłem na nich za bardzo polegać. W tamtych czasach
pierwsze kontakty łapało sie ̨m.in. poprzez pisma typu „Na Przełaj” oraz ziny, w których
były ogłoszenia o innych zinach punkowych, hardcorowych i metalowych. Brat z nimi ko-
respondował, ja mu rysowałem punków i on im to wysyłał. Podpisywałem sie ̨ KJ. Około
1988/89wpadłymiw rec̨e hardcore/punkowe „QQRYQ” i „Rdzeń” poprzez taka ̨wytwórnie ̨
kasetowo-płytowa ̨i dystrybucyjna ̨„Flabby” ze Ślas̨ka, która ̨prowadziłWojtek Kuśpik; chy-
ba nawet ukazał sie ̨ jeden numer „Flabby Zine”. Wojtek stworzył przestrzeń, gdzie łac̨zyły
sie ̨ światy punkowy z metalowym i hardcorem. Wydawał kasety grindcorowych kapel, np.
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Schizmopatic i Nuclear Death. Niestety, po wielu latach człowiek ten zupełnie odszedł od
młodzieńczych ideałów i dziś organizuje m.in. Europejski Kongres Ekonomiczy, przeciw-
ko któremu protestuja ̨ anarchiści. Później miałem kontakt ze Zbigniewem Waraksa ̨ z Piły,
który prowadził Piła Distro. Z czasem zaczał̨em coraz głeb̨iej wchodzić w scene ̨niezależna,̨
bujałem sie ̨ po koncertach i poznawałem ludzi.
A kiedy zetknał̨eś sie ̨ z anarchizmem?
Przez cały czas zmierzałem w kierunku anarchizmu, wiec̨ nie było to tylko bujanie sie ̨w

klimatach subkulturowych. Pamiet̨am, że w piśmie historycznym „Mówia ̨Wieki” w latach
1988/89 ukazały sie ̨ dwa artykuły profesora Daniela Grinberga dotyczac̨e anarchizmu, a
w 1992 r. pojawiła sie ̨ ksiaż̨ka Wincentego Kołodzieja pt. „Anarchizm i anarchiści w Ro-
sji i Królestwie Polskim”. Również mój brat złapał chwilowa ̨ zajawke ̨ na anarchizm i w
ksiaż̨ce zakreślaliśmy ołówkiem tytuły innych ksiaż̨ek, które chcieliśmy później znaleźć.
Około 1991 r. dziek̨i różnym kontaktom przyszła do nas paczka i byliśmy z bratem podeks-
cytowani tym, że mamy anarchistyczna ̨ bibułe.̨ To było coś! Dostaliśmy manifest Ruchu
Społeczeństwa Alternatywnego z lat 80. i pierwsze numery „Mać Pariadki”. „Mać” była
główna ̨ siła ̨ naped̨owa ̨ tego, że chciałem stworzyć zina, który bed̨zie miał zajawke ̨ anar-
chistyczna.̨ Zrobił sie ̨ z tego stały kontakt ze środowiskiem anarchistycznym. Z czasem
zaczeł̨y docierać do mnie inne pisma anarchistyczne, np. „Rewolta”, „Anarcholl”, „Frater-
nité”; przedewszystkimwarszawskie i trójmiejskie, ponieważ te środowiska były wówczas
najaktywniejsze.
I od razu zabrałeś sie ̨ za zrobienie „Innego Świata”?
Tak, ale jeszcze wcześniej, kiedy siedziałem na pograniczu tych klimatów metalowych i

punkowych, myślałem o zrobienia fanzina zatytułowanego „No Noise”. Miałem nawet zro-
biony jeden wywiad z angielskim zespołem deathmetalowo/grindcorowym Malediction,
którego jednak nigdy nie przetłumaczyłem… A cała idea zina rozleciała sie ̨ głównie dlate-
go, że nie miałemmaszyny do pisania. Nosiłem sie ̨z zamiarem napisania tego wszystkiego
rec̨znie, zrobienia jeszcze kilku wywiadów, ale to wszystko upadło. Dopiero w 1993 r. po-
wstała idea „Innego Świata” i ukazał sie ̨ pierwszy numer.

Skad̨ pomysł na tytuł pisma?
„No Noise” nadawał sie ̨ bardziej na tytuł muzycznego zina. Nie wiem, skad̨ dokładnie

wział̨em „Inny Świat”, ale na pewno nie od ksiaż̨ki „Inny Świat” Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego. Pamiet̨am, że chciałem pokazać, że świat może być inny niż ten, który
mamy – że można żyć bez podziałów ze wzgled̨u na rase,̨ religie,̨ być wolnym, żyć bez
przemocy, bez wyzysku ludzi czy zwierzat̨. To była cheć̨ pokazania prób walki o ten inny
świat. Dopiero wiele lat później to hasło – inny świat – zostało rozpropagowany przez
ruch alterglobalistyczny, który twierdził: „Inny świat jest możliwy”, a nastep̨nie pojawiło
sie ̨w pozostałych ideach.
A skad̨ sowy w logo „Innego Świata”?
Pamiet̨am rozmowe ̨na Rozbracie z Piotrem „Piszpuntem” Rachwalskim (dziś prezes Ko-

lei Dolnoślas̨kich, a kiedyś zadymiarz, anarcho-punk) podczas której wspomniał, że kiedy
był w Hiszpanii, a konkretnie w kraju Basków, w jednej ksieg̨arni anarchistycznej widział
znak anarchii z sowa.̨ Wtedywpadłomi do głowy, że sowa jako symbolmad̨rości w połac̨ze-
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niu ze znakiem anarchizmu dadza ̨dobry efekt. Sam graficzny wzór sów wział̨ sie ̨ jednak z
czego innego. Napisałem list do amerykańskiej organizacji Earth First, a że mój angielski
jest na poziomie przedszkola, to brzmiało to jakoś tak: „My name is Krawat, please send
me your zine”. Przyszła od nich ogromna przesyłka. W jednej z ich gazet znalazłem te so-
wy, które zaadaptowałem dodajac̨ anarchie ̨ – uznałem, że to bed̨zie znak rozpoznawczy
„Innego Świata” i logo wydawnictwa.

Czym zajmowałeś sie ̨ kiedy tworzyłeś pierwsze numery zina?
Można powiedzieć, że byłem stosunkowo starym zinorobem, bo miałem wówczas 21 lat.

Znam ludzi, którzy zaczynali jako nastolatkowie, np. Filip z „Trujac̨ej Fali” miał chyba
mniej niż 15 lat. Wiec̨ byłem już dorosłym człowiekiem, ale wiek w sumie nie grał roli, jak
sie ̨ złapało taka ̨ faze.̨ A co robiłem? Mam wykształcenie zawodowe – elektromonter. W za-
wodzie nigdy nie pracowałem. Wydaje mi sie,̨ że kiedy wydawałem pierwszy numer byłem
bezrobotny, ponieważ ja sie ̨nie garnał̨emdo pracy. Po szkole byłemna bezrobociu, później
gdzieś tam przepracowałem rok, jedna ̨noga ̨byłem prawie w wojsku, ale nie poszedłem ze
wzgled̨ów zdrowotnych… Pojawiła sie ̨ choroba przewlekła, która trwa do dziś. Później od
1994 r. miałem stała ̨ prace ̨ – przez prawie 9 lat pracowałem jako magazynier w hurtowni.
Ta praca pomagała w finansowaniu zina, bo wiadomo, że takie przedsiew̨ziec̨ia jak ziny
nie przynosza ̨ zysku. Potem przez kilka lat prowadziłem wraz z siostra ̨ własny „biznes”,
kiosk z prasa,̨ szlugami, biletami itp. Był to fajny okres w moim życiu, gdyż miałem ciag̨ły
kontakt z ludźmi, jak i sporo czasu na nadrabianie lektur. Przez te kilka lat przeczytałem
chyba najwiec̨ej ksiaż̨ek w swoim życiu… Niestety, koniunktura na takie „biznesy” sie ̨koń-
czyła i trzeba było sie ̨ ratować, porzucajac̨ kiosk na rzecz powrotu na łono świata pracy.
Obecnie, od 6 lat, pracuje jako pracownik produkcji w firmie, która zajmuje sie ̨ robieniem
reklam i stoisk wystawowych dla renomowanych marek konsumpcyjnego świata.
Od czego zaczynałeś prace ̨ nad pismem?
W zasadzie człowiek nie wiedział, jak to wszystko zaczać̨. Widziałem już „Mać Pariad-

ke”̨ składana ̨komputerowo, ale wiek̨szość zinów robiono wówczas rec̨znie zinowa ̨metoda ̨
„nożyczek i kleju”. Ja również ja ̨ wykorzystałem – troche ̨ na zasadzie domysłu. Pierwsza ̨
maszyne ̨ do pisania (zabytek przedwojenny, który miał licha ̨ taśme)̨ pożyczyłem od zna-
jomego. Wklepałem na tej maszynie cały materiał, który miałem. Teksty pisane maszyno-
wo wklejałem na kartki, gdzie czasem znajdowały sie ̨ tła rysowane przeze mnie lub skad̨ś
wykombinowane. Samo składanie numerów zajmowało z trzy dni – razem z rysowaniem
grafik i klejeniem. Dużo rzeczy dorysowywałem rec̨znie, w tym rysunki i nagłówki. To była
mozolna praca. Zapowiadało sie ̨ nieźle, bo w pierwszym numerze pojawił sie ̨ nawet prze-
druk tekstu „Dziewiet̨nastowieczni anarchiści” Grinberga. Jednak kiedy kolega zobaczył
efekt mojej pracy, to stwierdził: „Co ty, Krawat, kurwa, odpierdalasz?! Przecież to nic nie
bed̨zie widać, jak sie ̨ skseruje!” i sam wszystko przepisał w dwa dni, na pożyczonej od zna-
jomego elektrycznej maszynie do pisania; na niej pisaliśmy z pieć̨ numerów.
Z numeru na numer widać ewolucje ̨ i zmiane ̨ jakości na lepsza.̨ Gdzie powielaliście

zina?
Pierwsze dwa numery były robione w małej poligrafii w Rzeszowie. To było coś, co oni

nazywali lizografem – lepsze i tańsze niż ksero, ale jakość była taka sobie. Druk trzeciego
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numeru załatwiał mi chyba Gustaw z Rzeszowa (który sam wydawał zina „The Naturat”) i
to też była jakaś formapoligrafii, a nie xero. Numer czwarty drukowanybyłwTarnobrzegu,
co załatwiał mi niejaki Sanczo, dziś znany poznański anarchista. Od piat̨ego numeru „Inny
Świat” był już powielanywnormalnej drukarniwMielcu. Pismowychodziło z dodatkowym
kolorem na okładce, choć skład był nadal robiony rec̨znie.
Czyli zamiast kserować z matryc, to daliście je do drukarni, a oni z tego robili

klisze?
Skanowali rec̨znie składane matryce zina, robili z tego blachy i to szło do druku. Przy

numerze 5 pomagał mi kolega Jabol. Dostaliśmy mase ̨ papierów i siedzieliśmy cały dzień i
noc, składajac̨ to kartka po kartce.
Oni tego nie robili?
To była mała drukarnia wMielcu i nie mieli tylu pracowników, żeby to robić. Wziel̨iśmy

wszystko do domu i tam to składaliśmy. Potem znów zawieźliśmy to do drukarni, gdzie
ja zszywałem każdy numer, a kolega obcinał go na gilotynie. Przy kolejnym numerze już
robili to za nas pracownicy drukarni, a z czasem zakupili tam maszyne,̨ która wszystko
sama falcowała i składała. Dziś pismo drukowane jest wWielkopolsce, głównie w Poznaniu,
skad̨ pochodzi nasz wydawca.
A jakie formaty przybierał „Inny Świat”?
Numery 1-3 – A5, numery 5-7 – A4, numer 8 – A5 (to był split zin z „Kamieniemaja ̨dusze”̨,

który był już w tym formacie złożony) i później dalej A4. Co ważne od nr 9 teksty do pisma
były pisane na komputerze, a od nr 11 mieliśmy już skład komputerowy.
Komputer dużo pomógł?
Tak, bo program pokazywał błed̨y, literówki itd. Jeszcze wtedy nie znałem żadnych pro-

gramów do łamania, wiec̨ po prostu pisało sie ̨ dużo łatwiej. Nie porywałem sie ̨ od razu
na samo składanie gazety na komputerze, choć już mogłem teksty układać w kolumnach,
robić szersze bad̨ź weż̨sze rozstawienie itp. Tytuły też już pisałem komputerowo. Składu
komputerowego poczat̨kowo nie robiłem sam. Pomógł mi w tym Tomasz „Siwy” Sadło –
perkusista rzeszowskiego zespołu Stradom Terror, który wcześniej grał w zespole Papież
Toaletowy; nota bene też kiedyś wydawał ziny „Noise Extermination” i „Voices of Noise”.
Tomek miał już opanowany program Corel do grafiki komputerowej, wydawał kasety i ro-
bił koszulki. Dogadałem sie ̨ z nim, że pomoże przy składzie jednego czy dwóch numerów
zina. Przyjechałem do Rzeszowa z różnymi grafikami, które on poskanował i służyły jako
tła do tekstów. Cały skład robiłem razem z nim, wmied̨zyczasie uczac̨ sie ̨programu, który
potem sobie zgrałem. Było też przy tych numerach z Siwym troche ̨ błed̨ów, niedopatrzeń.
Tekst sie ̨ urywał i tegośmy nie zauważyli. Numery 11 i 12 robiłem z nim, a od 13 już sam.
Okładki we wcześniejszych numerach robiłem w drukarni razem z kolega,̨ który tam pra-
cował i pomagał. Wcześniejsze okładki do nr 9 też robiłem w drukarni. Od numer 13 sam
robie ̨ całość pisma.
Była jakaś reakcja na pierwszy numer?
Na pewno była recenzja w „Maci”, z której byłem bardzo dumny. Mimo wytkniec̨ia ja-

kichś błed̨ów, literówek itp., to jednak zauważono, że jest to nowy zin z perspektywa ̨ na

10



rozwój i podkreślili, że w przyszłości bed̨zie z tego coś wiek̨szego. Oczywiście nikt wtedy
nie myślał, że to bed̨zie trwało tyle lat, bo wiek̨szość zinów padała po 2-3 numerach.
Pierwszy numer był też bardzo długi jak na zina, bo miał 32 stron, a nie np. 8 czy

16 stron.
W moim przypadku to zależało od tego, jaki ustaliłem termin wydania i ile tekstów sie ̨

zebrało do tego czasu. Jeśli było tego materiału na 32 strony, to były 32 strony. Numer 2
miał już 56 stron.
A jak pismo było dystrybuowane?
W przypadku pierwszych numerów około 50% rozeszło sie ̨w Mielcu, a reszta gdzieś po

Polsce – w tym numery autorskie. Troche ̨ też na koncertach, ale wtedy jeszcze nie było za
dużowspółpracowników. Później (w czasiewydawania numerów1-5)mieliśmy taka ̨załoge ̨
z muzycznego środowiska punkowego i ci ludzie dorzucali sie ̨do każdego numeru z 50 czy
100 zł. Później odbierali sobie wszystko w towarze, czyli dostawali „Inny Świat” i różne
kasety, bo zaczał̨em wymieniać zina na koncertach za kasety. Wiec̨ ja miałem rynek zbytu
na te rzeczy, a oni mieli to, co też chcieli. Jeździłem też na słynne Czad Giełdy do Katowic,
gdzie sprzedawałem oraz wymieniałem zina na różne towary. Tak to sie ̨ krec̨iło.
A czemu sie ̨ to skończyło?
Po jakimś czasie to upadło, bo ludzie zaczel̨i odchodzić od klimatów, zakładać rodziny,

przestali sie ̨ interesować scena.̨ Natomiast „Inny Świat” od samego poczat̨ku był też sprze-
dawany. Miałem kumpla, który potrafił w szkole sprzedać zina ludziom, którzy nie byli
nim zainteresowani. Miał dobra ̨ gadke ̨ i pamiet̨am, że kiedyś sprzedał 20 egzemplarzy zi-
na „Mysha” (jeden z pierwszych zinów straight edge/hc z Poznania, którywydawała Anka)
wśród swoich kolegów w zawodówce, gdzie wiek̨szość piła i paliła szlugi. Miał taka ̨ gadke,̨
że potrafił to zrobić, wiec̨ był dobrym dystrybutorem.
Jednak charakter „Innego Świata” szybko zaczał̨ odchodzić od subkulturowych

klimatów.
Ten subkulturowy charakter utrzymywał sie ̨ przez jakiś czas, bo chciałem, żeby w tym

piśmie było wszystko: muzyka, anarchia, ekologia itd. W pierwszych 5-6 numerach by-
ły wywiady z zespołami, a z recenzji i opisów koncertów zrezygnowałem chyba po 3 nu-
merze. Numery 4, 5, 6 to już były numery w kierunku zina anarchistycznego, społeczno-
politycznego z duża ̨ dawka ̨ ekologii.
Ekologia była ważnym tematem?
Myśle,̨ że w latach 90. wiek̨szość zinów miała wpływy myśli wolnościowych i pozamu-

zycznych. Nawet jak sie ̨ popatrzy na wcześniejsze numery „Pasażera”, to pojawiał sie ̨ tam
np. antyklerykalizm, a teraz jest to typowo muzyczne pismo. Mnie sie ̨wydaje, że cała sce-
na niezależna hc/punk była w latach 90. o wiele bardziej upolityczniona. Weźmy choćby
takie zespoły jak Guernica y Luno i Homomilita. Cała masa ludzi pochodzac̨ych ze sceny,
ze środowiska punk znalazła sie ̨później w ruchu anarchistycznym. Później sie ̨ to zmieniło
i dzisiaj owszem sa ̨ zespoły, które śpiewaja ̨ o ważnych rzeczach, ale sama scena według
mnie sie ̨ odpolityczniła. U dużej cześ̨ci pozostał antyfaszyzm
Czy można powiedzieć, że scena niezależna sie ̨ troche ̨ skomercjalizowała?
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Wydaje mi sie,̨ że kapitalizm zawsze przemieli bunt. Sa ̨ rewiry tej sceny, które sie ̨ nie
dały przemielić – choćby te zwiaz̨ane z ruchami skłoterskimi, ale patrzac̨ na inne cześ̨ci,
to liczy sie ̨muzyka, lans, ciuszki, dobre wegańskie jedzenie, bo weganizm stał sie ̨ cześ̨cia ̨
kapitalizmu… Czytałem ostatnio wywiad w zinie o nazwie „8”, który zwiaz̨any jest ze sce-
na ̨hc/straight edge. W jednymwywiadzie rozmówca powiedział, że konflikt w wegańskiej
knajpie Krowarzywa to jakieś nieporozumienie, bo nikt nie chciał rozmawiać z druga ̨stro-
na,̨ a przecież ta druga strona to sa ̨ nasi ludzie, bo oni sie ̨ wywodza ̨ ze sceny niezależnej.
To pokazuje jacy ludzie moga ̨egzystować na tej scenie, z jednej strony jest piek̨na idea we-
ganizmu, obrony praw zwierzat̨ itd., a z drugiej życie to wszystko weryfikuje, pod postacia ̨
robienia w chuja pracowników i oparcia na zasadach kapitalizmu.
Pracowałem kiedyś na jednym z wegańskich festiwali w Krakowie w klubie Fabry-

ka. Krowarzywa miały najwiek̨sze kolejki i ekspresowe tempo sprzedaży, w czym po-
magał pracownikom jakiś manager, który ich pospieszał. Wyglad̨ało to co najmniej
komicznie…

Wydaje mi sie,̨ że to jest niestety poważny problem. Chcesz robić, to co lubisz, ale wa-
runki, w których musisz egzystować, przerastaja ̨ te ̨ idee.̨ Żeby przetrwać w tym kapitali-
stycznym świecie, musisz gneb̨ić pracownika albo wciskać ludziom, żeby kupowali wiec̨ej
twoich produktów. Być może te knajpy wege i wegan przynosza ̨ dobre zyski, a być może
nie – wiadomo jak jest w gospodarce. Z jednej strony człowiek cieszy sie,̨ że takich knajp
jest wiec̨ej, ale słychać, że zaczynaja ̨ egzystować jak zwykłe kapitalistyczne przedsieb̨ior-
stwa.Wcześniej było tak z knajpa ̨„ZłeMies̨o” zWrocławia, która sie ̨z podobnychpowodów
zamkneł̨a.
To sa ̨ trudne tematy, które środowisko anarchistyczne powoli oswaja. À propos

trudnych tematów – tak przeglad̨am „Inny Świat” po okładkach i przy numerze 7
pojawia sie ̨ podtytuł: „Niepoprawne politycznie pismo anarchistyczne”.

Był u mnie taki okres, który można nazwać buntem w buncie. Był czas, kiedy zauważy-
łem, że podejście anarchistów do pewnych problemów było bardzo dogmatyczne, np. bali
sie ̨ sieg̨ać po inne lektury, inne idee. Nie chodziło mi o to, żeby coś akceptować w całości,
tylko żeby chwytać w nich to, co jest fajne, przetworzyć, zaakceptować, zweryfikować itd.
Co cie ̨ wówczas tak zainteresowało?
Miałem dość mocne tendencje w kierunku neopoganizmu, może nie religijne, ale du-

chowe. Bardzo mnie to interesowało, ale wiadomo, że w Polsce ruch neopogański jest ra-
czej przesiak̨niet̨y przez skrajna ̨ prawice.̨ Zdarzało mi sie ̨ jednak korespondować z takimi
ludźmi, którzy mieli poglad̨y może nie nazistowskie, ale należeli do nurtu bardziej prawi-
cowego neopogaństwa – ja absolutnie tego nie akceptowałem. Nawiaz̨ałem jednak wiele
kontaktów i kilka tekstów na ten temat na łamach „Innego Świata” sie ̨ pojawiło, np. duży
artykuł Remika Okraski o neopogaństwie, gdzie pisał zarówno o lewicowych, jak i prawi-
cowych odłamach w tym nurcie. Były też inne tematy, które ludzi drażniły…
Jakie?
Przykładowo artykuł o kobietach w Islamie i o spojrzeniu na Islam przez kobiety mu-

zułmanki, a nie przez ludzi Zachodu – chodziło o spojrzenie nieeurocentryczne. Pojawił
sie ̨ również tekst Andrzeja Zgódki o antyamerykańskiej wymowie i nawiaz̨ywał też do pra-
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wicowego neopoganizmu. Dużo szumu było wokół wywiadu z Tomaszem Szczepańskim,
który przeprowadzili pracownicy Ośrodka KARTA, ale nigdy go nie wydrukowali. Remik
Okraska jakoś go zdobył wraz z pozwoleniem i wydrukowaliśmy to jako taka ̨ ciekawost-
ke ̨historyczna.̨ Problem dla środowiska anarchistycznego polegał na tym, że Szczepański
skrec̨ał wtedy ostro w prawo – dziś jest liderem neopogańskiej, nacjonalistycznej Zadrugi
oraz Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”. Sam wywiad był lewacki i ja nie
widziałem żadnych przeszkód w jego opublikowaniu. Szczepański napisał prace ̨magister-
ska ̨z historii pt. „Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich w dobie rewolucji 1905-1907”
(wydałem ja ̨później jako broszure)̨, w latach 80. był członkiem Polskiej Partii Socjalistycz-
nej, a później był takimPiłsudczykiem, należał do KPN-u, jego jeden czy dwa teksty ukazały
sie ̨ w pierwszych numerach antyfaszystowskiego „Nigdy Wiec̨ej”. Kolejny przykład to nr
15 „Innego Świata”, który był mocno antyizraelski. Podczas zbierania materiałów do tego
numeru napisałem do Rafała Pankowskiego z „Nigdy Wiec̨ej”, iż poszukuje ̨materiałów na
temat skrajnej prawicy w Izraelu, bo wiedziałem, że na temat skrajnej prawicy wie prawie
wszystko. Pankowski po dłuższym czasie odpisał mi, że w Izraelu nie ma skrajnej prawicy
lub on nic o niej nie wie. To takie typowe chowanie głowy w piasek, unikanie trudnego
tematu. A mi chodziło nie tylko o pokazanie tragizmu narodu palestyńskiego pod okupa-
cja ̨ izraelska,̨ ale też o podkreślenie, iż nacjonalizm czy rasizm niekoniecznie musi mieć
„białe” czy wyłac̨znie „aryjskie” oblicze. Nacjonalistami i rasistami moga ̨ być również ci,
co jeszcze niedawno opłakiwali ofiary Holocaustu.
To bardzo dziwne zachowanie z jego strony…
Poruszenie tematu syjonizmu i walki narodowowyzwoleńczej Palestyńczyków dla nie-

których środowisk żydowskich czy syjonistycznych oznacza, że jesteś antysemita.̨ A ja sta-
rałem sie ̨ publikować materiały pisane z pozycji wolnościowej bad̨ź lewicowej, by nie stać
sie ̨ tym złym „antysemita”̨. Niestety, nie do końca sie ̨ to udało…Wiec̨ to był taki okres mo-
jej „walki” z pismem „Nigdy Wiec̨ej”, które miało swoja ̨ wizje ̨ antyfaszyzmu i wiele osób
spośród moich znajomych określano jako sympatyków faszyzmu tylko dlatego, że podej-
mowali trudne tematy bad̨ź publikowali na łamach prasy prawicowej, jak choćby Jarek
Tomasiewicz. Kiedy on opublikował swoje teksty w „Maci” – o „Trzeciej drodze” i „Anty-
Fukujama” (chodziło o to, że trzecia droga jest możliwa i nie ma końca historii) – wtedy
zaczeł̨y sie ̨oskarżenia o to, że Tomasiewicz jest agentem prawicy, który chce sie ̨dobrać do
naszego anarchistycznego światka. Redakcja jakoś poradziła sobie z tym tematem i to mi
sie ̨właśnie w „Maci” podobało, że mieli odwage ̨opublikować takie teksty. No i ja chciałem
te ̨niepoprawność dalej kontynuować właśnie w „Innym Świecie”. Pojawiały sie ̨wtedy gło-
sy, że próbujemy sformułować jakiś narodowy anarchizm. Nic takiego nie miało miejsca,
ponieważ taka ideologia skupia sie ̨ na sprawach rasowych, wybierajac̨ z idei anarchistycz-
nej to, co im pasuje, natomiast idee tolerancji i wolności to już niekoniecznie.
Czyli można powiedzieć, że nie było konkretnej polityki redakcyjnej „Innego Świa-

ta” poza głównym tematem – anarchizmem?
Ja nigdy nie przyjał̨em linii programowej pisma. Zawsze twierdziłem, że polityka ̨ re-

dakcyjna ̨ „Innego Świata” jest brak polityki redakcyjnej. Czyli po prostu mój anarchizm
nie jest do końca sprecyzowany, żebymmógł stwierdzić, że jestem np. anarchokomunista,̨
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anarchosyndykalista ̨czy indywidualista ̨– moge ̨powiedzieć, że jestem anarchista ̨bezprzy-
miotnikowym, jak to określali sie ̨ kiedyś różni anarchiści. Uważam, że istnieja ̨ drogi do
tego celu, który gdzieś tam jest. Anarchizm jest dla mnie ideologia ̨ drogi. Wiem o tym, że
on sie ̨ za mojego życia nie zrealizuje, ale można robić po drodze wiele rzeczy, dziek̨i któ-
rym świat bed̨zie ku anarchizmowi zmierzać. Dlatego „Inny Świat” był dla mnie forum,
przestrzenia,̨ gdzie moga ̨ sie ̨ stykać różne nurty, szkoły, wizje anarchizmu. Miejscem, w
którym nawet historii anarchizmu nie bed̨e ̨opisywał z jednej perspektywy, np. rewolucyj-
nego anarchizmu albo syndykalizmu, tylko również z perspektywy tych szkół, które nie
przez wszystkich anarchistów sa ̨ akceptowane. Nigdy nie propagowałem jednak toporne-
go libertarianizmu w stylu Korwin-Mikkego i szkoły austriackiej. To podejście polegało na
tym, że ci ludzie sa ̨tak naprawde ̨kapitalistami, którzy nie chca ̨państwa, chyba że państwo
bed̨zie policjantem i żołnierzem, pilnujac̨ym ich dobrobytu. Nie mam jednak problemu z
tym, żeby publikować teksty o anarchoindywidualistach i z niektórymi ich ideami moge ̨
sie ̨ utożsamiać. Tak samo jak z anarchoprymitywistami czy nihilistycznymi insurekcjoni-
stami.
To tyczyło sie ̨ również współpracowników?
W„Innym Świecie” każdymógł opisać swoja ̨wizje ̨anarchizmu – jeśli tylko nie zagrażała

drugiemu człowiekowi, to zawsze było dla niej miejsce na łamach pisma. Wiec̨ to widać na
przestrzeni lat, chociaż teraz uważam, że „Inny Świat” stał sie ̨ konserwatywny w swoim
anarchizmie. Rzadko kiedy poruszamy kontrowersyjne tematy.
Teraz wiele osób potraktowało jako temat kontrowersyjny insurekcjonizm, o któ-

rym padło pare ̨ słów w 46 numerze z 2017 roku.
Dla wielu jest to kontrowersja i uważaja,̨ że od tego trzeba uciekać. To jest właśnie do-

gmatyzm, który wystep̨uje u niektórych anarchistów, kłótnie w ruchu jak wojny mied̨zy
„gangami” w ramach jednego ruchu anarchistycznego, pracowniczego itd. Ludzie nie po-
trafia ̨ i nie chca ̨ szukać wspólnych platform, a doszukuja ̨ sie ̨wrogów wśród swoich. „Inny
Świat” nieraz był ogłoszony wrogiem ludu, a raz jedna anarchistka napisała nawet, że ma-
my taka ̨podejrzana ̨aryjska ̨czcionke.̨ Że taka prawicowa…Biała otoczka przedewszystkim.
Dlatego zmieniłemostatnio czcionke ̨tytułu, żeby nie być oskarżanymo aryjskość (śmiech).
A tak na serio, to działania powstańcze, insurekcyjne czy ogólnie używanie przemocy, jest
zwiaz̨ane z ruchem anarchistycznym od jego zarania. Oczywiście, zawsze był to problem
dyskutowany w każdym momencie historii, zawsze byli zwolennicy i przeciwnicy, jednak
chyba nigdy nie uznawano go za jakaś̨ szczególna ̨kontrowersje.̨ Dziś jednak anarchiści spo-
łeczni potrafia ̨stawiać ludzi rzucajac̨ych butelkami z benzyna ̨poza nawiasem anarchizmu
i dodatkowo bezpodstawnie oskarżać ich o agenturalność czy głupote.̨ Czasami wydaje mi
sie ̨ to zwykłym świństwem z ich strony.
A co sad̨zisz o anarchokomunizmie?
Wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzisz. Jeśli uważasz coś za dogmat i wyłac̨z-

nie sie ̨ go trzymasz, to już mi sie ̨ nie podoba. Przykładowo jeśli Bakunin z Kropotkinem
opisali świat w jakiś sposób, to wielu chce sie ̨ do tego dostosować. Problem w tym, że oni
pisali w XIX wieku, a mamy XXI wiek! Oczywiście można powiedzieć, że myśl Bakunina w
XXI wieku da sie ̨ odczytać na nowo i przysposobić do obecnych warunków, ale nie moż-
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na jej traktować dosłownie i instrumentalnie. Dlatego nigdy nie mogłem sie ̨ określić ja-
ko „anarcho-coś-tam”, bo nawet w anarchosyndykalizmie coś mnie odrzuca, choć jestem
przecież człowiekiem, który całe życie pracuje fizycznie. To jest fajna idea, ale, kurde, ja
nie chce sped̨zić całego życia w pracy… Chciałbym, kurwa, posiedzieć w lesie i pooglad̨ać
skaczac̨e wiewiórki, a tu kolesie cały czas tłuka:̨ „praca, praca, zwiaz̨ki zawodowe zbuduja ̨
nam nowy świat”. Taki unionizm industrialny, gdzie robotnicy w zwartym szeregu zmie-
rzaja ̨ ku świetlanej przyszłości…
Jak myślisz, gdzie tkwi problem?
Wiesz, dobrze sie ̨ czyta o tych historiach z lat 20. i 30. w Europie czy Ameryce, kiedy

pracownicy walczyli o swoje prawa. To wszystko jest bardzo inspirujac̨e. Jeśli jednak głe-̨
biej bed̨ziesz wnikał w te idee, to nie wszystko bed̨zie już takie fajne. Pytanie – czy jako
współcześni anarchiści odnaleźlibyśmy sie ̨ w ich świecie? Według niektórych osób, które
określaja ̨ sie ̨ jako anarchokomuniści, komunizm został zawładniet̨y przez poprzedni tota-
litarny system, przerobiony na jego modłe ̨ i przez to dziś nie możemy używać pewnych
słów tak, jak byśmy chcieli. Z drugiej strony według nich komunizm jest czymś dobrym
i nie powinniśmy mieć problemu w odniesieniu sie ̨ do idei wolnościowych, które w sobie
zawiera. Problem w tym, że przecież to zostało przemielone przez tamten system i jed-
noznacznie sie ̨ dziś kojarzy. Ci sami ludzie uważaja,̨ że komunizm nie został ostatecznie
zdegenerowany, ale jednocześnie nie potrafia ̨ zrozumieć, że ktoś może używać symbolu
swastyki jako symbolu szcześ̨cia…
Dlatego uważam, że bardzo ważnym przedsiew̨ziec̨iem były wydawane przez ciebie

broszury informacyjne typu „ABC anarchizmu” czy „Wstep̨ do anarchizmu”.
Pomysł wydawania broszur wział̨ sie ̨ z tego, że mój znajomy z Sanoka, Artur Kruczkie-

wicz, napisał prace ̨ magisterska ̨ pt. „Ruch anarchistyczny w Polsce w latach 1983-93”, a
ja stwierdziłem, że warto ja ̨ wydać. To była w zasadzie pierwsza publikacja (poza „RSA”
Waluszki) dotyczac̨a współczesnego anarchizmu wydana w formie broszury. Miała swoje
wady i zalety, ponieważ była to typowa praca magisterska, nawet nie bardzo przerobio-
na na cel publikacji dla zwykłego człowieka, ale opisywała krótko historie ̨ ruchu w Polsce,
miała czarno-czerwona ̨ okładke,̨ a na końcu było kilka czy kilkanaście stron ze zdjec̨iami
z demonstracji, plakaty itp. To było novum, ale nakład był mały (100-200 egz.) i broszura
szybko sie ̨ rozeszła. Stwierdziłem wiec̨, że można pomyśleć nad kolejnymi. I tak powsta-
ło tłumaczenie angielskiej broszury „Wstep̨ do anarchizmu”, które wydałem z Michałem
Przyborowskim i Rafałem Górskim. Broszury wydawałem co jakiś czas, nie było to moje
główne zajec̨ie, ale dodatkowe. W wiek̨szości ja to wszystko robiłem, choć „Anarchosyn-
dykalizm” dostałem gotowy od Łukasza Dobrowolskiego, Rafała Górskiego i Michała Przy-
borowskiego – ta grupa powołała pod koniec lat 90. pismo, „A-tak”. Wyszła też broszura
„Trzeci Świat – bankructwo kilkumitów”, która ̨wcześniej wydały Zielone Brygady i ja ̨sam
składałem.
Wydałeś również „Sarmacje” Janusza Waluszko, która ostatnio wzbudziła wiele

emocji w środowisku anarchistycz- nym i jego okolicach. Problemw tym, że pierwszy
raz ten tekst ukazał sie ̨w 1987 r., a po 30 latach ludzie dalej maja ̨z nim problem, choć
wiek̨szość tego nie czytała…
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Woryginale czytałem to na przełomie lat 80. i 90., gdy dostałem to pierwsze wydanie od
Janego. Waluszko gdzieś tam cały czas publikował swoje teksty, które odnosiły sie ̨ do sar-
matyzmu, wolności szlacheckiej itp. Gdy pojawił sie ̨ tekst „Mitozofia sarmacka”, powstał
pomysł, żeby ponownie wydać „Rzecz o Sarmacji…” wraz z dołożona ̨ „Mitozofia…̨”. Jany
oczywiście był z pomysłu zadowolony i nic nie stało na przeszkodzie by towydać.Wówczas
również było słychać wiele głosów niezadowolenia z lewej strony ruchu anarchistycznego.
Syndykaliści pomrukiwali, iż zamiast zajmować sie ̨ strajkami, robolami i w ogóle lewico-
wa ̨wersja ̨anarchizmu, my tu propagujemy niemal powrót pańszczyzny. Wydaje mi sie,̨ że
wiek̨szość krytyków i krytykantek tekstów o sarmacji i podobnych w ogóle ich nie czytała
lub czytała, lecz jest już głeb̨oko zaślepiona własna ̨wizja ̨ ideologii anarchistycznej, która
nie dopuszcza niczego innego. Poprzez takie zaślepienie powstaje ogromny rozłam pomie-̨
dzy pewnymi środowiskami, pokoleniami nawet. Niestety, nie widze ̨ tu wyłac̨znie winy
młodych. Starzy działacze też potrafia ̨ być kaś̨liwi i zgryźliwi. Chyba zapominaja ̨ czasami,
iż świat biegnie ciag̨le do przodu i to w zastraszajac̨ym tempie, a nie zatrzymał sie ̨ 30 lat
temu.
Można również zauważyć, że problemem dla młodych anarchistów jest to, iż stara

ekipa odcina sie ̨ czes̨to od lewicowości i komunizmu.
Środowisko anarcholskie mniej wiec̨ej do końca lat 90. nie było lewicowe z założenia,

a sam anarchizm traktowało sie ̨ jako coś zupełnie odreb̨nego, coś poza podziałem na le-
wice ̨ i prawice.̨ Ja i ludzie, o których mówisz oczywiście wiemy, że korzenie anarchizmu
tkwia ̨w ruchu lewicowym, pierwotnej myśli socjalistycznej, Pierwszej Mied̨zynarodówce
itp. Wiek̨szość działaczy z tamtych czasów wywodziła sie ̨ z ruchu socjalistycznego. Co jed-
nak najważniejsze, anarchizm poprzez swój antyautorytaryzm wychodził poza podział na
lewice ̨ i prawice.̨ Było tak dlatego, że myśl polityczna – nieważne prawa czy lewa – jest
autorytarna. A anarchizm opiera sie ̨ na odrzuceniu wszelkich autorytetów.
Czasem też ten anarchizm wynika z tego, jaka rzeczywistość nas otacza. Pierw-

si powojenni polscy anarchiści, czyli Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, łac̨zyli
antykomunizm z anarchizmem. Dziś sa ̨ atakowani przez młode pokolenie za zbytni
liberalizm, oskarżani o anarchokapitalizm i – nawia-̨ zujac̨ do sarmacji – anarcho-
sarmatyzm. To wszystko jest ewidentna ̨ bzdura,̨ ale sytuacja jest dość napiet̨a.

Wiadomo, że Polska Rzeczpospolita Ludowa nie była idealnym społeczeństwem komuni-
stycznym, tylko zdegradowanym, ale jednak anarchizm był trzecia ̨ siła ̨ obok opozycji, nie
mieścił sie ̨w ramach tej polityki prawicowości i lewicowości. Tak jak Waluszko mówił, że
oni byli anarchistami nawet o tym nie wiedzac̨, tylko ktoś im kiedyś powiedział: „wy jeste-
ście anarchistami”. Myśle,̨ że dużo złego zrobiło zapatrzenie sie ̨ na Zachód, na tamtejsza ̨
scene ̨anarchistyczna ̨czy szerzej lewacka.̨ Wielu ludzi jak idzie w zwiaz̨ki zawodowe, to już
nic innego nie widzi. To jest działalność, któramomentamiwyklucza anarchizm, bo chcesz
sie ̨ opierać na prawie. Na czymś stworzonym przez państwo, a nie proponujesz nawet al-
ternatywy wobec państwa. ZSP czy IP może mówić o społeczeństwie anarchistycznym czy
zorganizowanymwedle zasad anarchosyndykalizmu. Z tym że jedni i drudzy sie ̨nie lubia ̨ i
inaczej to pojmuja,̨ ale wiek̨szość działalności opiera sie ̨na tym, żebywywrzeć na państwie
przestrzeganie bad̨ź zmiany prawa. Wiec̨ można zadać sobie pytanie – czy to jest jeszcze
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anarchizm? Jedni stwierdza,̨ że sa ̨ to jakieś kroki naprzód, bo samo państwo nie umrze i
to nie może być tak, że bed̨zie sie ̨ tak zmieniać, aż zniknie. Bolszewicy też twierdzili, że
nie chca ̨ państwa, ale musi być ten okres przejściowy, a później państwo samo umrze, bo
społeczeństwo bed̨zie takie zajebiste, że robotnicy bed̨a ̨ dawać traktory rolnikom, a oni
przywozić im zboże. Jak wiemy z historii, to sie ̨ nie udało… Wydaje mi sie,̨ iż dziś wiek̨-
szość społecznych anarchistów zaczyna zapominać o tym, że sa ̨ anarchistami bad̨ź czym
jest sam anarchizm. Z anarchizmu biora ̨ tylko to, co uważaja ̨ za przydatne w swej działal-
ności, odstawiajac̨ zupełnie na bok jego kwintesencje ̨ – antypaństwowość, budowe ̨ anar-
chistycznego społeczeństwa. Zwróć uwage ̨ na to, iż dziś mało kto rozważa i mówi o tym,
jak wyobraża sobie życie w anarchistycznym społeczeństwie. Brakuje nam takiego troche ̨
myślenia utopijnego. Przestaliśmy przedstawiać nasze wizje końca drogi anarchizmu. Mi
tego troche ̨ brakuje, bo nie ma tego ani u starych wyjadaczy ruchu, ani u młodzieży.
A czy poza niesnaskami w ruchu anarchistycznym miałeś jakieś inne problemy

przez wydawanie anarchistycznego pisma?
Nie, raczej nigdy. Jedyny problem jakimiałem zwydawaniempisma pojawił sie ̨w 2001 r.,

gdy odpaliliśmy strone ̨ internetowa ̨ i na niej umieściliśmy mój adres domowy, tzn. moich
rodziców. Ja już tam nie mieszkałem, ale cały czas byłem u nich zameldowany. Była taka
akcja, że w nocy ktoś po prostu wymalował biała ̨ farba ̨ drzwi do mieszkania i zostawił do
mnie list. Pamiet̨am, że pracowałem na trzeciej zmianie w hurtowni i o 6:30 przyjechał ro-
weremmój tata. Powiedział: „Ja przyjechałem spytać sie ̨ ciebie, czy mamy policje ̨wzywać,
bo wiesz, ty te gazetki wydajesz, to ja tam nie wiem”. Mama i tato bardzo sie ̨ wystraszy-
li. Stwierdziłem, że to ich mieszkanie, mnie nie bed̨zie przeszkadzać, jak wezwa ̨ policje.̨
Przyjechałem do domu rodziców i czekali tam już kryminalni. Mieli porobione zdjec̨ia i
dali mi list do przeczytania. Wykułem go na pamieć̨, żeby później gdzieś go sobie wklepać.
Jego treść brzmiała: „Z wyroku Aryjskiego Frontu Przetrwania został na ciebie wydany za-
ocznie wyrok śmierci. Wyrok zostanie niedługo wykonany”. Było śledztwo, a w mieście
pojawiały sie ̨w tym czasie jakieś plakaty ze swastykami.
To była pierwsza skrajna prawica w Mielcu?
W latach 80. byli skini, ale tacy metalowcy i punkowcy zafascynowani zachodnimi ski-

nami, o których przeczytali gdzieś w prasie. Zero ideologii, chlanie i bicie sie.̨ Później, w
latach 90., przyszła pierwsza fala nacjonalistów, ale oni też nie byli żadnymi nazistami.Mia-
łem z nimi utarczki słowne, do fizycznych rzadko kiedy dochodziło. Tzn. dochodziło, ale
dotykało to ludzi jużmłodszych odemnie i w innych cześ̨ciachmiasta. Jak ta falamineł̨a, to
dość długo był spokój i pojawili sie ̨w 2001 kolesie ze swastami, mieli strone:̨ „współczesny
narodowy socjalizm”. Później zamienili sie ̨ w Opcje ̨ Społeczno-Narodowa,̨ a w tej chwili
ci ludzie tworza ̨ coś na kształt narodowego anarchizmu, oni to nazywaja ̨ „sponarchizm”.
To taka idea antypaństwowa, ale pronarodowa, nawet rasowa, dużo mówia ̨ o demokracji
bezpośredniej, konsensusie, takich rzeczach. Propaguja ̨ jednak separatyzm rasowy, czyli
nie sa ̨ rasistami w tym sensie, że czarny jest głupi, gorszy itd., tylko uważaja,̨ że rasy nie
powinny mieszkać razem i mieszać sie.̨ Podejrzewam, że to oni stali za tym atakiem. Poli-
cja sprawe ̨ umorzyła, a kilka miesiec̨y później jeden z młodszych załogantów powiedział
mi, że zaczepili go jacyś kolesie i powiedzieli mu, żeby na siebie uważał, bo oni już maja ̨
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upatrzonego takiego redaktorka do kasacji. Na tym sie ̨ skończyło i tyle. Po tym incydencie
z drzwiami założyłem skrytke ̨ pocztowa.̨ Teraz w Mielcu bardziej działaja ̨ środowiska pa-
triotyczne, w dużej mierze oparte na kibicach Stali Mielec, o jakichś nazistach raczej nie
słyszałem.
Kilka lat później „Inny Świat” można już było kupić w Empiku.
Numer 25 był ostatnim wydanym „nielegalnie”. W zasadzie wtedy przechodziłem kry-

zys, jeśli chodzi o wydawanie pisma i opisałem to we wstep̨niaku. Jednym z powodów było
to, że uznałem, iż ruch anarchistyczny w Polsce jest słaby, ponieważ nie potrafi wchło-
nać̨ w siebie takiego niewielkiego nakładu jak 500 egzemplarzy… Wiedziałem, że pisma
papierowe odchodziły do lamusa, że Internet zawładnał̨ wyobraźnia ̨ nawet anarchistów.
Powstawały strony, portale informacyjne, internetowe archiwa i ludzie sie ̨ na tym skupia-
li bardziej niż na czymkolwiek innym. Z samym robieniem pisma nie było problemu, bo
przez lata wytworzyła sie ̨sieć ludzi, którzy pisali i tłumaczyli teksty. Byli ludzie, którzy nie
widzieli sensu, żeby „Inny Świat” przestał sie ̨ ukazywać. Pojawił sie ̨wówczas taki pomysł,
żeby podpiać̨ sie ̨ pod Bractwo Trojka, bo byli normalnie legalnie działajac̨a firma ̨ i dziek̨i
temu można było wejść do Empików. I Trojka została wydawca,̨ ale nie ma żadnego wpły-
wu na pismo. Około 2008 zarejestrowaliśmy pismo i weszliśmy z 26 numerem do Empików.
Odbyło sie ̨ wówczas spotkanie w Poznaniu z ekipa ̨ z Bractwa Trojka i żeśmy obradowali.
Wówczas to jeden kolega stwierdził, że tytuł pisma „Inny Świat” jest mało anarchistycz-
ny i powin- niśmy go zmienić np. na „Anarchia”, „Czarny Sztandar” lub czarne coś tam…
Mówił to z przymrużeniem oka, bo wiedział, że na nic takiego sie ̨ nie zgodze.̨
Co ustaliliście na spotkaniu?
Podjel̨iśmy decyzje, że wydajemy kwartalnik i trzeba mieć jakiś budżet w granicach 5

tys. zł. Do dziś żeśmy tego nie zebrali… To miała być kasa na 3 numery do przodu. Ja ze
swojej strony nie chciałem oddać do końca pisma w inne rec̨e – na zasadzie, że tworzymy
kolektyw i ktoś mi powie, że tego lub tamtego mam nie publikować. Ja uważałem „Inny
Świat” za swoje dziecko i chciałem nadal trzymać nad nim piecze.̨ To był jeden z powodów,
dla których ekipa poznańska nie przykładała sie ̨do polepszenia sytuacji pisma. Wtedy był
ważny temat tarczy antyrakietowej. Webciu z Poznania zrobił pare ̨ okładek, pisał teksty,
nad całościa ̨ nadal ja trzymałem łape ̨ i nie chciałem tego puścić. Tak jest do dziś i myśle,̨
że tak bed̨zie do samego końca.
I było wiadomo, że pismo bed̨zie wychodziło?
Do tej pory nie pojawił sie ̨ kolejny kryzys. Nigdy też nie udało sie ̨ nam utrzymać regu-

larności. Kwartalnikiem pismo było tylko z nazwy, ponieważ zawsze były miesiec̨zne, a
nawet dwumiesiec̨zne opóźnienia. Później już cała firma, która dystrybuuje na Empik, wy-
musiła na nas, żebyśmy zmienili podtytuł z kwartalnik na półrocznik, ponieważ takie już
były okresy wydłużania sie ̨wydawania kolejnych numerów. Najnowszy, 46 numer teżmiał
spore opóźnienie, bo ukazał sie ̨ po 8 czy nawet 9 miesiac̨ach.
Jak „Inny Świat” sprzedaje sie ̨ w Empiku?
Poczat̨kowo nakład wynosił 500 egzemplarzy, ale sprzedawalność w tych sklepach nie

jest rewelacyjna. Szczerze to była w granicach około 50%, wiec̨ strasznie dużo nam tych
egzemplarzy zostawało. Stwierdziliśmy, że zmniejszamy nakłady i obecnie puszczamy w
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Empiki 300 egz., plus 30, które zawsze bierze Trojka. Oprócz tego bez papierów drukuje-
my 100 egz., które ja dostaje ̨ – to jest puszczane w ruch anarchistyczny, na egzemplarze
autorskie itp. Jak widać dystrybucja przez Empiki nie jest złotym środkiem, to pismo ginie
w tych półkach z masa ̨ różnych pism.

Gdzie przede wszystkim sprzedaje sie ̨ „Inny Świat”?
Ostatnio dostajemy listy Empików gdzie trafia, ale nie dostaliśmy jeszcze nigdy informa-

cji o tym, ile egzemplarzy sprzedaje sie ̨ w konkretnych miastach i salonach. I nie wiemy
nawet, ile jest wysyłane, tylko że jest.
Dlaczego nie można sie ̨ tego dowiedzieć? Przecież oni musza ̨ mieć w systemie

wszystko zliczone co do egzemplarza.
Dla nas byłyby to bardzo przydatne informacje, bo wiedzieliby- my, że tu sie ̨ sprzedaje

90% pisma, a tu 50% i tam moglibyśmy skierować reklame ̨ itp. Dostajemy info od ludzi z
mniejszych miast, gdzie sa ̨ Empiki, że w ogóle to pismo do nich nie przychodzi. Kolega z
Rzeszowa pisał ostatnio, że były tam tylko dwa egzemplarze. To już niestety od nas nie
zależy. Nie wiem, czy sam Empik określa, gdzie co wysyłamy, czy ta firma pośredniczac̨a.
A jak środowisko zareagowało, że ty po 15 latach zarejestrowałeś działalność i

pismo anarcho można było kupić w Empiku?
Były dwa rodzaje opinii. Jedna na plus, że zajebiście, bo pośród całego tego gówna, które

tam sie ̨ znajduje (a szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy co druga gazeta jest prawico-
wa), można znaleźć pismo o opcji anarchistycznej. 70% opinii było pozytywnych, ale za-
wsze znajda ̨ sie ̨ malkontenci. Była też taka sytuacja, że Zwiaz̨ek Syndykalistów Polskich
zrobił konkurs na najgorszego pracodawce ̨ roku i Empik też tam był. Pojawiały sie ̨ wtedy
opinie, że jak możemy być sprzedawani w Empikach, skoro ta firma łamie prawa pracow-
nicze. Nikomu nie dogodzisz. Myśle,̨ że wiek̨szość środowiska to przełkneł̨a bez żadnego
problemu.
„Mać” też była przecież sprzedawana w Empikach.
Tak i myśle,̨ że mimo wszystko wiek̨szość tych egzemplarzy z Empików jest kupowana

przez ludzi ze środowiska.Maja ̨łatwiej, bo ida ̨i kupia,̨ niemusza ̨czekać, aż ktoś im przyśle,
chociaż wolelibyśmy, aby wiec̨ej sie ̨ tego sprzedawało naszymi kanałami, ponieważ Empik
ma złodziejskiemarże na poziomie 47% chyba – to co oni nampóźniej płaca ̨za pismo ledwo
pokrywa koszty druku.
Musielibyście mieć płatne reklamy. Może jakiś bank? (śmiech)
Pojawiały sie ̨ reklamy wydawnictw, czasopism, ale na zasadzie, że my im puszczamy re-

klamy, a oni nam. Rozmawiałem z Bezkocem z „Pasażera”, który ma mnóstwo reklam (a
nawet cennik!) i on mi powiedział wprost, że wszystkie reklamy sa ̨ u niego puszczane na
zasadzie, że on publikuje czyjaś̨ reklame ̨ na pół strony, która kosztowałaby 150 zł, a ktoś
mu daje 10 płyt. Jak sie ̨ pojawiła w „Pasażerze” reklama studia tatuaży lub firmy dystry-
buujac̨ej sprzet̨ tatuatorski, to Bezkoc powiedział, że to była pierwsza reklama w historii
pisma, za która ̨dostał kase.̨ A reszta jak to na punkowej scenie – towar za towar. Z innymi
firmami to jest tak, że nie wiem, czy te firmy chciałyby sie ̨ reklamować w piśmie, które
ma tak niewielki nakład, a z drugiej strony anarchistyczna ̨ tematyke.̨ Być może udałoby
sie ̨ zdobyć reklamy knajp wegańskich, salonów tatuażu, wydawnictw literackich o profilu
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społeczno-politycznym. Kolega mi to odradził, mówiac̨, że jak oni sprawdza ̨nakład „Inne-
go Świata”, to stwierdza,̨ że wydanie nawet 100 zł nie ma sensu.
Czy można jeszcze nazwać „Inny Świat” zinem?
Oficjalnie go tak nie nazywam, bo dawno odszedłem od tematyki okołozinowej, ale do

pewnego stopnia go tak traktuje.̨ Cały czas czuje ̨nić, która łac̨zy mnie ze scena ̨niezależna,̨
z tym czymś z czego wyszedłem. Nigdy sie ̨ nie bed̨e ̨ tego wstydził ani zaprzeczał, że „Inny
Świat” był na poczat̨ku typowym fanzinem czy nawet muzycznym zinem, wiec̨ czuje ̨ zwia-̨
zek z tym, ale samwiem, że niemożna już „Innego Świata” nazwać zinem. Tak samomożna
zapytać czy „Mać Pariadka” była zinem? Czy kiedykolwiek „Mać” była zinem? Czy była od
samego poczat̨ku pismem anarchistycznym? Czy tak samo jako zina mamy traktować pi-
smo „Rewolta”? Czy pismo „A-tak”, krakowsko- słupski czy nawet ten teraz wydawany?
Czy sa ̨ to wydawnictwa trzeciego obiegu, jak je niegdyś nazywano? Chociaż trzeci obieg,
jeszcze w latach 80., łac̨zył sie ̨ z prasa ̨ podziemna.̨ Podział był taki: pierwszy obieg to ofi-
cjalne wydawnictwa, drugi opozycyjne, trzeci kontrkulturowe. Choćby przez to, że zin jest
czymś pozasystemowym, czymś z podziemia. Nawet przed nadaniem ISSN przestałem „In-
ny Świat” nazywać zinem, stał sie ̨pismemanarchistycznym. Jeśli ktoś „Inny Świat” nazwie
zinem, to ja sie ̨ nie obraże.̨

**Wmojej pracy badawczej próbuje ̨właśnie rozstrzygać takie zagadnienia jak typologia
zinów, obiegi prasy itp.

U tych dystrybutorów na Empiki „Inny Świat” jest określony jako pismo niszowe. Cho-
ciaż „Pasażer” sie ̨ chyba cały czas tytułuje „Hc/punk zin”.

Teraz podtytuł „Pasażera” to „hardcore/punk magazine”.
Nowłaśnie – Bezkoc nie napiszemagazyn tylkomagazine… (śmiech) Czuć ten sentyment

do tego zina.
Jest też problem z określeniem pism anarchistycznych z lat 80. Wielu historyków

wszystko wrzuca do worka „drugi obieg”, a ja wole ̨nazywać takie pisma jak „Homek”
(RSA) czy „A Cappella” (WIP) „alternatywna ̨ bibuła”̨, która funkcjonowała w trzecim
obiegu.

Poniekad̨ była to prasa opozycyjna, ale też opozycyjna do opozycji. Jak z perspektywy
lat oceniłbyś „Inny Świat” i jego ewolucje?

Ewolucja jest spora. Jeśli chodzi o estetyke,̨ to nie da sie ̨ ukryć, że coś sie ̨ zmieniło i
na przestrzeni lat systematycznie szło to w strone ̨ profesjonalizmu. Nadal ten skład dla
wielu moich kolegów jest toporny i mówia,̨ że nie znam sie ̨ na typografii, składzie kompu-
terowym itp. i „Inny Świat” powinien wyglad̨ać zupełnie inaczej. Ja jestem człowiekiem
oszczed̨nym – pismo dla mnie jest słowem, które czytamy. Obecnie ludzie robia ̨ tak, że na
półtorej strony daja ̨ fajna ̨ grafike,̨ troszeczke ̨ tekstu i pismo wyglad̨a ładnie i przejrzyście.
Ja kłade ̨nacisk na treść, żeby najwiec̨ej było czytania w tym piśmie, wiec̨ kwestia wizualna
to ważny element, ale nie najważniejszy. Materiałów mam tyle, że przechodza ̨ z numeru
na numer. Niektóre przez to sie ̨ w ogóle nie ukazuja,̨ bo sa ̨ przestarzałe i zawsze mi coś
zostaje z numeru, bo sie ̨ musze ̨ zmieścić teraz w 64 stronach. Wiec̨ jeśli chodzi o rozwój
pisma pod wzgled̨em wyglad̨u, jestem zadowolony. Jakiś niedostatek zostaje, ale jak wspo-
mniałem, lubie ̨ trzymać łape ̨ na wszystkim. Cież̨ko mi sobie wyobrazić, że zlecam komuś
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skład. Wole ̨ to robić sam. Dlatego „Inny Świat” jest pismemmoim, osobistym – nomoże do
końca nie, bo sa ̨ współautorzy, ale jeśli chodzi o typowo redaktorska ̨ robote,̨ techniczne
sprawy, to wole ̨ trzymać na tym łape.̨
A comożesz powiedzieć o redakcji i miejscu „Innego Świata” na „rynku” zinowym?
Stwierdziłem, że nie ma sensu wypisywać członków redakcji. Prawnym wymogiem jest,

że musi być podany redaktor naczelny pisma. W pewnymmomencie była grupa ludzi, mo-
że nie kolektyw, ale oni robili stała ̨ robote ̨ dla pisma i byli cześ̨cia ̨ jego redakcji. Ponieważ
jedni odchodzili, a drudzy przychodzili, to postanowiłem, że bed̨e ̨wypisywał osoby, które
coś zrobiły dla danego numeru, np. napisały tekst, zrobiły grafike,̨ pomogły w inny sposób.
Jeśli chodzi o miejsce w „rynku” trudno mówić o rynku pism anarcho, bo jak sam wiesz,
jest ich co kot napłakał – jest „A-tak” jako gazeta darmowa, „Inny Świat”, biuletyn Inicja-
tywy Pracowniczej, który można podciag̨nać̨ pod anarchizm. Sa ̨ tez ziny sceny hardcore/
punk, ale też nie ma ich za wiele w porównaniu z latami 90. czy 2000. Jednak kilka dobrych
tytułów sie ̨ ukazuje i chwała za to ich wydawcom.
Czy dostrzegasz szanse ̨ na powrót zinów?
Bardziej bym widział to w ten sposób, że bed̨a ̨wychodzić cześ̨ciej, ale ich nakłady bed̨a ̨

niewielkie. A zasieg̨ bed̨zie środowiskowy. Co ciekawe – ostatnio zauważyłem, że najwie-̨
cej jest zinów stricte subkulturowych zwiaz̨anych z muzyka,̨ ze scena ̨hc/straight edge. To
jest dość ciekawe, że pojawiaja ̨ sie ̨ ziny zwiaz̨ane z tym nurtem, a na przestrzeni ostatnich
lat nie ma nowych zinów, no ewentualnie jakieś pojedyncze numery. Te ziny straight edge
cież̨ko jest kupić gdziekolwiek poza scena,̨ a ich nakłady to 100-200 egz. i za pół roku ich
nie dostaniesz. Wspomniałem już wcześniej o zinie „Osiem”, jego wcześniejszy numer na-
zywał sie ̨ „Siedem” (tytuły biora ̨ sie ̨ od tego, ile jest wywiadów w danym numerze). Chcia-
łem zdobyć ten wcześniejszy numer i wydawca mi odpisał, że nie ma, nakład sie ̨ skończył i
nie robia ̨ dodruku. Rozmawiałem ostatnio z moim kolega ̨ Łukaszem Nowakiem, że to two-
rzy taka ̨ elitarność. Ziny zaczna ̨ być pismami dla elit, dla zamkniet̨ych środowisk, gdzie
bed̨zie cież̨ko je zdobyć. Sa ̨ ziny, które ktoś wydaje i na jakimś koncercie można je dostać,
np. „Ten Moment” (nakład 30-40 egz.), który wydaje Rafał z Jasła (wydawał zina „Wschód
słońca”, później „Zachód słońca”). Jak poszło info o tym zinie, to ludzie do mnie pisali,
żebym zachował im jeden numer.
Jaka ̨ widzisz przyszłość dla „Innego Świata”?
Przyszłość „Innego Świata” bed̨zie taka, jaka ̨ ja sam sobie wymyśle.̨ Mam zamiar jesz-

cze przez pare ̨ lat wydawać pismo. Czasami mi sie ̨marzy, żeby ktoś przejał̨ pałeczke…̨ Być
może za 15-20 lat ten tytuł ktoś przejmie, bo ja już nie bed̨e ̨ miał siły. Koniec tego pisma
byłby zakończeniem pewnego etapu mojego życia i kawałkiem historii anarchizmu, prasy
alternatywnej w tym kraju. W jednym tekście dr Antoni Kamiński, który jest biografem
Bakunina, napisał, że „Inny Świat” jest fenomenem, gdyż jest na pewno najdłużej ukazuja-̨
cym sie ̨pismem anarchistycznym w Polsce. Stwierdził nawet, że pisma anarchistyczne na
świecie nie ukazuja ̨ sie ̨ tak długo. Angielski „Freedom” ukazywał sie ̨ od 1886 r., kiedy to
założył go Kropotkin. Włoskie „Umanità Nova” tygodnik anarchosyndykalistów wychodzi
od 1920 roku, ale to sa ̨ inne warunki, tradycje. Zawsze byłoby mi szkoda „Innego Świa-
ta”, mimo iż mamy nieustajac̨e problemy finansowe, kasa ledwo wystarcza i trzeba dobrze
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kombinować. Sa ̨ ludzie, którzy nam pomagaja,̨ jak moga.̨ Sa ̨ tacy, którzy sie ̨ nawet dobro-
wolnie opodatkowali na rzecz „Innego Świata” i co roku płaca ̨ jakaś̨ składke.̨ Dziek̨i nim
przez kolejne lata bed̨zie tak, jak jest.
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Czym jest antypostep̨owość?: Wywiad z
Miguelem Amoroso
Namysł nad porażka ̨ autonomicznego ruchu robotniczego w maju 68 zaowocował
narodzinami radykalnej, anarchistycznej myśli ekologicznej. W ten sposób powstał

nowy paradygmat rewolucyjny, którego celem stało sie ̨ lepsze zrozumienie
mechanizmów rzad̨zac̨ych kapitalizmem, tak żeby uzyskać zdolność do jego

przezwycież̨ania z wiek̨szym rezultatem.

EA: Mógłbyś wyjaśnić w paru słowach na czym polega główna idea lub teoria ruchu
antypostep̨owego? Kiedy i gdzie można szukać jego poczat̨ków?

Miguel Amoroso: Niełatwo towyjaśnićwkilku zdaniach. Powiedzmy, że po bilansie kles̨k
walki społeczności robotniczych w latach 70 i narodzinach ruchu antynuklearnego, przy-
szedł czas na zajmowanie sie ̨miejscami zniszczonymi, terenemzdegradowanym, takim jak
obszary elektrowni jad̨rowych, ośrodki termiczne, autostrady, bagna… W moim wypadku
była to analiza, która łac̨zyła stara ̨teorie ̨społeczna,̨ teorie ̨wyzwoleńcza,̨ anarchistyczna,̨ z
krytyka ̨ekologiczna ̨ tego pokroju, jaka ̨uprawiał Murray Bookchin oraz z krytyka ̨postep̨u
rozwijana ̨przez takich akademików jak Kenneth Boulding, N. Georgescu-Roegen, Herman
E. Daly i DonellaMeadows. Ci ostatni pokazywali, jak kapitalizm,wmiare ̨rozwoju, osiag̨aw
końcu punkt graniczny, po którego przekroczeniu narazi nasza ̨planete ̨na zniszczenie, na
wyczerpanie jej zasobów i doprowadzanie społeczeństwa na próg samounicestwienia. Ta-
ka katastrofa byłaby jednak selektywna: tymi, którzy pierwsi odczuliby jej skutki, byłyby
– bezsprzecznie – masy, a nie odpowiedzialni za ów stan przywódcy.

Analizy, o których mowa, na poczat̨ku zbiegły sie ̨ z fenomenem globalizacji, oznaczaja-̨
cym kolejny krok na drodze postep̨u: uświatowienie idei rozwoju, integracje ̨ całej planety
w daż̨eniu do wzrostu bez końca. Proces ten pochłaniał mnóstwo zasobów, w szczegól-
ności tych energetycznych, nieodnawialnych, o które jako pierwsze zaczet̨o sie ̨ obawiać.
Obecnie widzimy konsekwencje trzydziestu lat ekstremistycznego rozwoju: zniszczenie
tradycyjnego rolnictwa, industrializacje ̨ każdego rodzaju działalności (przemysłu, usług
i samego życia, jako że kieruje sie ̨ ono regułami przemysłowymi). Antypostep̨owość jest
antyindustrialnościa,̨ opozycja ̨wobec szaleństwa uprzemysławiania w społeczeństwie ka-
pitalistycznym.

Sceneria ̨myśli antypostep̨owej jestmiasto. Tworza ̨ja ̨dzielnice chroniac̨e swoje odmien-
ne style życia, coraz bardziej zagrożone ujednoliceniem i standaryzacja.̨ Ważnym elemen-
tem jest również walka w obronie ziemi, której obszar staje sie ̨ warunkiem i gwarantem
rozwoju infrastruktury, jak również źródłem zasobów energetycznych (jej terytorium jest
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głównym generatorem bogactwa eksploatacyjnego). Nie wyłac̨zamy z tej walki samego
miasta, którego terytorium także należy chronić. W ten sposób można rozumieć to, czym
jest antypostep̨owość: krytyka ̨ społeczna ̨dostosowana ̨do dzisiejszych potrzeb i obecnego
poziomu rozwoju kapitalizmu.
Jaki jest zwiaz̨ek myśli antypostep̨owej z ideologia ̨ anarchistyczna?̨
Postep̨owcy zaprzeczaja ̨ łac̨zeniu polityki z ekonomia;̨ od pewnego momentu widzimy

jednak, że nie ma innej polityki, jak ta wspierajac̨a postep̨owość. Czynnik ten nie jest oczy-
wiście bez znaczenia dla ekonomii rynku. To przykład kolejnej unii kapitałpaństwo. To
ostatnie nie jest już organizacja ̨ polityczna ̨ niezależna ̨ od kapitału, ale jego cześ̨cia ̨ skła-
dowa.̨ W takiej sytuacji krytykować kapitał znaczy krytykować państwo i odwrotnie. Kie-
dy w latach sześćdziesiat̨ych dochodzi do wyżej opisanego porozumienia na linii kapitał-
państwo, czyli jawnego skrzyżowania polityki i ekonomii, anarchizm znów wraca do łask.
Jest bowiem jedynym projektem zdolnym do podjec̨ia krytyki globalnej, krytyki państwa
jako takiego.
Wktórymmiejscu antypostep̨owośćwiaż̨e sie ̨z konkretnymi nurtami anarchizmu?

Mam tutaj na myśli prymitywizm, insurekcjonizm czy inne, te bardziej aktualne.
Antypostep̨owość jest krytyka ̨ i jednocześnie praktyka,̨ nie ideologia.̨ Nie zamyka sie ̨w

systemie reguł i postulatów. Wpisuje sie ̨ w tradycje ̨ anarchistyczna ̨ jako nurt opozycyjny
wobec państwowości, ale nie w znaczeniu ideologicznym. Nie tworzy spójnej doktryny kla-
syfikujac̨ej cała ̨rzeczywistość według określonego porzad̨ku. Prymitywizm natomiast tym
właśnie sie ̨charakteryzuje. Jego naczelnym aksjomatem jest powrót do stylu życia poprze-
dzajac̨ego historie ̨ cywilizacji. Również insurekcjonizm można określić mianem ideologii:
postuluje brak jakiejkolwiek doktryny, a wiec̨ żad̨a aktywności dla samego bycia aktyw-
nym, bez żadnego planu czy strategii. Myśl antypostep̨owa nie ma nic wspólnego z tak
rozumianym prymitywizmem i insurekcjonizmem, ani też, konsekwentnie, z innymi ide-
ologiami anarchistycznymi czy samym anarchizmem jako ideologia ̨właśnie.
Uważasz, że krytyka postep̨uma zasieg̨ globalny, czy ogranicza sie ̨do świata Zacho-

du, a może tylko i wyłac̨znie dotyczy Europy? Czy ma sens mówić w tym kontekście
o Ameryce Południowej?

Jesteśmy w dobie globalizacji, co oznacza, że cały świat znajduje sie ̨w zasieg̨u oddziały-
wania kapitału. Z drugiej strony obserwujemy rekonfiguracje ̨samego państwa, które fawo-
ryzujac̨ doktryne ̨ postep̨u, daż̨y do akumulacji kapitału. To zjawisko wystep̨uje w każdej
cześ̨ci świata, niezależnie od stopnia faktycznego rozwoju danego regionu. Nie ma już nie-
zależnych rynków narodowych: wszystkie kraje i ich rzad̨y sa ̨ cześ̨cia ̨ rynku światowego.
W Ameryce Łacińskiej ten fenomen przejawia sie,̨ przykładowo, na poziomie deforesta-
cji, polegajac̨ej na zawołaszczaniu i niszczeniu terenów leśnych. Tam daż̨enie do postep̨u
ma o wiele bardziej destrukcyjny wpływ niż, na przykład, w Stanach, gdzie ekologia ma
charakter instytucjonalny. W Ameryce Łacińskiej ideologia postep̨u jest podstawa ̨polityki
populistycznej, a wiec̨ zostaje usprawiedliwiona, nawet przez lewice.̨ Fakt ten powoduje,
że nie można niczym zatrzymać jej ped̨u, że pomnażanie kapitału i wzrost roli państwa sa ̨
synonimami dobrostanu społeczeństwa.
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Weźmy za przykładUrugwaj.Wielkie projekty postep̨owe sa ̨tu inicjowane zarówno
przez rzad̨y prawicowe, jak i lewice.̨ (górnictwo odkrywkowewielkoobszarowe, porty
głeb̨okowodne). Życzeniem każdego społecznika jest rozbicie wielkich systemów i
daż̨enie do zmiany jakości życia. Jakie narzed̨zia proponuje krytyka antypostep̨owa,
aby ów cel realizować?

Społeczeństwo, w duchu myśli antypostep̨owej, to zbiorowość żyjac̨a na obrzeżach ryn-
ku, poza obszarem obowiaz̨ywania reguł ekonomicznych. Funkcjonuje w oparciu o dobro
wspólne, o dobrobyt całej społeczności. Ekonomia nie jest tam sfera ̨ odreb̨na,̨ ale stano-
wi integralna ̨ cześ̨ć życia zbiorowego. W tym sensie można stwierdzić, że antypostep̨o-
wość jest jedyna ̨refleksja ̨prezentujac̨a ̨wiarygodnymodel społeczności egalitarnej, model
przedewszystkim agrarny. Nie dyskryminuje on roli miasta, ale zmniejsza udziałmetropo-
lii. Wspiera sieć małych miasteczek na obszarach rolniczych, gdzie żyje wiek̨sza cześ̨ć lud-
ności zorganizowana w społeczności lokalne. Taka jest alternatywa. Z drugiej strony, waż-
nym momentem praktyki antypostep̨owej jest rozbudzanie świadomości politycznej spo-
łeczeństwa. Zachec̨a sie ̨ do organizowania spotkań, zakładania organizacji politycznych
(partii) albo korporacyjnych, takich jak syndykaty czy stowarzyszenia urzed̨nicze. Podsta-
wa ̨ struktury organicznej jest jednak społeczność lokalna, nie rada pracownicza, zwiaz̨ek
zawodowy czy partia.
Czes̨to na krytyke ̨wielkich projektów przemysłowych można usłyszeć odpowiedzi

w stylu: przecież potrzebujemy żelaza do budowy, potrzebujemy elektryczności do
codziennego funkcjonowania. Jak w tej kwestii sytuuje sie ̨ myśl antypostep̨owa?

To system kapitalistyczny potrzebuje żelaza, elektryczności i wielu innych rzeczy. Moż-
na produkować prad̨ bez budowy zapór i wytapiać żelazo w piecach rzemieślniczych. Nie
da sie ̨ jednak pozyskiwać elektryczności ze źródeł odnawialnych w kapitalizmie, jako że
ten tworzy elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne, które działaja ̨ według logiki wielkich
przedsieb̨iorstw przemysłowych i de facto nie sa ̨odnawialne. Energia jaka ̨zużywa sie ̨przy
ich budowie i utrzymaniu pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, co w żaden sposób nie
przyczynia sie ̨ do ich ochrony. Co wiec̨ej, państwo zabezpiecza sie ̨w ten sposób przed ma-
łymi producentami. Na przykład w Hiszpanii nie można produkować energii odnawialnej
bezpośrednio: każda produkcja musi być połac̨zona z sieci energetyczna,̨ objet̨a ̨monopo-
lemmied̨zynarodowym. W ten sposób płaci sie ̨ czterokrotnie za energie ̨która ̨samemu sie ̨
otrzymało. Państwo broni sie ̨argumentujac̨, że dziek̨i takim działaniom kraj sie ̨wzbogaca,
ale w rzeczywistości jest to bogactwo fikcyjne. Jeśli powstaja ̨ nowe miejsca pracy, to na
pewno nieliczne, powstaje ich mniej, niż decyzjami rzad̨u sie ̨ likwiduje.
W Twoich tekstach mówisz czes̨to o powrocie do kultury rolniczej sprzed lat. Jak

urzeczywistnić te praktyki, inny styl życia, w Urugwaju, gdzie jeśli nawet ziemia
jest żyzna, nie istnieje żadna kultura rolnicza ani rolnicy we właściwym tego słowa
znaczeniu. Zapewne jest to efekt dominujac̨ej na przestrzeni historii hodowli bydła,
która nie wymaga tylu rak̨ do pracy. W jaki sposób zredukować role ̨miasta i kultury
miejskiej na rzecz tej drugiej, wiejskiej, jeśli nie mamy podobnego doświadczenia we
własnej historii?
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W Ameryce Łacińskiej kultura rolnicza przeważa w wielu krajach. Dobrym przykładem
jest tutaj Meksyk, w którym rozwinał̨ sie ̨ system ejido1, sprawdzajac̨y sie ̨ do dziś. Rdzenni
mieszkańcy kontynentu maja ̨ ogromna ̨wiedze ̨ w zakresie uprawy i botaniki. Studia bota-
niczne z epoki konkwisty zawierałymnóstwo opisów roślin i ichwłaściwości, zwierzat̨, spo-
sobu uprawiania ziemi i wiele innych pożytecznych informacji. To bogactwo zostało pra-
wie całkowicie zaprzepaszczone. Tak wiec̨ jego stopniowe odzyskiwanie wydaje sie ̨ pierw-
szym krokiem i warunkiem niezbed̨nym do poprawy sytuacji. Uprawa ziemi i osiag̨niec̨ie
samowystarczalności w produkcji żywności nie wydaje sie ̨najtrudniejszym zadaniem. Bar-
dziej wymagajac̨e jest samo życie wspólnotowe, praca nad dobrem współdzielonym.

Ruralizacja społeczeństwa może sie ̨ dokonać przede wszystkim wokół miast. Sady pod-
miejskie świetnie realizuja ̨ idee ̨ obustronnej, zrównoważonej wymiany, jeśli przyjmiemy,
że pochodzac̨e z nich produkty uprawne trafiaja ̨na stołymieszkańcówmiasta, a miasto re-
alizuje potrzeby rolników w zakresie edukacji, kultury, techniki czy innych usług. Warto
jednak podkreślić, że nie chodzi tutaj jedynie o oddzielenie wielkiego przemysłu od obsza-
rów rolnych, ale również o upowszechnienie małych przedsieb̨iorstw, warsztatów, szkół,
bibliotek itd. na terenie wiejskim, tak aby nie wszystko koncentrowało sie ̨ wokół miasta.
Oczywiście taka działalność produkcyjna, jak zakładam, realizowałaby rzeczywiste potrze-
by społeczności lokalnej, nie zaś interesy właścicieli czy przedsieb̨iorców.
WUrugwaju od lat 60 ubiegłego wiekumyśli sie ̨w kategoriach konfliktu klasowego

z państwem i wielkim kapitałem. Czy dzisiaj takie myślenie ma jeszcze sens? Jak
współcześnie podejść do problemów na tle społecznym?

Konflikt społeczny zawsze zarysowuje sie ̨ mied̨zy posiadaczami a tymi, którym czegoś
brakuje. Poprzez rozrost metropolii, system kapitalistyczny zapewnił schronienie sporej
grupie pracowników, tworzac̨ej tzw. klase ̨ średnia.̨ Niektórzy socjologowie twierdza,̨ że to
właśnie klasa średnia jest odpowiedzialna za deklasacje mas, poprzez przejmowanie inicja-
tywy politycznej. Dzisiejsze społeczeństwo to społeczeństwo konsumpcyjne z podejściem
indywidualistycznym, społeczeństwo ściśniet̨e i podzielone. Nie można już mówić o spo-
łeczeństwie klasowym w takim znaczeniu, jakie nadawano mu wcześniej. Pojec̨ie „klasy”
odnosi sie ̨ zawsze do jakieś konkretnej rzeczywistości, na przykład tej robotniczej, z dziel-
nicami pracowniczymi, charakteryzujac̨ej sie ̨ określonym sposobem myślenia, określona ̨
postawa ̨ wzgled̨em grupy, zasadami moralnymi, środkami ekspresji. Obecnie nie jest to
już społeczeństwo klasowe, chociaż oczywiście istnieja ̨ grupy, środowiska, które można
by określić mianem klas. Osobiście wole ̨ używać określenia społeczeństwo masowe. Stare
schematy, na których rozrysowane sa ̨ poszczególne klasy, służa ̨ dzisiaj już tylko podtrzy-
maniu pewnej ideologii. Powiedziałbym, że owszem, widze ̨ możliwość utworzenia sie ̨ or-
ganizacji rewolucyjnych, ale tylko jeśli najpierw powstałaby świadomie broniac̨a swojego
prawa do ziemi społeczność lokalna. Dopiero wtedy, po ukonstytuowaniu sie ̨ podmiotu
zbiorowego, zintegrowanego wewnet̨rznie wokół jasno wytyczonego celu, można walczyć
z nadużyciami państwa i zmniejszyć rozrost kapitalizmu. Warto dodać, że potrzebne jest

1 W Meksyku sa ̨ to specjalnie wyznaczone pola uprawne użytku kolektywnego, odgrywajac̨y znaczac̨a ̨
role ̨w gospodarce rolnej tego kraju.
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tutaj konsekwentne realizowanie obranych metod: jeśli wiec̨ opowiadam sie ̨ za systemem
antykapitalistycznym, całkowicie rezygnuje ̨ z korzystania z jego dóbr.
A jak należałoby zachować sie ̨ w sytuacjach, majac̨ych miejsce mied̨zy innymi w

Urugwaju, gdzie obszarnicy zrzeszaja ̨ sie ̨ w walce z wielkim przemysłem górniczym,
jako że ten, niszczac̨ ziemie,̨ uderza w ich zyski czerpane z latyfundiów? Walczyć
wspólnie z wrogiem czy prowadzić działania na własna ̨ rek̨e?̨

W Hiszpanii, żeby posłużyć sie ̨ przykładem, dzieje sie ̨ tak w strefach turystycznych,
gdzie równocześnie przeszukuje sie ̨ teren celem pozyskania gazu łupkowego i ropy albo
tworzy magazyny gazów głeb̨inowych. Wszyscy zgodnie podnosza ̨ protest w tej sprawie,
jako że realnie cierpi na tym przemysł turystyczny, który, jak wiemy, jest głównym czynni-
kiem naped̨zajac̨ym gospodarke ̨w krajach takich jak Hiszpania. W tymwypadku, owszem,
możnamówić o pewnej zbieżności celu, ale zamiast sprzymierzać sie ̨z przedsieb̨iorcami te-
go sektora, właściwym działaniem byłoby podaż̨anie w jednym kierunku, aby osiag̨nać̨ fak-
tyczny cel: uniemożliwić agresywna ̨ eksploatacje ̨ danego terenu. W samym kapitalizmie
również dochodzi do podziału i nieraz zaciet̨ej walki mied̨zy sektorami o pozycji drugo-
rzed̨nej i tymi dominujac̨ymi, zwiaz̨anymi z państwem i strukturami ponadpaństwowymi.
Nie chodziłoby wiec̨ o wspieranie jednego sektora kapitalizmu przeciw temu drugiemu,
ale o wspólna ̨walke ̨w konkretnej sprawie wraz z sektorem poszkodowanym.
Pochodzisz z rodziny o tradycjach anarchistycznych, i to w niej, jak rozumiem, na-

leży szukać źródeł Twojego zainteresowania kwestiami społecznymi. Kiedy i w jakich
okolicznościach rozpoczał̨eś aktywna ̨ działalność na tym polu?

Źródłem mojego anarchizmu sa ̨ doświadczenia życiowe. Można powiedzieć, że jest on
poniekad̨ naturalna ̨ reakcja ̨ na przytłoczenie i ucisk odczuwany przez dorastajac̨ego czło-
wieka w świecie, który wydaje mu sie ̨ dziwny, a nawet wrogi. Takie emocje towarzyszy-
ły mi po raz pierwszy po przyłac̨zeniu sie ̨ do walki uniwersyteckiej przeciw dyktaturze
frankistowskiej. Moja świadomość polityczna nie była jeszcze wówczas w pełni uformowa-
na. Kształtowała sie ̨ podczas licznych manifestacji, w których brałem aktywny udział. W
tamtym momencie, jakakolwiek forma uczestnictwa w tego typu działaniach groziła kara ̨
czterech lat wiez̨ienia.
Które momenty uważasz za najbardziej interesujac̨e w czasie Twojego zaangażo-

wania w takie akcje?
Było ich wiele (śmiech), jednak każda na swój sposób zmieniała mój sposób myślenia.

W czasie walk antyfrankistowskich prowadziłem spory z tymi, którzy domagali sie ̨zmiany
politycznej, a nie jak ja i wielu innych – społecznej. Zarysował sie ̨wyraźny podział na ocze-
kujac̨ych demokracji politycznej na wzór europejski i marzac̨ych o społeczeństwie socja-
listycznym. Przynależność do tej drugiej grupy pozwoliła mi przyjrzeć sie ̨ z bliska światu
robotniczemu, co było dlamnie poniekad̨ czymś naturalnym, zewzgled̨u namoje korzenie.
W przeszłości w środowisku robotniczym dominował anarchosyndykalizm.W tamtymmo-
mencie rzeczywiście istniały klasy i moim pragnieniem było zradykalizowanie tej robotni-
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czej. Znałemdziałalność CNT (Krajowej Konfederacji Pracy)2 i uważałem ja ̨za pewienwzór,
osadzony oczywiście w konkretnym momencie historycznym. Pod koniec dyktatury fran-
kistowskiej, sektor robotniczy rzeczywiście podjał̨ dość radykalne kroki, co ożywiło nasza ̨
nadzieje.̨ Niestety już w roku 1977 poniósł porażke ̨ skutkujac̨a ̨ rozczarowaniem i brakiem
dalszych perspektyw.W latach 80 zaczał̨em łac̨zyć krytyke ̨antynuklearna ̨i ekologiczna ̨ze
spuścizna ̨Maja 1968 i ruchem sytuacjonistycznym. Zapoznawałem sie ̨ z nowymi teoriami,
które niewat̨pliwi na mnie wpłyneł̨y, ale nie znalazłem w nich odniesienia do konkretnej
rzeczywistości i praktycznych rozwiaz̨ań jej kształtowania. Nadszedł wiec̨ czas zerwania z
przeszłościa ̨ i poczat̨ek krytyki technologicznej, krytyki ideologii postep̨u i szybkiego roz-
woju. Zebrani wokół czasopisma Encyclopédie des Nuisances3 zaczel̨iśmy czytać Lewisa
Mumforda, Hannah Arendt, Georges’a Bataille’a; filozofów ze szkoły frankfurdzkiej: Ador-
na, Marka Horheimera, Herberta Marcuse’a, Ericha Fromma; Jacquesa Ellula, SimoneWeil,
Gunthera Andersa, Waltera Benjamina…Wcześniej ledwo znało sie ̨ te nazwiska, natomiast
wtedy zaczel̨iśmy poważnie traktować ich analizy, które zdawały sie ̨ najbardziej adekwat-
nie ujmować procesy wówczas zachodzac̨e.

W latach 90 powrócił temat krytyki antynuklearnej i antyprzemysłowej, przede wszyst-
kim po katastrofie w Czarnobylu. Wtedy też pojawiły sie ̨ grupy łac̨zac̨e poszkodowanych
promieniowaniem i aktywistów dostrzegajac̨ych zagrożenia współczesnego rozwoju tech-
niki, które chet̨nie wspierałem. Tłumaczac̨ i piszac̨ własne teksty stopniowo zwracałem sie ̨
ku myśli antypostep̨owej. Same słowo „postep̨owość” było używane w polityce, żeby wyra-
zić zaślepienie frankistowskich ministrów w kwestii daż̨enia do rozwoju za wszelka ̨ cene.̨
W tamtych czasach, jakiekolwiek działanie uderzajac̨e w interesy elity rzad̨zac̨ej można
było określić jako antypostep̨owe. W latach 90 myśl antypostep̨owa nabiera spójności i
pozwala na ujec̨ie jej w ramach dyskursu czy całościowej analizy.
Mówiłeś wcześniej o idei postep̨u. Wydaje sie ̨ ona czymś szczególnie atrakcyjnym

dla rzad̨ów lewicowych. Jakie dokładnie znaczenie sam nadajesz temu pojec̨iu?
Postep̨ jest konceptem burżuazji, który nastep̨nie został rozpowszechniony wśród kla-

sy robotniczej poprzez pisma Marksa i ideologie ̨ socjaldemokratyczna,̨ ale również dziek̨i
anarchistom, szczególnie dziek̨i Kropotkinowi. Idea ta zakłada, niezmiennie od XVIII wie-
ku, że przyszłość zawsze jest lepsza niż przeszłość. Jej poczat̨kówmożna szukaćw chrześci-
jaństwie, a niektórzy przypisuja ̨ ja ̨ nawet św. Augustynowi. Jednak właściwa ̨ sobie forme ̨
przybiera w nowożytności, stajac̨ sie ̨ hasłem burżuazji, sformułowanym po raz pierwszy
przez niejakiego Turgota. Zgodnie z nia,̨ w miare ̨ rozwoju wiedzy filozoficznej i ekono-
micznej, w miare ̨postep̨u naukowego i technicznego, ludzkość staje sie ̨ coraz doskonalsza
moralnie i, że sie ̨ tak wyraże,̨ bardziej ludzka. Dla postep̨owca, poprawa bytu społeczne-
go wiaż̨e sie ̨ z postep̨em ekonomicznym, technologicznym i naukowym. Wielu myślicieli,
szczególnie przedstawicieli szkoły frankfurckiej, uprawia krytyke ̨ idei postep̨u widzac̨ w
niej zagrożenie dla dobra społecznego i każdego człowieka. Niektórzy staraja ̨ sie ̨wykazać,

2 Powstała w 1910 roku w Hiszpanii anarchosynykalistyczna centrala zwiaz̨ków zawodowych należac̨a
do Mied̨zynarodowego Stowarzyszenia Pracowników.

3 Czasopismo drukowane w latach 90 przez niezależne wydawnictwo francuskie, w którym pojawiały
sie ̨ teksty o tematyce społecznej oraz analizy ideologii wielkiego postep̨u i jej zagrożeń.
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że ludzkość nigdy nie osiag̨neł̨a żadnego postep̨u. Według Andersa, błyskawiczny rozwój
technologiczno-ekonomicznyw latach powojennych sprawił, że powstała grupa ludzi kom-
pletnie nieświadomych tego, jak wyglad̨aja ̨efekty ich działania i jakie konsekwencje niesie
za soba ̨ taka pozbawiona kontroli masowa produkcja.

Współczesna polityka kieruje sie ̨ idea ̨postep̨u poczaw̨szy od wielkiej industrializacji lat
60, ale właściwie zainicjowana została przez doktryne ̨ Trumana, przedkładajac̨a ̨ rozwój
ekonomiczny ponad wszelkie inne cele. Według jej zwolenników, postep̨ jest równoznacz-
ny z wzrostem ekonomicznym, pobudzeniem handlu, tworzeniemmiejsc pracy, rozwojem
instytucji, rozbudowa.̨ Tak definiowany postep̨ szybko okazał sie ̨ forma ̨ podporzad̨kowa-
nia i doprowadził do zniewolenia, kreujac̨ i podtrzymujac̨ fałszywa ̨ potrzebe ̨ pomnażania
i ciag̨łego wzrostu.

Z jednej strony współczesna idea postep̨u jest spuścizna ̨ filozoficzno-politycznej kon-
cepcji zaproponowanej przez burżuazje.̨ Z drugiej strony robotnicy również wierzyli, że
machina czasu pcha ich od usługiwania klasom wyższym do socjalizmu. Niestety ta sama
maszyna, która miała prowadzić do wyzwolenia, doprowadziła do ich destrukcji i rozpa-
du, czego dowodem jest dzisiejszy świat usług i społeczeństwo zorganizowane w struktury
pośredniczac̨e. W takim środowisku jednostka traci autonomiczność swojej decyzji, sta-
je sie ̨ podatna na manipulacje.̨ Technologizacja oparta na wierze w postep̨ pogłeb̨ia taka ̨
sytuacje ̨ i temu należy sie ̨ sprzeciwiać.

Jeśli chodzi o problem Urugwaju, obecna polityka popiera działania w duchu postep̨o-
wości, jako że taka w tym momencie jest jej rola. Przyszłość zarysowuje sie ̨ jedynie w per-
spektywie rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Warto zwrócić uwage ̨ na fakt, iż pomimo
odreb̨nej historii każdego kraju Ameryki Łacińskiej, inaczej kształtujac̨ej sie ̨ świadomości
narodowej, w fazie globalizacji cel wszystkich państw (a dokładnie mówiac̨ – rzad̨ów) jest
wspólny: maksymalny rozrost kapitału.

Jakie perspektywy dla anarchizmu widzisz na ten moment?
Anarchizm jako amalgamat stereotypów, jako zamkniet̨a doktryna albo przeciwnie: jako

zbiór chaotycznych haseł i ekspresja buntu przeciw realiom nie ma żadnych perspektyw.
Z drugiej strony, uprawianie humanistyki w oderwaniu od rzeczywistości społecznej i re-
lacji historycznych tak samo prowadzi do izolacji i mnożenia hermetycznych środowisk.
Tym co ożywia myśl anarchistyczna ̨ jest aktualność tematów, którymi ta zajmowała sie ̨za-
nim jeszcze stały sie ̨one palac̨e. Mam tutaj namyśli głównie krytyczne spojrzenie na życie
codzienne i zwiaz̨ane z nim nawyki, na kwestie płci i seksualności, poruszanie problemu
alienacji jednostki, a także temat relacji człowieka z natura ̨i propagowanie ekologii. W dal-
szym podejmowaniu tych kwestii i ich ciag̨łym pogłeb̨ianiu w odniesieniu do zmieniajac̨ej
sie ̨ rzeczywistości, zarówno teoretycznie jak i poprzez konkretne praktyki, dostrzegam
zadanie dla anarchizmu.
Miguel Amorós – urodzony w 1949 w Walencji historyk i teoretyk anarchizmu. W la-

tach 1984-1992 członek redakcji francuskiego czasopisma postsytuacyjnego Encyclopédie
des Nuisances u boku Jaimego Sempruna. Autor ksiaż̨ek, artykułów i pomysłodawca wielu
konferencji, obecnie zajmuje sie ̨ głównie krytyka ̨ idei postep̨u.

29



Jedzenie zamiast bomb: Historia ruchu i
jego polskie odpowiedniki

Łucja Lange – doktorantka w Katedrze Socjologii Kultury w Instytucie Socjolo-
gii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukoń-
czyła studia teatrologiczne (2004) oraz etnologiczne (2015). Interesuje sie ̨mie-̨
dzy innymi tanatologia,̨ antropologia ̨ ciała i zmysłów, animal studies, gender
studies, trzecim obiegiem i kultura ̨ alternatywna.̨ Zajmuje sie ̨ także tematyka ̨
bezdomności (zarówno ludzi, jak i zwierzat̨) – jako aktywistka i badaczka. Jest
członkinia ̨ Łódzkiego Partnerstwa Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdom-
ności.
W swoich badaniach poświec̨a uwage ̨ doświadczeniu śmierci dzieci oraz ża-
łobie rodziców. Badania prowadzi metoda ̨ biograficzna,̨ stosujac̨ dodatkowo
kontekst antropologii zmysłów. Autorka ksiaż̨ki „Antropolog jako audytor we-
wnet̨rzny” (2016) oraz współredaktorka wraz z Inga ̨ B. Kuźma ̨ ksiaż̨ki „Bez-
domność w Łodzi” (2016).
Wiec̨ej informacji znajduje sie ̨ na jej stronie: www.langel.pl Kontakt: Lan-
geL@o2.pl

Wstep̨
Mineł̨o trzydzieści siedem lat od pierwszego wydarzenia, które zainicjowało cykliczna ̨
i ogólnoświatowa ̨ działalność grup wolontariuszy zarażonych pomysłem dzielenia sie ̨
roślinnymi posiłkami z najbardziej potrzebujac̨ymi, przy jednoczesnym demonstrowa-
niu światopoglad̨u przeciwnego kulturze przemocy i wielkich korporacji nastawionych
na zysk oraz marnowanie zasobów (szczególnie żywności). Wydawać by sie ̨ mogło, że
taki ruch jak Food Not Bombs (FNB, pol. Jedzenie Zamiast Bomb) został już dokładnie
opisany1, że jest powszechnie znany i rozpoznawalny. Tymczasem stanowi on nadal
rodzaj działalności alternatywnej i poniekad̨ „undergroundowej”, pomimo faktu, że jest

1 W USA powstały co najmniej dwie rozprawy doktorskie na temat działań FNB, które sa ̨ w otwartym
dostep̨ie. Zob.: D. H. Giles : „A Mass Conspiracy To Feed People” Globalizing Cities, World-Class Waste, and
Biopolitics of Food Not Bombs. Doctoral Dissertation. University of Washington, 2013; S. M. Parson: An Ungo-
vernable Force? Food Not Bombs, Homeless Activism and Politics in San Francisco, 1988-1995. Doctoral Dis-
sertation, University of Oregon, 2010.
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postrzegany jako najszybciej rozrastajac̨y sie ̨ ruch społeczny na świecie2. Twórcy ruchu
łac̨za ̨ go z anarchizmem definiowanym jako kultura polityczna – globalny ruch na rzecz
sprawiedliwości społecznej – ponieważmanifestuje sie ̨poprzez wspólne formy organizacji
(sieciowe, zdecentralizowane, oparte na konsensusie), podobny repertuar działań (działa-
nia bezpośrednie, konfrontacje, tworzenie alternatyw, brak przemocy), jez̨yk opierajac̨y
sie ̨ wszelkim formom dominacji (kapitalizm, patriarchat), wspólne narracje i mitologie
odwołujac̨e sie ̨ chociażby do powstania Zapatystów oraz podobieństwa w zakresie ubioru,
muzyki, diety (weganizm i wegetarianizm) głównie zwiaz̨ane z subkultura ̨ punkowa ̨ i
hipisowska ̨ (lub indie3). Howard Zinn wskazuje, że jeżeli zrozumiemy prawdziwe przesła-
nie anarchizmu, zauważymy też zwiaz̨ek z nim działalności grup Food Not Bombs. Zinn
wyjaśnia, że:

[a]narchiści nie wierzyli w anarchie,̨ która ̨ definiuje sie ̨ jako brak porzad̨ku
i organizacji, chaos, zamieszanie, kiedy każdy robi, co mu sie ̨ tylko podoba.
Wrec̨z przeciwnie, wierzyli oni, że społeczeństwo musi być zorganizowane na
tysiac̨ różnych sposobów tak, by ludziemusieli ze soba ̨kooperowaćwpracy, by
tworzyć wspólnie dobra ̨ społeczność. Anarchiści naciskali przy tym, by każda
z organizacji unikała hierarchii i władzy odgórnej – musi pozostać demokra-
tyczna, konsensualna, podejmujac̨a decyzje poprzez ciag̨łe dyskusje4.

Uri Gordon uważa natomiast, że współczesny anarchizm nie jest kontynuacja ̨ ruchu ro-
botników i chłopów z XIX i XX wieku. Jest to kultura polityczna, przenikajac̨a sie ̨ z innymi
ruchami: radykalnej ekologii, feminizmu, ruchami antywojennymi, antykapitalistyczny-
mi, równościowymi. Wielu reprezentantów tego nurtu zdecydowanie woli wiec̨ określanie
siebie mianem osób antyautorytarnych lub autonomicznych5.

W tym miejscu pozwole ̨ sobie na krótkie wyjaśnienie zwiaz̨ane ze źródłami, na które
powołuje ̨ sie ̨ oraz moja ̨ tożsamościa ̨ jako autorki przedłożonego tekstu. Podejmujac̨ sie ̨
opisania działań podejmowanych w ramach FNB, korzystałam z opracowań powstałych na
gruncie amerykańskim (Stany ZjednoczoneAmeryki), obserwacji aktywności internetowej

2 Por.: D. Mitchell, N. Heynen: The Geography of Survival and the Right to the City: Speculations on
Surveillance, Legal Innovation and the Criminalization of Intervention. „Urban Geography” Nr 30 (6) 2009,
s. 613 i 625; N. Heynen: Cooking up Non-violent Civil-disobedient Direct Action for the Hungry: „Food Not
Bombs” and the Resurgence of Radical Democracy in the US. „Urban Studies” Nr 47 (6) 2010, s. 1227.

3 Chodzi o gatunekmuzyczny pochodzac̨y od słowa independent, czyli niezależny. Wiec̨ej na ten temat
zob.: Indie Rock. „Magazyn Gitarzysta.pl”. Link: http://www.magazyngitarzysta.pl/ludzie/artykuly/1658-
indie-rock.html [dostep̨: 20.07.2017].

4 H. Zinn: Declarations of Independence. [Za:] C. Crass: Towards a non-violent society: a position
paper on anarchism, social change and Food Not Bombs. „The Anarchist Library” – theanarchistlibra-
ry.org (1995), s. 4. Link: http://theanarchistlibrary.org/library/chris-crass-towards-a-non-violent-society-
a-position-paper-on-anarchism-social-change-and-food.pdf [dostep̨: 20.07.2017].

5 U. Gordon: Practising Anarchist Theory Towards a Participatory Political Philosophy. W: Constitu-
ent Imagination. Militant Investigations // Collective Theorization. Red. S. Shukaitis, D. Graeber. Oakland/
Edinburgh/ West Virginia 2007, s. 277.
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polskich grup oraz własnych doświadczeń, które koncentruja ̨ sie ̨wokół tematyki pomoco-
wej. Celemmoim stało sie ̨ stworzenie jednorodnej prezentacji ruchu Food Not Bombs. Wy-
step̨uje ̨tu jednakw trudnej, bo podwójnej roli. Z jednej strony jestembadaczka,̨ która stara
sie ̨ zachować obiektywizm i dystans do opisywanego świata. Z drugiej strony jako człon-
kini Łódzkiego Partnerstwa Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności doświadczam
różnego rodzaju praktyk, którewymykaja ̨sie ̨opisowi, a czes̨to niemoga ̨nawet zostać przy-
toczone, by nie naruszać bezpieczeństwa osób trzecich i dobrych relacji w środowisku ak-
tywistów. Czynie ̨te ̨uwage,̨ by uzmysłowić odbiorcom, że działania grup zwiaz̨anych z FNB
sa ̨w różnych krajach w centrum zainteresowania służb specjalnych i policji, o czym bed̨e ̨
jeszcze pisała. Członkinie i członkowie Jedzenia Zamiast Bomb maja ̨ także swoich antago-
nistów, co tłumaczy np. mała ̨ ilość opracowań dotyczac̨ych działań podejmowanych przez
poszczególne sekcje w różnych krajach. Starałam sie ̨ wiec̨, w miare ̨ możliwości, nikomu
nie zaszkodzić, a także trzymać sie ̨ tego, co sami o sobie mówia ̨ oraz pisza ̨ aktywiści i ak-
tywistki z grup FNB.

Poczat̨ki Food Not Bombs
W 1980 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki w Cambridge Massachusetts za sprawa ̨
ośmiu młodych osób6 powstała akcja pod nazwa ̨ Food Not Bombs. Jednak nie miały one
w planach stworzenia ruchu ogólnoświatowego, który bed̨zie angażował sie ̨ w działania
na rzecz społeczności lokalnych i walke ̨ z głodem lub niesprawiedliwościa ̨ społeczna ̨– sta-
ło sie ̨ tak poniekad̨ przy okazji. Ich celem w tamtym momencie (24.05.1980) było zapro-
testowanie przeciwko budowie elektrowni jad̨rowej Seabrook (New Hampshire). Podczas
pokojowego protestu aresztowano jednego z aktywistów. Doprowadziło to do utworzenia
grupy, która koncentrowała swoja ̨aktywność na organizowaniu obrony prawnej dla przy-
jaciela. Jednym z podjet̨ych działań było zebranie pienied̨zy poprzez sprzedaż literatury
oraz upieczonych ciast. I to właśnie z tych działań zrodził sie ̨ pomysł na utworzenie Food
Not Bombs – akcji, która poprzez dystrybucje ̨ żywności wpływałaby na zmiane ̨ społeczna,̨
środowiskowa ̨ i działała na rzecz pokoju – jak określaja ̨ to sami aktywiści7.

W marcu 1981 roku ta sama grupa podjeł̨a kolejny protest przed budynkiem Bostoń-
skiego Banku, ponieważ okazało sie,̨ że akcjonariuszami sa ̨osoby, które zasiadały w radzie
nadzorczej elektrowni jad̨rowej Seabrook.W dniu spotkania akcjonariuszy (26.03.1981) ak-
tywistki i aktywiści przygotowali zupe ̨i przebrali sie ̨za włóczeg̨ów. Ten happeningmiał na
celu uświadomienie akcjonariuszom, że ich działania moga ̨ prowadzić do kolejnego zała-
mania gospodarki, jak Wielki Kryzys, a także sprawić, że pewnego dnia wszyscy bed̨a ̨zmu-

6 Keith McHenry, Jo Swanson, Mira Brown, Susan Eaton, Brian Feigenbaum, C.T. Lawrence Butler, Jes-
sie Constable i Amy Rothstein – nazwiska twórców pierwszego FNB podaje ̨ za wpisem na Wikipedii, ponie-
waż jest to jedyne źródło podajac̨e nazwiska wszystkich działaczy wraz z ich imionami. Zob. link: https://
en.wikipedia.org/wiki/Food_Not_Bombs [dostep̨: 20.07.2017].

7 McHenry K.: Hungry for peace: How you can help end poverty and war with food not bombs. Tucson
2012, s. 18.
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szeni do korzystania z darmowych posiłków. Ponieważ przygotowana żywność nie mogła
sie ̨ zmarnować, działaczki i działacze zaprosili do udziału w wydarzeniu osoby bezdomne
gromadzac̨e sie ̨ w okolicach Pine Street Inn. Okazało sie,̨ że z zupy skorzystali nie tylko
osoby bez domu, ale także inni ludzie. Akcja spotkała sie ̨ z dużym zainteresowaniem, co
zaowocowało czes̨tszymi spotkaniami i zaangażowaniem sie ̨ lokalnych firm, które przeka-
zywały nadwyżki żywności. Wegańskim wieczornym posiłkom w przestrzeni publicznej –
naHarvard Square, czy Park Street Station – towarzyszyłamuzyka oraz działania teatralne
i lalkarskie. Wydarzenia te stały sie ̨ cykliczne.

Jeden z założycieli ruchu – Keith McHenry – przeniósł sie ̨ do San Francisco. Postanowił
stworzyć tam druga ̨ grupe ̨ pod nazwa ̨ Food Not Bombs. W ramach swoich działań sekcja
ta zdecydowała dzielić sie ̨ co poniedziałek w południe ksiaż̨kami oraz posiłkiem w Parku
Golden Gate na końcu Haight Street. Aktywistkom i aktywistom zasugerowano, że moga ̨
uzyskać pozwolenie od władz na swoje działania. Złożyli wiec̨ pismo w Urzed̨zie Rekreacji
i Parków. Do 15 sierpnia 1988 roku nie uzyskali oni żadnej odpowiedzi, natomiast podczas
rozdawania żywności do parku wkroczyło czterdziestu piec̨iu uzbrojonych policjantów,
którzy dokonali aresztowania dziewiec̨iu wolontariuszy. W nastep̨nym tygodniu do akcji
wydawania darmowych roślinnych posiłkówprzyłac̨zyło sie ̨już ponad sto osób, które przy-
szły na Haight Street z jedzeniem i banerami, a policja dokonała kolejnych dwudziestu
dziewiec̨iu aresztowań. Tym razem stacja CNN i inne media relacjonowały aresztowania
aktywistów i aktywistek na cały świat. Zainspirowało to kolejne osoby do pomocy – tym
razem policja nie dokonywała już aresztowań, obawiajac̨ sie ̨ konsekwencji kolejnego po-
jawienia sie ̨w mediach. Wydano oświadczenie, że FNB może działać na terenie zbrojowni
przy Ocean Beach. Food Not Bombs odrzuciło te ̨ propozycje,̨ informujac̨ jednocześnie, że
nie sa ̨ organizacja ̨ charytatywna ̨ – sa ̨ ruchem, którego celem jest zmiana społeczna. Jed-
nym z obszarów działań jest dla nich uświadomienie ludzi, że pieniad̨ze, które wydawane
sa ̨ na zbrojenia, a mogłyby zostać przekierowane na edukacje,̨ opieke ̨ zdrowotna ̨ oraz in-
ne usługi socjalne, co zapewniłoby rzeczywiste bezpieczeństwo. W kolejny poniedziałek
pojawiło sie ̨ ponad tysiac̨ osób, z czego pieć̨dziesiat̨ cztery zostały aresztowane. Po tych
wydarzeniach i spotkaniu z lokalnymi władzami miasto wydało zgode ̨ na działania FNB w
wybranej przez nich przestrzeni, czyli przy Haight Street.

Od czasu, kiedy wiadomość o aresztowaniach pojawiła sie ̨ w głównych wiadomościach
na całym świecie, ludzie zainspirowani tego typu działaniem, zakładali podobne grupy w
swoich miastach: w Seattle, Waszyngtonie, Wiktorii, Nowym Jorku. Nowy etap działań na-
stap̨ił po kolejnych aresztowaniach latem 1989, kiedy FNB wspierało protestami osoby bez
domu.W tym czasie do akcji dołac̨zyły sekcje z wiek̨szychmiast Kanady, a także z Londynu,
Pragi czy Melbourne. Kiedy 17.10.1989 roku poteż̨ne trzes̨ienie ziemi odcieł̨o prad̨ i gaz w
San Francisco, okazało sie,̨ że jedynie Food Not Bombs oferowało posiłki – także dla poli-
cjantów, którzy wcześniej dokonywali aresztowań wolontariuszy. Niestety aresztowania
nie ustały, tak samo jak zainteresowanie aktywistek i aktywistów z różnych stron świata
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działaniami FNB. Doprowadziło to do powstania grup także w Azji, Ameryce Łacińskiej i
Afryce8.

Jedzenie prawem, nie przywilejem
Działania poszczególnych sekcji FNB najlepiej podsumowuje treść jednej z ulotek, zacyto-
wana przez Seana Michaela Parsona (podkreślenia zgodne z oryginalnym zapisem):

JEDZENIE jest PRAWEMnie przywilejem! Ponieważ jest wystarczajac̨o jedzenia
dla wszystkich! Ponieważ NIEDOSTATEK jest patriarchalnym KŁAMSTWEM!
Ponieważ kobieta nie powinna być zmuszana do WYKORZYSTANIA SWOJEGO
CIAŁA, by zdobyć posiłek lubmiejsce do spania! Ponieważ kiedy jesteśmy głod-
ni lub bezdomni mamy PRAWO zdobyć to, czego potrzebujemy przez krytyko-
wanie, żebranie czy squatting! Ponieważ BIEDA jest PRZEMOCA ̨ nienaturalna ̨
i niepotrzebna!̨ Ponieważ kapitalizm czyni z jedzenia źródło zysku nie źródło
wyżywienia! PONIEWAŻ JEDZENIE ROŚNIE NA DRZEWACH. Ponieważ potrze-
bujemy KONTROLI SPOŁECZNEJ. Ponieważ potrzebujemyMIESZKAŃ ZAMIAST
WIEZ̨IEŃ! Ponieważ potrzebujemy… JEDZENIA ZAMIAST BOMB9.

W roku 1992 w październiku odbyło sie ̨ zebranie osób działajac̨ych pod szyldem „Jedze-
nie Zamiast Bomb”. Przybyło około siedemdziesiec̨iu osób z Kanady i Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, ustaliły one trzy główne idee dla ruchów FNB:

1.
Jedzenie ma być roślinne (wegetariańskie lub wegańskie) dostep̨ne za darmo i
dla każdego.
1.
Każdy oddział FNB bed̨zie jednostka ̨ autonomiczna,̨ decyzje podejmowane be-̨
da ̨ na zasadach konsensusu. Nie bed̨zie liderów, prezesów, dyrektorów i sie-
dzib. Każda osoba działajac̨a w ramach ruchu bed̨zie zachec̨ana do współdzia-
łania i udziału w procesach decyzyjnych, także te osoby, które oczekuja ̨ na
posiłki.
1.
Food Not Bombs nie bed̨zie działalnościa ̨charytatywna,̨ tylko bezprzemocowa ̨
akcja ̨ bezpośrednia,̨ której celem jest zmiana społeczna10.

8 Aktualnie na głównej stronie internetowej akcji można zobaczyć, gdzie na świecie działaja ̨ sekcje
Food Not Bombs a także, w jaki sposób można sie ̨ do nich przyłac̨zyć (lub w razie braku jednostki w pobli-
żu miejsca zamieszkania, jak stworzyć własny oddział). Zob. link: http://www.foodnotbombs.net/new_site/
contacts.php [dostep̨: 20.07.2017].

9 S. M. Parson: An Ungovernable Force?…, s. 21.
10 Strona internetowa amerykańskiego ruchu Food Not Bombs. Link: http://www.foodnotbombs.net/

story_of_food_not_bombs.html [dostep̨: 20.07.2017].
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Peter Gelderloos definiuje działania podejmowane przez Food Not Bombs poprzez na-
step̨ujac̨e kwestie:

1. dieta roślinna jest alternatywa ̨ dla problematycznej i scentralizowanej produkcji
przemysłowej mies̨a;

2. jedzenie serwowane w przestrzeni otwartej, dostep̨ne dla każdego, pozwala uniknać̨
stygmatyzacji osób zubożałych i bezdomnych, a jednocześnie konfrontuje społeczeń-
stwo z problemami społecznymi, w tym z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego
i zagrożeniem głodem;

3. odrzucenie pojec̨ia „charytatywności” pozwala spojrzeć na problem głodu z innej
perspektywy – jedzenie nie może i nie powinno być dobrem, które jedni posiadaja ̨w
nadmiarze, a inni nie maja ̨ do niego dostep̨u;

4. wydatki z zasobów społecznych na wojsko i policje ̨ nie sa ̨ tak konieczne, jak przed-
stawiaja ̨ to władze państwowe – pieniad̨ze te mogłyby natomiast posłużyć do zapew-
nienia najbardziej podstawowych potrzeb obywatelkom i obywatelom11.

„Weganizm lub wegetarianizm, autonomia i brak przemocy”12 – tak podsumowuje dzia-
łania FNB Ognjen Kojanić, który przez pewien czas prowadził badania w jednej z sekcji
działajac̨ych na terenie Aten w Georgii (Stany Zjednoczone Ameryki). Celem działania tej
konkretnej grupy (a także wielu innych) jest również uświadomienie społeczeństwu i wła-
dzom lokalnym, istnienia problemu bezdomności i braku odpowiednich ilości jedzenia do-
step̨nych właśnie dla osób bez domu oraz osób ubogich13. Chodzi także o zwrócenie uwagi
na brak wystarczajac̨ej ilości programów socjalnych lub ich nieadekwatność i uprzedmio-
tawiajac̨y charakter, o czym już wspominałam.

Promowanie diety roślinnej, jak i darmowego, nieograniczonego w żaden sposób doste-̨
pu do jedzenia wynika z kilku kwestii. Ważnym aspektem jest tu rezygnacja z eksploatacji
zwierzat̨ i wyłac̨zenie ich z łańcucha pokarmowego ludzi. Chociaż takie podejście budzi
wiele zastrzeżeń i podlega powszechnymdyskusjom, to kalkulacje wskazujac̨e nawykorzy-
stanie zasobóww przypadku żywienia roślinnego (zużycie wody, terenów pod hodowle ̨ro-
ślin i energii) okazuja ̨ sie ̨mniejsze niż w przypadku przemysłowej hodowli zwierzat̨14 (nie

11 P. Gelderloos: A Critical History of Harrisonburg Food Not Bombs: Culture, Communication, and Or-
ganization in an Anarchist Soup Kitchen. „Social Anarchism”, 39/2006, s. 64-70. Por.: S. M. Parson: An Ungo-
vernable Force?…, s. 21.

12 O. Kojanić: „Language Policing” and the Fight Against Social Inequali-
ty in an Anti-Capitalist Organization. „���������� ������ ���” Nr VII/
1 (2015), s. 5. Link: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/49864734/
Kojanic_Language_Policing_and_the_Fight_Against_Social_Inequality_in_an_Anti-
Capitalist_Organization.pdf [dostep̨: 20.07.2017].

13 Ibidem.
14 Por.: T. Pabich: Dieta roślinna jest tańsza i może rozwiaz̨ać problem głodu na Świecie? Strona

internetowa „Jak zdrowo żyć”. Link: http://jakzdrowozyc.pl/dieta-roslinna-jest-tansza-i-moze-rozwiazac-
problem-glodu-na-swiecie/ [dostep̨: 20.07.2017].
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wspominajac̨ już o skojarzeniach tejże produkcji z holokaustem i wskazywaniem na prze-
moc, która jest stosowana wzgled̨em zwierzat̨ – istot świadomych i posiadajac̨ych emocje,
jeśli nie identyczne to bardzo podobne do ludzkich15). Kolektywy FNB dokonuja ̨ także „od-
zyskiwania jedzenia, które jest marnowane i przygotowuja ̨na tej bazie wegetariańskie po-
siłki dla osób głodnych”16. Chodzi w tym przypadku o decentralizacje ̨ zasobów oraz zmia-
ne ̨sposobu podejmowania decyzji, które zapadaja ̨na najwyższym szczeblu, a powinny być
pod kontrola ̨ lokalnych społeczności17. To zdaniem aktywistów pozwoliłoby zapewnić wy-
żywienie wszystkim ludziom na poziomie wystarczajac̨ym i wykluczyłoby istnienie głodu
na świecie. Serwowanie jedzenia w przestrzeni publicznej, jak już przytaczałam powyżej,
ma służyć uświadamianiu społeczeństwu problemu głodu i bezdomności. W przeciwień-
stwie do innych organizacji realizujac̨ych programy żywieniowe, nie ma tutaj miejsca na
wykluczenie i ukrywanie osób ubogich. Czes̨to chodzi także o stworzenie kontrastu – w
Łodzi na przykład posiłki rozdawane były przez pewien czas m.in. w podziemiach przy
galerii handlowej18, aktualnie rozdawane sa ̨ w podcieniach jednego z nieczynnych od lat
domów handlowych przy skrzyżowaniu z reprezentacyjna ̨ ulica ̨ Piotrkowska.̨

Ważnym aspektem w działaniach FNB stała sie ̨ aktywność na rzecz osób ubogich i bez-
domnych. Parson widzi w tych zainteresowaniach pokłosie zdekonstruowanej myśli Ka-
rola Marksa, Michaiła Bakunina czy Piotra Kropotkina, którzy także zwracali uwage ̨ na
role ̨ najbiedniejszych we wprowadzaniu zmiany społecznej, choć inaczej ja ̨ definiowali19.
W perspektywie anarchistycznej bezdomność jest dla Parsona źródłem swobody i wolno-
ści, rozumianej jako izolacja społeczna i brak obowiaz̨ków obywatelskich. Wprowadzanie
przepisów zabraniajac̨ych osobom bez domu przebywania w przestrzeni publicznej20, czy
korzystania z miasta na tych samych zasadach, na których korzystaja ̨ z niego pozostali
mieszkańcy, jest niesprawiedliwe21.

Jedzenie Zamiast Bomb zdaniem Anny Kani jest „przykładem […] działań prospołecz-
nych w kulturze daru”22. McHenry uważa natomiast, że „jedzenie-jako-dar nie jest od-
osobnionym przypadkiem praktyki przeciwdziałania głodowi i bezdomności; jest mecha-
nizmem «promowania solidarności i budowania koalicji» wokół «struktur afirmujac̨ych

15 Por.: D. Gzyra: Holocaust na twoim talerzu. Profil autora na portalu akademickim „Academia.edu”.
Link: https://www.academia.edu/34415131/Holokaust_na_twoim_talerzu [dostep̨: 20.07.2017].

16 D. Shannon: Food Not Bombs: The Right To Eat. W: In Our Own Backyard: Human Rights, Injustice,
and Resistance in the US. Philadelphia 2009. Red. W. T. Armaline, D. S. Glasberg, B. Purkayastha. Cyt. za: W.
T. Armaline, D. S. Glasberg: What Will States Really Do For Us? The Human Rights Enterprise and Pressure
from Below. „Societies Without Borders” Nr 4 (3) 2009, s. 445. Link: http://scholarlycommons.law.case.edu/
swb/vol4/iss3/8 [dostep̨: 20.07.2017].

17 Ibidem.
18 I. Majewska: Biesiada zamiast bomb. „Miasto Ł – Gazeta Łódzka”, 18.05.2014. Link: http://lodzkaga-

zeta.pl/biesiada-zamiast-bomb/ [dostep̨: 20.07.2017].
19 S. M. Parson: An Ungovernable Force?…, s.23.
20 B. Ellis: „Illegal to be homeless” in growing number of cities. „CNN Money”. 16.07.2014. Link: http://

money.cnn.com/2014/07/16/pf/illegal-homeless/index.html [dostep̨: 20.07.2017].
21 Ibidem, s. 30.
22 A. Kania: Altruizm w gospodarce, czyli ekonomia daru w teorii i w praktyce. W: Ekonomia. Red. K.

Poznańska, K. M. Maj. Warszawa 2015, s. 43.
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życie» i «kultury spółdzielczości»”23. Tymczasem FNB zdaniem Myersa staje sie ̨ „zagroże-
niem dla kapitalizmu”24. William T. Armaline i Davita S. Glasberg skupiajac̨y sie ̨ na pra-
wach człowieka i ich przestrzeganiu zauważaja,̨ że FNB nie powołuje sie ̨ bezpośrednio na
przepisy, czy zapisane prawa – odnosi sie ̨ do dobra ogólnego i „prawa do godnego życia
pozbawionego głodu”25. Autorzy zwracaja ̨ również uwage ̨na fakt, że w przypadku Stanów
Zjednoczonych Ameryki wyraźne jest łamanie praw wolontariuszy, którzy czes̨to uważani
sa ̨ przez służby (FBI) za terrorystów i tak też sad̨zeni za swoje działania prospołeczne26.
Jednym z takich przykładów może być Sarah Bardwell, która znalazła sie ̨w polu zaintere-
sowania FBI – w raporcie na jej temat można znaleźć nastep̨ujac̨e informacje:

pomimo braku kryminalnej historii, mieszkała na tej samej ulicy, na której
znajdowały sie ̨ inne domy członków FNB i Czarnego Krzyża. Była także podej-
rzana o przynależność do grupy «Bicycle Derailer Collective», która zajmuje
sie ̨ naprawianiem używanych rowerów dla ubogich i bezdomnych dzieci27.

Problemy wewnet̨rzne ruchu Food Not Bombs
Już w przedstawionej historii ruchumożna zauważyć główne problemy, z jakimi spotykaja ̨
sie ̨osoby działajac̨e w ramach FNB. Problemy te wynikaja ̨z przepisów prawa (mowaw tym
miejscu o przepisach w Stanach Zjednoczonych Ameryki28) ustalanych specjalnie, by po-
zbyć sie ̨aktywistów), czes̨to zwiaz̨ane sa ̨też z aktualna ̨sytuacja ̨– czyli zagrożeniem epide-
miologicznym (ptasia grypa i inne29). W ostatnich latachw niektórychmiastach na świecie
wprowadzono kolejne zakazy rozdawania pożywienia w miejscach publicznych bez posia-
dania odpowiednich zezwoleń, przy czym i tak tych pozwoleń nikomu nie udaje sie ̨ uzy-
skać. Prowadzi to do kolejnych zatrzymań członkiń i członków FNB, stosowania przemocy
oraz niszczenia własności wolontariuszek i wolontariuszy. Policja posuwa sie ̨ nawet do
wydzierania jedzenia z rak̨ osób bezdomnych30. Z jednej strony te zakazy motywowane sa ̨

23 K. McHenry: Hungry for peace , s. 18; 30.
24 J. S. Myers: The logic of the gift: the possibilities and limitations of Carlo Petrini’s slow food alterna-

tive. „Agric Hum Values” Nr 30/2013, s. 413.
25 W. T. Armaline, D. S. Glasberg: What Will States Really Do For Us…, s. 446.
26 Ibidem.
27 A. Herdy, S. Green: „Spy files’”pact may be broken, peaceful activists grilled: the ACLU questions

the role of Denver cops in interrogating political protesters before the ’04 Republican Convention and the
keeping of files on such interviews. „Denver Post” 2005, s. B1.

28 R. Couch: 33 U.S. Cities Have Restricted Feeding The Homeless In Past Year Alone: Report.
„Huffington Post”, 10.06.2014. Link: [[http://www.huffingtonpost.com/2014/06/10/bans-on-feeding-the-
homeless_n_5479450.html [dostep̨: 20.07.2017].

29 W Polsce informacje na temat zagrożeń epidemiologicznych oraz wymogach sanitarnych dotycza-̨
cych serwowania posiłkówpodawane sa ̨na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Link: https://gis.gov.pl/
[dostep̨: 20.07.2017].

30 N. Miller: Sacramento Threatens Food Not Bombs for Feeding Hungry in Downtown Park. 17.02.2014
(reprint), „Sacramento News and Review” 17.10.2013. Link: https://sacramentofnb.wordpress.com/
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dbałościa ̨ o higiene ̨ i kwestiami epidemiologicznymi, z drugiej jednak nie sa ̨ w pełni uza-
sadnione, na co wskazuja ̨ nie tylko wolontariusze, ale i osoby otrzymujac̨e pomoc.

Problematyczna ̨ kwestia ̨ jest zarówno pozyskiwanie żywności, jak i znalezienie odpo-
wiedniego miejsca, gdzie można przygotować duża ̨ ilość jedzenia. Pozyskiwanie jedzenia,
które zakładało włac̨zanie sie ̨ lokalnych kupców w działania grupy, poprzez zmiany zwia-̨
zane z wejściem na rynek dużych sklepów, stało sie ̨ bardzo utrudnione. Duże sklepy wy-
parły mniejszych przedsieb̨iorców, sieciówki natomiast nie zawsze podejmuja ̨współprace ̨
z organizacjami pozarzad̨owymi, by przekazać im produkty, których nie moga ̨ już sprze-
dawać, a któremaja ̨ jeszcze termin przydatności do spożycia. Pozostaje wiec̨ liczenie na to,
że kupcy sprzedajac̨y warzywa i owoce na rynkach, bed̨a ̨ skłonni podzielić sie ̨ niesprzeda-
nymi płodami rolnymi. W Łodzi to właśnie od nich pozyskiwane sa ̨w wiek̨szości produkty
do przygotowania posiłków.

U podstaw działania Food Not Bombs leżało „odzyskiwanie” żywności, czyli freeganizm
i przeszukiwanie śmietników. W niektórych krajach sa ̨ to praktyki zabronione, ponieważ
kosze na śmieci stanowia ̨własność różnych podmiotów, a zabieranie jedzenia nadajac̨ego
sie ̨ jeszcze do spożycia – poczytywane jest jako kradzież31 tak samo, jak wchodzenie na
cudzy teren (gdzie znajduje sie ̨ śmietnik) jest wykroczeniem32.

Znalezienie miejsca, gdzie można ugotować duża ̨ ilość jedzenia, jest nie zawsze proste,
ponieważ kuchnie o odpowiednich parametrach należa ̨ do restauratorów, a ci z kolei sa ̨
zobligowani do stosowania przepisów bezpieczeństwa. Nie chca ̨wiec̨ wpuszczać do swoich
kuchni osób z zewnat̨rz, które nie maja ̨ ksiaż̨eczki SANEPIDu. To zdecydowanie utrudnia
działania FNB, a dodatkowe balansowanie na granicy legalności przyczynia sie ̨do poczucia
„walki z wiatrakami”. Wpływa też niekorzystnie na samych członków ruchu, a tym samym
na ich motywacje ̨ do działania i ustalanie priorytetów.

Problemy wynikaja ̨ także z samej struktury grup „Jedzenie Zamiast Bomb” (czy raczej
jej braku). Z jednej strony nie jest to organizacja dobroczynna, ale grupa nieformalna. Za-
rzad̨zanie „zasobami ludzkimi” w takim przypadku jest wyjat̨kowo trudne i trzeba liczyć
sie ̨ ze specyficzna ̨ dynamika ̨ grupy: duża ̨ rotacja ̨ członków, zmiennym zaangażowaniem,
brakiem stałej motywacji do działania. Te kwestie potrafia ̨skutecznie „rozłożyć” planowa-
ne akcje i spowodować chwilowy lub całkowity zanik aktywności. Dobrowolność działania
i brak „nagrody” sprawiaja,̨ że osoby deklarujac̨e udział w FNB nie zawsze sa ̨tymi samymi,
które faktycznie działaja ̨ na rzecz grupy.

2014/02/17/sacramento-threatens-food-not-bombs-for-feeding-hungry-in-downtown-park/ [dostep̨:
20.07.2017].

31 DonMitchell i Nik Heynen zwracaja ̨uwage ̨na to, że kamery CCTV instalowane w Ameryce Północnej
maja ̨ na celu (1) zniechec̨enia do sabotaży przemysłowych i kradzieży tożsamości; (2) kontroli pracowni-
ków restauracji, którzy wykorzystuja ̨ śmietniki, by ukryć towary ukradzione z kuchni; (3) zniechec̨enia do
praktyk typu „nurkowanie w śmietnikach”, które popularne sa ̨ nie tylko wśród osób bezdomnych, ale tak-
że freegan i innych osób poszukujac̨ych „skarbów” w odpadach miejskich; (4) uniemożliwienia osobom bez
domu spania w śmietnikach. Por.: D. Mitchell, N.: The Geography of Survival…, s. 615.

32 Ibidem, s. 620-622.
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Przytoczyłam wcześniej zdanie Kojanić’a, który badał jedna ̨ z grup Food Not Bombs w
Stanach Zjednoczonych. Zastanawiał sie ̨ on nad specyfika ̨ działań FNB i wpływem jez̨yka
członków sekcji na to, kto w niej ostatecznie zostaje i działa. Zwracał uwage ̨ na fakt, że
już podczas spotkania zapoznawczego, chociaż skupiało ono na pierwszy rzut oka osoby o
podobnych poglad̨ach (antykapitaliści, punk lub indie), widoczny był rozłam, który dopro-
wadził do tego, że cześ̨ć osób nie przyłac̨zyła sie ̨do działań. „Prosta odpowiedź jest taka, że
zabrakło im motywacji oraz czasu na zaangażowanie sie ̨w tego typu aktywność. Jednakże
mam wrażenie, że bardziej wnikliwa odpowiedź musiałaby uwzgled̨niać złożoność dyna-
miki grupy, poprzez która ̨osoby sprzeciwiajac̨e sie ̨ społecznym nierównościom negocjuja ̨
swoje uprzywilejowane pozycje społeczne i przekonania polityczne”33 – pisze autor. Jako
jeden z przykładówprzytacza sytuacje,̨ kiedy podczas gotowaniawłac̨zono grind-punkowy
utwór, który był dla niego nieprzyjemny w odbiorze. Zażartował, że byłby wdziec̨zny, gdy-
by wyłac̨zono te ̨ muzyke,̨ ponieważ „dokonuje sie ̨ gwałt na jego uszach”. Niemal natych-
miast jedna z uczestniczek wspólnego gotowania zwróciła mu uwage,̨ że wypowiedział sie ̨
w złym tonie, ponieważ żarty z gwałtu nie sa ̨ zabawne i sprawiaja,̨ że doświadczenie osób
zgwałconych nie jest postrzegane jako istotne34. Trudno jest mi stwierdzić, czy tego typu
wrażliwość i dbałość o jez̨yk wystep̨uje we wszystkich grupach FNB na świecie, mam jed-
nak wrażenie, że kwestia ta nie pozostaje całkiem bez znaczenia. Silne asocjacje wewnat̨rz
grupy zwiaz̨ane z indywidualnymi poglad̨ami (feminizm, weganizm, kwestia uprzedmio-
towienia i upodmiotowienia osób potrzebujac̨ych – mówienie bezdomny, czy osoba bez
domu; mówienie niepełnosprawny czy osoba z niepełnosprawnościa;̨ mówienie właściciel
czworonoga czy też opiekun czworonoga) pojawiaja ̨ sie ̨ też w moich obserwacjach dzia-
łań aktywistek i aktywistów pomocowych. W działaniach społecznych na rzecz grupmniej
uprzywilejowanych lub nieuprzywilejowanych biora ̨udział przeważnie osoby wrażliwe na
niesprawiedliwość oraz osoby o wyższej niż przeciet̨na świadomości społecznej. Wiek̨sze
wyczulenie na słowa, których używaja ̨ współpracownicy oraz osoby spoza grupy, może
prowadzić do nieporozumień i polaryzacji, a w konsekwencji do rozłamu w grupie. Koja-
nić zwraca także uwage ̨ na kwestie ̨ „dopasowania światopoglad̨owego”, autoprezentacji
poprzez słowa oraz świadomości, że otwartość na innych w grupie FNB, z która ̨ pracował
autor, jest pozorna. Z jednej strony deklarowana jest inkluzja społeczna i współdziałanie
wszystkich osób, jako jedyny skuteczny sposób tworzenia solidarnej i aktywnej społeczno-
ści niosac̨ej pomoc. Z drugiej do grupy przyjmowane (zapraszane) sa ̨ osoby, z którymi od-
czuwa sie ̨ bliskość światopoglad̨owa.̨ Przykładem takiej sytuacji jest przyjec̨ie podobnego
do członków FNB Willa (społecznie: miał prace ̨ i wykształcenie; politycznie: progresywne
poglad̨y: antykapitalizm, weganizm), który był zainteresowany aktywnościa,̨ ale dołac̨zył
do grupy na zaproszenie, co niekoniecznie było jego intencja ̨ na samym poczat̨ku. Nato-
miast Mike, który zadeklarował cheć̨ dołac̨zenia do grupy, nie został przyjet̨y, ponieważ
był osoba ̨bezdomna ̨ i jedna z członkiń grupy uznała, że nie czułaby sie ̨bezpiecznie, zapra-
szajac̨ „obca ̨osobe”̨ do siebie na przygotowywanie posiłków. Podobieństwo, które objawiło

33 O. Kojanić: „Language Policing”…, s.2.
34 Ibidem, s.6.
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sie ̨ po autoprezentacji werbalnej Willa, sprzyjało uznaniu go, jako mniej „obcego”, a wiec̨
zaufanego. Tymczasem osoba, która zaprezentowała siebie inaczej, została ze wspólnoty
wykluczona35. Na podobny problem zwraca uwage ̨ Peter Gelderloos, piszac̨ o działaniach
oddziału Food Not Bombs w Harrisonburgu w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jego zda-
niem łatwo rozróżnić grupe ̨osób potrzebujac̨ych od tych, które sa ̨uczestnikami ruchu, czy
aktywistami. Ta druga grupa jest najbardziej homogeniczna – to głównie biali, młodzi, wy-
kształceni, w miare ̨ zasobni ludzie, aktywni politycznie. Pomimo otwartego zaproszenia
do działania i włac̨zania sie ̨ w akcje,̨ osoby z pierwszej grupy nigdy nie stana ̨ sie ̨ aktywi-
stami FNB zaangażowanymi w planowanie i podejmowanie decyzji36. I nie chodzi o to, że
nie bed̨a ̨ chciały – po prostu nikt w grupie im na to nie pozwoli. Tymczasem Giles uważa,
że kwestia otwartości i składu zespołów Food Not Bombs zależy także od specyfiki miasta.
Tam, gdzie stawia sie ̨ na wiek̨sza ̨ elastyczność w zwiaz̨ku z praca ̨ (szczególnie po kryzysie
w 2008 roku), grupy FNB sa ̨ bardzo zróżnicowane klasowo, światopoglad̨owo i rasowo37.
W Polsce znane sa ̨ przypadki, gdzie osoby, które poczat̨kowo były odbiorcami akcji, po
pewnym czasie, wychodzac̨ z bezdomności i zmieniajac̨ swoje życie, zaczeł̨y gotować i wy-
dawać posiłki w Jedzenie Zamiast Bomb, bywało też odwrotnie. Można wiec̨ przyjać̨, że
kwestia otwartości akcji zależy raczej od dynamiki grupy i osób w niej działajac̨ych, czyli
problem niejawnej dyskryminacji może wystep̨ować nie wszed̨zie i nie w takim samym za-
kresie. Gelderloos stwierdza, że sukces FNB zależy właśnie od pokonania przyzwyczajeń i
kulturowych nawyków dotyczac̨ych współpracy i postrzegania innych ludzi38.

Jedzenie zamiast bomb w polsce
WPolsce działa około trzydziestu sekcji Food Not Bombs. Aktywiści zgrupowani sa ̨w Białej
Podlaskiej, Bielsko-Białej, Białymstoku, Bydgoszczy, Bytomiu, Czes̨tochowie, Ełku, Gdań-
sku, Gdynia, Gliwicach, GorzowieWielkopolskim, Katowicach, Kamiennej Górze, Krakowie,
Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Płocku, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Szczytnie, Tar-
nowskich Górach, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej
Górze39. Trudno jest odtworzyć historie ̨ poszczególnych sekcji, ponieważ nie wszystkie
maja ̨ swoje strony internetowe (chociażby na portalu społecznościowym Facebook) i ma-
ło która rzetelnie informuje o działaniach w ramach akcji. Najdłużej w Polsce działa FNB
Wrocław (cześ̨ć sekcji na swoich profilach podaje, że od 1990 roku, tymczasem na fanpej-
dżu samych zainteresowanych zamieszczony jest rok 1997). Łódź dołac̨zyła w roku 2000,
kolejne (jeśli ufać informacjom, jakie udostep̨niaja ̨ autorzy stron) były sekcje w Krakowie,

35 Ibidem.
36 P. Gelderloos: A Critical History of Harrisonburg…, s. 4.
37 D. H. Giles: : „A Mass Conspiracy To Feed People”…, s. 15.
38 Ibidem. s. 7.
39 Dane pochodza ̨ z głównej strony akcji mied̨zynarodowej: http://www.foodnotbombs.net/new_site/

contacts.php# [dostep̨: 20.07.2017], oraz ze strony polskiej, której celem jest zrzeszanie wszystkich sekcji:
http://food notbombs.pl/sekcje/ [dostep̨: 20.07.2017].
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Białymstoku, Trójmieście, Gliwicach, Zielonej Górze i Lublinie. Cześ̨ć z nich po pewnym
czasie przestawała działać (sekcja białostocka – działała w latach 2001-2009 i została reak-
tywowana w roku 2017).

Nie wszystkie grupy wykazuja ̨ stała ̨ aktywność. Niektóre działaja ̨ sezonowo – w okresie
zimowym (Gorzów Wielkopolski, Szczecin) lub od jesieni do wiosny (Białystok, Bielsko-
Biała, Gdańsk, Kraków, Szczytno), inne działaja ̨cały rok (Łódź). Wiek̨szość „rozdawek” ma
miejsce w niedziele ̨ (Białystok, Bielsko-Biała, Gdańsk, Katowice, Kraków, Płock, Szczecin,
Szczytno, ZielonaGóra), ale zdarzaja ̨sie ̨także takiew sobote ̨(Biała Podlaska, Lublin). Cześ̨ć
sekcji wydaje posiłki co dwa tygodnie (Biała Podlaska, Katowice) albo raz w miesiac̨u (Rze-
szów). Spotkania maja ̨miejsce zwykle w pobliżu dworców PKP, przejść podziemnych, ga-
lerii handlowych lub pasaży, przy stacji metra, lub na głównych placach i ulicach w godzi-
nach od 12:00 do 19:00.

Na stronach sekcji znaleźć można również informacje dotyczac̨e potrzeb – zwykle sa ̨
to plastikowe naczynia, a także apele o produkty spożywcze, przyprawy, słodycze, ubra-
nia, zabawki i inne przedmioty, które moga ̨przydać sie ̨ osobom mniej zamożnym. Jednak
najwiek̨sze zapotrzebowanie jest na wolontariuszy i to z ich braku cześ̨ć sekcji przestaje
działać.

Jedna ̨ z lepiej prowadzonych i najbardziej zaangażowanych stron jest ta należac̨a do
łódzkiej sekcji Food Not Bombs. Znaleźć możemy na niej informacje zarówno o źródłach
ruchu („przeświadczenie, że: państwo wydaje pieniad̨ze na bezsensowne i niepotrzebne
cele, kiedy wiele jego obywateli głoduje; niszczenie nadprodukcji żywności jest kapitali-
styczna ̨ zbrodnia,̨ w wyniku której głód stał sie ̨ problemem globalnym; wojny sa ̨ czynni-
kiem niszczac̨ym społeczeństwo”40), jak i sposobie działania grupy. Na stronie tej pierwszy
raz można trafić na ważna ̨ deklaracje ̨ niezamieszczona ̨ gdzie indziej, dotyczac̨a ̨ antypar-
tyjności i przeciwstawiania sie ̨ działaniom naśladujac̨ym, które nie wynikaja ̨ z czystych
pobudek:

Warunkiem uczestnictwa jest jedynie antypartyjność i cheć̨ niesienia pomocy
innym. Ze wzgled̨u na kilkukrotne propozycje współpracy ze strony różnych
młodzieżówek partyjnych, przerobiliśmy nieco hasło naszej akcji na «Jedze-
nie zamiast kłamstw», sprzeciwiajac̨ sie ̨ innym grupom w mieście, które po-
przez rozdawanie jedzenia pragna ̨ pozyskiwać wyborców czy wyznawców re-
ligijnych41.

Aktywiści z Łodzi staraja ̨ sie ̨ także systematycznie pojawiać w mediach społecznych,
przypominajac̨ o istnieniu akcji oraz jej celach i założeniach. Czasami zawstydzajac̨ decy-
dentówmiasta – „Dla władz miasta to jest pryszcz, wiec̨ tym bardziej powinni sie ̨wstydzić.
Skoro oddolna grupa paru osób jest w stanie raz w tygodniu nakarmić 100-150 osób to oni

40 Strona internetowa sekcji Food Not Bombs Łódź. Link: https://fnblodz. wordpress.com/about/ [do-
step̨: 20.07.2017].

41 Ibidem: https://fnblodz.wordpress.com/fnb-lodz/.

41



przy swoich nakładach i możliwościachmogliby to robić”42. Jest to znaczac̨e działanie, któ-
remoże pomagaćw rozpropagowaniu FNBw szerszych kreg̨ach, co umożliwi docieranie do
kolejnych kupców, którzy bed̨a ̨ skłonni podzielić sie ̨ niesprzedanymi na rynkach produk-
tami. Tym bardziej że osób potrzebujac̨ych nie ubywa: „Wydajemy każdorazowo od 50 do
200 obiadów na miejscu i pared̨ziesiat̨ na wynos. Rozdajemy również duża ̨ ilość zabawek,
słodyczy, odzieży, która jest niezwykle przydatna głównie w okresie zimowym”43.

Podsumowanie
Na głównej stronie amerykańskiego ruchumożna znaleźć zakładke ̨z ksiaż̨kami. Ksiaż̨ki te,
jak i inne gadżety wspieraja ̨ działania wolontariuszy i pomagaja ̨w pozyskiwaniu potrzeb-
nych funduszy. W opisie jednej z nich44 możemy mied̨zy innymi przeczytać: „Food Not
Bombs pokazało, jak być efektywnym projektem zmiany społecznej”45. Przyznaje,̨ mam
problem z dostrzeganiem tej zmiany, być może dlatego, że prawie czterdzieści lat to na-
dal za mało, by zauważyć zmiane ̨ społeczna.̨ Możliwe też, że wystep̨ujac̨ w roli aktywistki,
nie posiadam odpowiedniej perspektywy, by w pełni sie ̨ zdystansować. Podobnie myśla ̨
aktywiści z FNB:

Adrian o swoich 14 latach tworzenia Food Not Bombs: – Czasem nachodza ̨wat̨-
pliwości, czy to ma sens, czasem sie ̨ po prostu nie chce albo wypadaja ̨ jakieś
życiowe sytuacje. Zdarzył sie ̨rok, że na 15 gotowańw sezonie, byłem dwa razy.
Ale mam takie poczucie, że jeśli nie bed̨zie takich akcji – zaniknie samopomoc,
to na kogo bed̨zie można liczyć?46.

Zastanawiam sie ̨ również, czy działania naśladowcze, które powstaja ̨ także w grupach
mniej lub bardziej politycznie zaangażowanych, sa ̨ już wyrazem tej zmiany, czy tylko pew-
na ̨ moda.̨ Mam jednak nadzieje,̨ że do takich zmian (skutecznych) dojdzie, czego życze ̨
zarówno osobom działajac̨ym w ramach FNB, tym, które aktualnie korzystaja ̨ z ruchu, jak
i wszystkim, dla których kwestia zakończenia głodu (i bezdomności) na świecie leży na
sercu.

42 M. Gallus: Jedzenie Zamiast Bomb. Portal „Miej Miejsce”. Link: http://miejmiejsce.com/miasto/
jedzenie-zamiast-bomb/ [dostep̨: 20.07.2017].

43 Strona internetowa sekcji Food Not Bombs Łódź, [online]. [dostep̨: 20.07.2017]. World Wide Web:
https://fnblodz.wordpress.com/fnb-lodz/.

44 Mowa o ksiaż̨ce K. McHenry: Hungry for peace: How you can help end poverty and war with
food not bombs, Zob. link: http://www.foodnotbombs.net/hungry_for_peace_promotional.html [dostep̨:
20.07.2017].

45 Mowa o ksiaż̨ce K. McHenry: Hungry for peace: How you can help end poverty and war with
food not bombs, Zob. link: http://www.foodnotbombs.net/hungry_for_peace_promotional.html [dostep̨:
20.07.2017].

46 I. Majewska: Biesiada zamiast bomb…
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Stworzyć droge:̨ Anarchizm
opowiedziany przez zapatystów
Aleksandra Sznapke – w ramach Indywidualnych Studiów Mied̨zyobszarowych na Uni-
wersytecie Ślas̨kim studiujem.in. prawo, historie ̨sztuki, filozofie.̨ Zajmuje sie ̨również pro-
jektowaniem graficznym, malarstwem. Fascynuje sie ̨ niedopowiedziana ̨ estetyka ̨ Japonii,
secesja,̨ kolorystyka ̨pejzaży ped̨zla GustawaKlimta. Zainteresowania literatura,̨ sztuka,̨ ar-
chitektura,̨ kinem i ogólnie pojet̨a ̨kultura ̨popularna ̨ sprowadzaja ̨ sie ̨ do poszukiwań tego
rodzaju estetyki i jej współczesnych przejawów.

– Dlaczego mi powiedziałeś, że kiedy sie ̨ nie wie, co ma nastap̨ić, trzeba spoj-
rzeć w tył? Czy nie po to, żeby znaleźć droge ̨ powrotna?̨ – zapytałem.
– (…) Nie po to, żeby znaleźć droge.̨ Ale po to, żeby zobaczyć, gdzie byłeś wcze-
śniej i co sie ̨ wydarzyło, i czego chciałeś. (…) Odwracajac̨ sie,̨ żeby spojrzeć w
tył, zdajesz sobie sprawe,̨ gdzie byłeś. Tak możesz zobaczyć droge ̨ której nie
wytyczyłeś dobrze. Jeśli spojrzysz w tył zrozumiesz, że tak naprawde ̨ chciałeś
wrócić, ale powiedziałeś, że trzeba znaleźć droge ̨ powrotna.̨ I tutaj jest pro-
blem. Zaczał̨eś szukać drogi, która nie istniała. Trzeba było ja ̨stworzyć – Stary
Antoni uśmiechnał̨ sie ̨ zadowolony1.

Kawa od zapatystów
Pierwszy raz spotkałam sie ̨ ze sprawa ̨ zapatystów w anarchistycznej ksieg̨arnio-kawiarni
„Zemsta” w Poznaniu. Wśród napojów gorac̨ych można było zamówić „kawe ̨ od zapaty-
stów”. Zysk z jej sprzedaży, jak nam wyjaśniono, wspierał inicjatywe ̨ meksykańskich bo-
jowników o wolność. Nazwa, która ̨ usłyszałam wtedy po raz pierwszy, skojarzyła mi sie ̨ z
jakaś̨ paramilitarna ̨polityczna ̨ formacja;̨ grupa,̨ która pod hasłami wolności i równości, za
pomoca ̨przemocy, daż̨y do władzy zapominajac̨ ostatecznie o tych uciśnionych, którzy im
zaufali i udzielili poparcia. Zapatyzm okazał sie ̨ jednak czymś zupełnie odmiennym. Wal-
ka zapatystów, zrzeszonych Indian ze stanu Chiapas, której celem jest poprawa życia, to

1 Z opowiadania PodkomendantaMarcosa z 1996 pt. Stary Antoni. W: B. Prad̨zyńska: InnyMeksyk. Opo-
wieści Zapatystów. Przeł. B. Prad̨zyńska, A. Musiał, M. Krysińska-Kałużna. Poznań 2014, s. 73.
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w istocie wołanie o respektowanie elementarnych praw człowieka: jakiekolwiek gwaran-
cji bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, możliwości godnego zarobku za cież̨ka ̨ prace.̨ Ten
ruch społeczny, o którym na przestrzeni ostatnich 20 lat usłyszano w wielu miejscach na
świecie (choćw Polsce wciaż̨ wiemy o nim niewiele), jest jedynym, któremu udało sie,̨ przy-
najmniej w lokalnej skali, przeciwstawić sie ̨wyzyskowi rdzennej ludności w południowym
Meksyku. To, co zapatystom udało sie ̨ stworzyć jest jednak czymś znacznie donioślejszym,
a co za tym idzie – trudnym do opisania. Postaram sie ̨ wyjaśnić podstawowe wat̨pliwości,
które moga ̨ w zwiaz̨ku z tym sie ̨ pojawić. Jednakże, sad̨ze,̨ że cześ̨ci z wat̨ków nie da sie ̨
streścić ani przepisać – ich sens leży w bezpośrednim doświadczeniu.

Drugi koniec świata
Ruch zapatystowski, zwany też neozapatyzmem2 ukształtował sie ̨na terenachpołudniowo-
wschodniego Meksyku. Data 01.01.1994 roku uznawany jest przez zapatystów jako po-
czat̨ek ich istnienia - wtedy bowiem członkowie plemion Tzotziles, Tzetales, Choles,
Tojolabales, Zoques i Mames pod przewodnictwem podkomendanta Marcosa wzniecili
zbrojne powstanie zajmujac̨ siedem stolic gminnych stanu Chiapas. Przeszłość Indian
południowego Meksyku znajdowała sie ̨ zawsze na uboczu rozważań znanych z polskich
podrec̨zników historii, co wydaje sie ̨ naturalne choćby ze wzgled̨u na odległość geogra-
ficzna.̨ Kojarzymy z pewnościa ̨ cywilizacje ̨ Majów, którzy w okolicach Chiapas osiedlili
sie ̨ mied̨zy IV a VIII wiekiem. Na VI wiek przypada jej rozkwit mierzony zdumiewajac̨a ̨
architektura,̨ pismem hieroglificznym, wynalazkiem kalendarza i rozwojem matematyki,
schyłek zaś rozpoczał̨ sie ̨ wraz z przybyciem do Ameryki Południowej Hernána Cortésa w
latach 1519-1521. W tymmiejscu daty i nazwiska odkrywców były wmoich podrec̨znikach
wydrukowane pogrubionymi literami. Wyrażenie „schyłek cywilizacji”, choć zgrabnie
ozdobiło moje zdanie, jest jednak niepoprawnym eufemizmem. Skutkiem działań Europej-
czyków w samym XVI wieku była śmierć ponad połowy ludzi zamieszkujac̨ych ówczesne
państwoMajów. W Europie wiek ten był zaś okresem rozkwitu, odrodzenia kultury i nauki
– tzw. „humanizmu”.

Hiszpańska opresyjna władza na terenach obecnegoMeksyku powodowała wybuchy ko-
lejnych powstań. Miały one miejsce w roku 1712 (stłumione) i 1810, kiedy Miguel Hidalgo
ogłosił niezależność Meksyku. Chociaż do urzeczywistnienia niepodległości konieczne był
stoczenie jeszcze jednej powstańczej bitwy, to dzień 16.09.1810 r. stał sie ̨ świet̨em niepod-
ległości. Ten chlubny epizod nie jest jednak ani historia ̨Chiapas, ani historia ̨ zamieszkuja-̨
cych ten rejon Indian – ziemie te do 1824 roku były cześ̨cia ̨Gwatemali. Zmiana przynależ-
ności państwowej była zreszta ̨bardziej znaczac̨a dla rzad̨zac̨ych elit, niż samychmieszkań-

2 Lub też nowy zapatyzm (por. M. Löwy: Tradycja i bunt w nowym zapatyźmie. W: B. Prad̨zyńska: Inny
Meksyk…, s. 150) – określenie wprowadzane przez cześ̨ć autorów dla odróżnienia od Zapatyzmu – rewolucji
z lat 1911-1917, do którego sie ̨ odwołuja,̨ co wyjaśniam dalej.
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ców pueblos3. Podobna ̨sytuacje ̨można było zauważyć w Polsce – zmiany granic w czasach
walk o niepodległość nie miały wiek̨szego znaczenia dla uprawiajac̨ych ziemie chłopów
oraz robotników. Konflikty klasowe zaczynały sie ̨ dopiero, kiedy wprowadzano zmiany
warunków pracy oraz płacy. Historia samych Indian, potomków Majów, którzy w przeci-
wieństwie do swoich przodków nie mieli szans na wzniesienie zdumiewajac̨ych piramid
i zgromadzenie skarbów, jest znacznie trudniejsza do opisania i prawdopodobnie mniej
nośna niż historia napisana przez klase ̨ uprzywilejowana.̨ Napisanie tej historii wymaga
wnikliwej obserwacji i dialogu, empatii i cierpliwości oraz zniesienia europejskiej, koloni-
zatorskiej retoryki. Należy to zrobić, by ujać̨ bogactwo różnorodności, subtelnych odmien-
ności mieszkajac̨ych tu wielu wspólnot etnicznych. To złożony świat z własna ̨ pamiec̨ia,̨
własna ̨ praktyka,̨ zakorzeniony w naturalnym środowisku, które od wieków go stwarza,
żywiac̨ ludzi i ich wyobrażenia. Opowieść o przodkach zapatystów wpisuje sie ̨ w szerszy
problem „historii zapomnianych”, wykluczonych z dominujac̨ego dyskursu, nieobecnych
w zbiorowej pamiec̨i. Co gorsza, współczesny przekaz medialny stanowi przedłużenie tej
praktyki, dla wygody wykluczajac̨ ze świadomości Europejczyków miliony ludzi doświad-
czajac̨ych cierpienia4. Meksykanie mieszkaja ̨ na drugim końcu świata, ale to wciaż̨ nasz
świat. O tym łatwo zapomnieć zwyczajowo używajac̨ metafory „trzeciego świata” – tego,
który jest gdzieś indziej i z różnych powodów jest uważany za gorszy. Choć od człowieka
zamieszkujac̨ego, powiedzmy, Puszcze ̨Lakandońska ̨(choćmógłby równie dobrze zamiesz-
kiwać wschodnia ̨ Ukraine)̨ zdaje sie ̨ oddzielać nas tak trudna do przekroczenia bariera
alienacji. Jednakże, gdy mowa o gospodarce i światowym rynku, istnienie globalnej sieci
zależności stanowi niepodważalna ̨ oczywistość5.

W Meksyku neoliberalizm został spopularyzowany w latach 70-tych po juntach w Chi-
le, Argentynie, Brazylii. Neoliberalizm, którego twarza ̨ został Milton Friedman, był dla
rzad̨ów Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej, a nastep̨nie Partii Akcja Narodowa po pro-
stu wygodny. Neoliberalizm, w moim odczuciu, dawał (i nadal daje) możliwość ukrywania
nierozwiaz̨anych problemów społecznych, zwiek̨szajac̨ego sie ̨bezrobocia oraz ekonomicz-
nych i prawnych nierówności wśród proletariatu, który z braku perspektyw migrował do
wiek̨szych miast. Luis Martinez Andrade stwierdził, że przełom lat 80-tych i 90-tych był
momentem ugruntowania „wiary w niewidzialna ̨ rek̨e ̨ rynku”, która wówczas „przerodzi-
ła sie ̨ w dominujac̨y dyskurs”6. Długofalowe efekty ekonomicznych posunieć̨ wewnat̨rz
rynku pozostaja ̨przewidywalne. Niestety, w przypadku negocjowania porozumień handlo-
wychnapoziomiemied̨zynarodowymzawsze spieraja ̨sie ̨eksperci przedstawiajac̨y przeko-
nujac̨o zupełnie przeciwstawne wizje i prognozy. Na przykład burzliwym tematem, choć
cześ̨ciowo przemilczanym przez media, jest podpisana 30.10.2016 Kompleksowa Umowa

3 Pohiszpańskunie tylkowioska. „wieś,miasteczko, kraj”, ale również „grupa ludzi, lud (ludność uboga
i klasa pracujac̨a, naród” (W: B. Prad̨zyńska: Inny Meksyk…, s. 19).

4 „Doświadczajac̨ych cierpienia” brzmi źle, uwiera, ponieważ intuicyjnie czujemy, że odnosi do czegoś
poza nasza ̨ percepcja ̨ ; może raczej „doświadczajac̨ych cierpienia, którego my nie doświadczaliśmy i nie
doświadczamy, wiec̨ nie wiemy czym jest”.

5 przypisu nr 5, niestety, brakuje
6 B. Prad̨zyńska: Inny Meksyk…, s.134.
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Gospodarczo-Handlowa CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) majac̨a
na celu zniesienie przeważajac̨ej wiek̨szości ceł pomied̨zy Unia ̨ Europejska ̨ a Kanada.̨ I tak
jedni gwarantuja ̨ spadek cen syropu klonowego oraz wzrost polskiego eksportu, drudzy
wieszcza ̨ bankructwo polskich rolników i zagrożenie dla zdrowia nieprzebadana ̨ żywno-
ścia.̨

Bardziej odległy przykład stanowi Północnoamerykański Układ oWolnymHandlu (NAF-
TA), znoszac̨y stawki celnehandluwzajemnymmied̨zyMeksykiem,USA i Kanada.̨ Dla rolni-
ków z najuboższej cześ̨ci Meksyku szybko stało sie ̨ jasne, że umowa, któramiała zwieńczyć
cykl neoliberalnych reform rozpoczet̨yw latach 80-tych (m.in. prywatyzacja państwowych
przedsieb̨iorstw, redukcjawydatkówna usługi publiczne, rezygnacja zwspierania rozwoju
przemysłu, rozregulowanie rynków) pozbawi ich wspólnote ̨ środków do życia. Rzeczywi-
ście, po jej wejściu w życie, rozwój ekonomicznyMeksyku został praktycznie zatrzymany7,
a zasoby żywności już po 8 latach oparte były na imporcie w 42%, podczas gdy w 1993 roku
było to tylko 13%8. Tymczasem odsetek ludności żyjac̨ej poniżej krajowego progu ubóstwa
byłw2014 roku, po licznychwahaniach, taki jakwprzededniuwejściaw życie umowy9. Naj-
trudniejsza sytuacja zapanowała w ciag̨u pierwszych lat – w 1996 roku na zakup żywności
nie było wówczas stać 37,4% Meksykan, 33% w 1998 roku i dopiero ok. roku 2001 odsetek
ten powrócił do, również niepokojac̨ego progu wyjściowego, 21,2% ludności10. Wówczas
też ok. 30 mln ludzi utrzymywało sie ̨ w Meksyku za mniej niż 1,90$ dziennie. W 2014 ro-
ku było to wciaż̨ 13,7 miliona osób11, a na przestrzeni pierwszych dziesiec̨iu lat znikneł̨y
prawie 2 miliony miejsc pracy w rolnictwie12. W ostatniej dekadzie wiek̨szość wskaźników
poprawiła sie,̨ co może mieć zwiaz̨ek z historyczna ̨ wygrana ̨ w wyborach prezydenckich
kandydata Partii Akcji Narodowej (PAN) w 2000 roku. Podczas analizy danych statystycz-
nych, nie należy również zapomnieć o rozmiarach migracji zarobkowej – szacuje sie,̨ że
do USA wyjechało od 1994 roku ok. 6 milionów Meksykan. Przytłaczajac̨a wiek̨szość, nie
majac̨ wielkiego wyboru, rozpoczeł̨a prace ̨nielegalnie, stajac̨ sie ̨w świetle prawa tego kra-
ju dobrobytu przestep̨cami. Przeczuwajac̨ fatalne konsekwencje tego układu13, Indianie z

7 Według artykułu w “The Guardian” Mexico grew by 16% – a far cry from the 99% of the previo-
us 20 years https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/04/nafta-20-years-mexico-regret [do-
step̨: 24.09.2017].

8 Podaje ̨ dane za Instytutem Globalnej Odpowiedzialności: http://igo.org.pl/czego-nafta-moze-nas-
nauczyc-o-ttip/ [dostep̨: 24.09.2017].

9 Odsetek ten to procent ludności, których zarobki wynosza ̨mniej niż połowe ̨ średniej krajowej pensji;
stały poziom, o którymmowa to 52,3 (1994)– 52,4% (2014); spadł do 42,7w roku 2006, jednak kryzys roku 2009
odwrócił ta ̨ tendencje ̨ (gospodarka Meksyku, jako silnie zwiaz̨ana z USA dotkliwie odczuła skutki recesji) da-
ne wg. CEPR; zob: M. Weisbrot, R. Ray: The Mexican Economy and the 2012 Elections. Link: http://cepr.net/
documents/publications/mexico-2012-06.pdf [dostep̨: 24.09.2017] oraz https://www.theguardian.com/com-
mentisfree/2014/jan/04/nafta-20-years-mexico-regret [dostep̨: 24.09.2017].

10 CERP podaje te liczby w diagramie za Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (2010).

11 http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/MEX [dostep̨: 24.09.2017].
12 http://igo.org.pl/czego-nafta-moze-nas-nauczyc-o-ttip/ [dostep̨: 24.09.2017].
13 W Raporcie CEPR z 2012 roku czytamy: “It is important to understand that if Mexico had simply

continued to grow at its pre-1980 rate, the country would have European living standards today. There is
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najuboższego rejonu Meksyku w dniu wejścia w życie jego postanowień, 1 stycznia 1994,
roku zeszli z gór zajmujac̨ zbrojnie miasta rejonu Chiapas. Mieli na sobie kominiarki, a
ich oddziały, jak ogłosili, należały do grupy Ejército Zapatista de Liberación Nacional (pol.
Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego). Ich głosem stał sie ̨ człowiek udzielajac̨y
wywiadów w kominiarce i z fajka ̨w ustach, o którego twarzy wiadomo tyle, że ma krzacza-
ste brwi – człowiek ten znany jest jako podkomendant Marcos.

Wat̨pliwości
Po pierwsze, należy zadać pytanie – czego chca ̨ zapatyści? Zbrojne wystap̨ienie wymaga
dobrego uzasadnienia. W nastep̨nych latach padło wiele odpowiedzi. Cześ̨ć z nich została
ubrana w słowa – deklaracje, opowieści, ulotki, które dziek̨i mediom i Internetowi, roz-
proszone, do dziś kraż̨a ̨ po świecie. Niektóre pomniejsze postulaty nie zostały wprost wy-
powiedziane. Wyrosły z bieżac̨ych potrzeb i przyjeł̨y kształt konkretnych działań, decyzji.
Stały sie ̨życiem – zmiana ̨w organizacji i funkcjonowaniu społeczności, zwrotemw biogra-
fiach konkretnych ludzi. Swoje cele ujel̨i w 11 punktach: ziemia, praca, dach nad głowa,̨ po-
żywienie, zdrowie, edukacja, wolność, niezależność, demokracja, sprawiedliwość i pokój.
Wspominajac̨ moment powstania po 20 latach, Marcos w przemówieniu zatytułowanym
Between light and shadow wyraził to w wypowiedzi syntetycznej i dynamicznej zarazem:

Against death, we demand life.
Against silence, we demand the word and respect.
Against oblivion, memory.
Against humiliation and contempt, dignity.
Against oppression, rebellion.
Against slavery, freedom.
Against imposition, democracy.
Against crime, justice.
Whowith the least bit of humanity in their veinswould or could question these
demands?14

Rzeczywiście, trudno nie zgodzić sie ̨z tak postawionymi postulatami. Skoro zapatyści to
ludzie o dobrych zamiarach, wyjaśnienia wymaga ich praktyka zakrywania twarzy komi-

nothing inherently improbable in such a counter-factual; while Mexico’s growth from 1960 to 1980 was good
growth for a developing country, it was nowhere the pace of China over the past 30 years, and not at the level
of South Korea during the 1960s and 1970s. And indeed, South Korea – which continued to grow at the rate of
the 60s and 70s – has reached the per capita income of some of the countries of Western Europe.The collapse
of economic growth in Mexico after 1980 must therefore be seen as a clear, long-term, failure of economic
policy”.; zob: M. Weisbrot, R. Ray: The Mexican Economy… . Link: http://cepr.net/documents/publications/
mexico-2012-06.pdf [dostep̨: 24.09.2017].

14 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/27/between-light-and-shadow/ [pobrano 24.09.2017] –
tekst wygłoszony 25 maja 2014. Fragmenty w tłumaczeniu na jez̨yk polski także w B. Prad̨zyńska: Inny Mek-
syk…, s. 49.
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niarka ̨ – w mediach taki element garderoby przywodzi nam na myśl przestep̨ców i terro-
rystów. Skojarzenia te były z reszta ̨ wykorzystywane przez rzad̨ do wprowadzania opinii
publicznej w bład̨. Rzad̨ chciał przedstawić EZLN jako organizacje,̨ która współpracuje z
kartelami. Odpowiedź samych zapatystów odsłania nowe znaczenia tego symbolu: „Zakła-
damy kominiarki, by stać sie ̨widocznymi. Przez setki lat byliśmy dla was anonimowi i bez
znaczenia, dlaczego teraz chcecie znać nasze twarze? Pokażemy je, kiedy uznacie nas i
nasze prawa15.” Z innej strony fenomen ten pokazuje John Berger: „Czytałem ich twarze
przez oczy, a informacje przekazywane oczami sa ̨najmniej kontrolowane ze wszystkicek-
spresji twarzy i dlatego najbardziej szczere”16. Owszem, wymaga to jednak wiek̨szej kon-
centracji i tego rodzaju dyskretnej odwagi, która pomaga spojrzeć drugiemu człowiekowi
prosto w oczy. Kominiarka nie daje wzrokowi – najbardziej uprzywilejowanemu ze zmy-
słów kultury zachodniej – satysfakcji pełnego poznania. Odwraca go, pozostawia z niczym.
Wszystko dziś domaga sie ̨naszej uwagi i spojrzenia. Zapatyści przeciwnie – każa ̨mu zwró-
cić sie ̨ do wewnat̨rz. Być może o tym mówi opowieśćprzypowieść Marcosa o lwie z 1994
roku, według której „lew zabija, patrzac̨” – swoim spojrzeniem narzuca przyszłym ofia-
rom ich role.̨ Wcześniej nie znały podziału na silnych i słabych, ale gdy wzrok lwa mówi
im, że sa ̨ słabe, przyjmujac̨ to jako prawde ̨ o sobie, pozwalaja ̨mu sie ̨ pożreć. W opowieści
tej tylko kret uchodzi z życiem. Jest ślepy, jego uwaga pozostaje zwrócona do wewnat̨rz
– „patrzy w swoje serce”, dlatego jako jedyne zwierze ̨ walczy zaciekle z lwem. Tak samo
„człowiek, który umie patrzeć sobie w serce, nie widzi siły lwa, ale siłe ̨ swojego serca”17.

Skad̨ nazwa zapatyzm?
Tłumaczac̨ „zapatisto/a” dosłownie, co podsuneł̨a mi w pierwszej chwili intuicja bazuja-̨
ca na mało komunikatywnej znajomości jez̨yka, w najlepszym wypadku otrzymamy słowo
„butny/a”, ponieważ el zapato po hiszpańsku znaczy „but”. Oczywiście nazwa nie jest tak
przypadkowa, lecz przywołuje pamieć̨ o doniosłych wydarzeniach rewolucyjnego ruchu
społecznego działajac̨ego na poczat̨ku XX wieku. Emiliano Zapata stanał̨ na czele Armii
Południa (hiszp. Ejercito del Sur), w której walczyli wspólnie chłopi i Indianie, przewo-
dzac̨ powstaniu w latach 1911-1917. Wystep̨owali z programem reformy rolnej, która mia-
ła przynieść ponowny podział ziem, należac̨ych do opresyjnych i poteż̨nych właścicieli.
Sprawa ziemi zaś jest dla dzisiejszych Indian wciaż̨ podstawowa. Drugim ważnym celem
powstańców było stworzenie wspólnotowej organizacji, stanowiac̨ej przedłużenie jeszcze
bardziej odległej w czasie tradycji prekolumbijskiej indiańskiej wspólnoty wiejskiej zwa-
nej calpulla. Cele te dopełniały sie ̨wzajemnie. „Ziemia jest tym, co nadaje sens comunida-
des18 indiańskim. (…) Jeśli nie mamy terytorium, nie jesteśmy pueblo. Nawet jeśli mówimy

15 B. Prad̨zyńska: Inny Meksyk… , S.18.
16 J. Berger: Portret Człowieka w Masce. W: B. Prad̨zyńska: Inny Meksyk…, s. 128.
17 Ibidem, s.65.
18 Comunidad – grupa jednostek, które współdziela ̨elementy np. jez̨yka, zwyczajów, zasad, zadań, świa-

topoglad̨u, wieku, geografii, statusu społecznego. Z reguły w comunidad tworzy sie ̨ wspólna tożsamość po-
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naszym jez̨ykiem i ubieramy sie ̨ po naszemu, ale nie mamy gruntu – ponieważ bez teryto-
rium niemamy korzeni”19. Luis Martinez Andrade, piszac̨ o symbolicznymwyborze nazwy
EZLN, zauważa, że w tej narracji rola tradycji zmienia sie ̨ z reakcyjnej, jak zwykło sie ̨ takie
odwołania interpretować, na emancypacyjna,̨ bowiem „wizja świata indiańskiego (kultura
Majów) uwalnia wartości prekapitalistyczne (comunidad – wartość użytkowa etc.)”20, a co
wiec̨ej, stawia je w centrum życia społecznego.

Czym zajmuje sie ̨ EZLN?
Comogłowydać sie ̨zaskakujac̨e, zbrojnewystap̨ieniewmomencie szczególnego napiec̨ia –
zagrożenia wspólnot indiańskich nieprzewidywalnym rozchwianiem krajowej gospodarki
w nastep̨stwie układu NAFTA, od poczat̨ku było połac̨zone z przemyślanym całościowym
projektem, konkretnymi postulatami, którym nie sposób odmówić rozsad̨ku i słuszności.
W dodatku zmiany te były organicznie zrośniet̨e z jez̨ykiem, którym przemawiali. Jez̨yk
ten był mad̨ry, a słowa prawdziwe i znaczac̨e, bo bliskie życiowej praktyki comunidades,
o których opowiadali znajac̨ je z codzienności (w przeciwieństwie do politycznej mowy
dysponujac̨ej pojec̨iami lotnymi, ale pustymi, rzucanymi na wiatr). Wytłumaczenie jest
proste – powstanie zapatystów nie było desperackim, spontanicznym zrywem, ale zwień-
czeniem lat przygotowań. Oczywiście, jak wspomina Marcos – nikt nie wiedział wówczas,
jak to sie ̨ potoczy, szczególnie nie do przewidzenia był medialny fenomen ruchu i jego
mied̨zynarodowa popularność. Była to nowa jakość, zaskoczenie dla świata, ale nie pocza-̨
tek działalności zapatystóww ogóle. Sama Zapatystowska ArmiaWyzwolenia Narodowego
została utworzona w roku 1983. Zaś organiczna praca w poszczególnych comunidades na
rzecz ich emancypacji i budowania świadomości, wypracowywaniu rozwiaz̨ań lokalnych
problemów, była prowadzona dziek̨i sieci 6200 wspólnot eklezjalnych utworzonych pod
wpływem zmian dokonanych na Soborze Watykańskim II21.

Po przejec̨iu zbrojnie kontroli w rejonie Chiapas, co nie byłobymożliwe bez EZLN iwywo-
łanym tymwydarzeniemmedialnymzamieszaniu, pojawiło sie ̨kilka bardzo realnych obaw
zwiaz̨anych z dalsza ̨ obecnościa ̨ tam siły militarnej. Przede wszystkim wiek̨szość dotych-
czasowych przewrotów wojskowych w tej cześ̨ci świata doprowadzała do sytuacji, w któ-
rymnowi przywódcywojskowi sprawowali władze ̨w podobny sposób, jak ich poprzednicy,
po brutalnej z nimi rozprawie. W tym przypadku jednak mamy do czynienia ze skrajnie
odmiennym etosem rzad̨zenia – jego podstawe ̨ stanowi założenie, że nie jest ono „sprawa ̨
specjalistów”, zaś każde działanie musi mieć etyczne podstawy.

przez odróżnienie od innych grup czy comunidades, która jest dzielona i rozwijana przez jej członków”. W:
B. Prad̨zyńska: Inny Meksyk…, s.16.

19 W ramach wprowadzenia do wywiadu z PodkomendantemMarcosem Laura Castellanos przytacza to
wspomnienie Marcosa, w którym wkłada on te słowa w usta „pewnego starca”. W: Ibidem, s.107

20 L. M. Andrade: O palac̨ych słowach i zbuntowanych snach: powstanie indiańskie. W: Ibidem, s. 137.
21 Sieć ta powstała głównie dziek̨i działalności biskupa Chiapas Don Samuela Ruiza, co przywodzi na

myśl role ̨ Kościoła w budowaniu świadomości społecznej Polaków w PRL, zwiaz̨anej również z konkretna ̨
postacia,̨ tu kardynała Stefana Wyszyńskiego; W: Ibidem, s. 136
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Trudno przewidywać, że rzad̨ Meksyku poparłby bez zastrzeżeń roszczenia Indian do
autonomii. Co prawda w lutym 1996 EZLN podpisała z rzad̨em tzw. Umowy z San Andres,
majac̨e zagwarantować Indianomautonomie ̨i prawa (m.in. ochrone ̨środowiska naturalne-
go ich terenów, wiek̨szy udział w procesie decyzyjnym i kontrole ̨ wydatków publicznych,
udział w planowaniu, zarzad̨zaniu i ustawodawstwie), jednak nie zostały nigdy zrealizo-
wane. Najtragiczniejszym wydarzeniem tych lat jest tzw. masakra w Acteal. W wydarze-
niu tym zamordowano 45 członków Organización Sociedad Civil Las Abejas (tłumaczonej
jako „Pszczoły”22) – organizacji społecznej, która nie przyłac̨zyła sie ̨ do zapatystów, lecz
popierała anty-neoliberalne i pokojowe daż̨enia. Z terenów Acteal wycofały sie ̨ wcześniej
jednostki EZLN, w zwiaz̨ku z czym paramilitarne oddziały, daż̨ac̨ do prowokacji, zaatako-
wały modlac̨ych sie ̨ członków Las Abejas. Okoliczności tej zbrodni, tożsamość sprawców
pozostaja ̨nieznane. Jak interpretuje to zdarzenie Marcos, to zdarzenie miało dać pretekst
ówczesnemu rzad̨owi do zbrojnego ataku na EZLN. Przyczyna ̨miało być pierwsze oświad-
czenie rzad̨uwmediach, w których ogłosił on, że było to starciewojskowe23. Niezależnie od
tego, czy ówczesny rzad̨ był zamieszany w sprawe,̨ czy był to czyn pozbawionych skrupu-
łów przestep̨ców, ta sytuacja jasno pokazuje, że państwo nie broni skutecznie swoich oby-
wateli w tym rejonie. Działania EZLN sa ̨ odtad̨ skoncentrowane na wygaszaniu lokalnych
konfliktów i zyskiwanie poparcia droga ̨ pokojowa.̨ Do nich zaś przyłac̨zały sie ̨ działania
władz (m.in. przyznawały poszczególnym mieszkańcom wsi prawa do uprawianej przez
comunidades wspólnej ziemi). Przy tak silnej militaryzacji zbuntowanych stref, nietrudno
przewidzieć, że każde zbrojne wystap̨ienie zapatystów wywołałoby zwielokrotniona ̨ reak-
cje ̨ ze strony meksykańskiego wojska i mogłoby zakończyć byt kłopotliwej dla państwa
autonomii.

Inna ̨ obawe ̨ podaje sam Marcos: organizujac̨ EZLN chciano uniknać̨ sytuacji, w której
mieszkańcypueblos bed̨a ̨postrzegać ja ̨jako jedyna ̨życiowa ̨perspektywe ̨lub droge ̨kariery.
Stwierdził on, że udało sie ̨ tego uniknać̨, a młodzi ludzie (choć wychowani na zmilitaryzo-
wanym terenie) wybrali indywidualne drogi rozwoju i edukacji, stajac̨ sie ̨ wartościowymi
dla wspólnoty autorytetami w swoich dziedzinach24.

Do 2005 roku komitety komendantów EZLN dbały o bezpieczeństwo dokonujac̨kontroli
przyjezdnych i przychodzac̨ych pienied̨zy, a także przekazywano informacje ̨o ich dalszym
rozdysponowywaniu. Obecnie komitety składaja ̨sie ̨z osób cywilnych – to ogólny kierunek
zmian organizacji wspólnot , który ma prowadzić do wycofywanie sił militarnych z po-
szczególnych sfer życia. Jedna ̨z ról, które wciaż̨ pełnia ̨komitety, jest zachowanie ciag̨łości
w kolektywnym systemie zarzad̨zania, który polega na rotacyjnej zmianie członków każ-
dorazowo wybieranych na 7-15 dni Rad Dobrego Rzad̨u – przekazanie projektów mied̨zy
kolejnymi Radami odbywa sie ̨ za pośrednictwem komisji komendantów EZLN. W ostatniej
dekadzie działań zapatystów głównym celem było wyeliminowanie paternalizmu, tak aby

22 Por. M. Andrade: O palac̨ych słowach… . W: Ibidem, s. 146.
23 Ibidem, s. 112.
24 Ibidem, s. 108.
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zapewnić pełna ̨ autonomie ̨ comunidades – realizacja tego planu jest oparta na wycofywa-
niu EZLN z działalności wspólnot.

Praktyka społeczna - problemy i ich rozwiaz̨ania
Nie – próbom rozwiaz̨ań na górze, a tak – budowaniu na dole i dla dołu. Nie
wierzymy, że cel uświec̨a środki. Uważamy, że to środki sa ̨ celem. Konstru-
ujemy nasz cel w tym samym czasie, w jakim konstruujemy środki, którymi
walczymy. W tym sensie znaczenie jakie nadajemy wypowiadanym słowom,
szczerości i uczciwości, jest wielkie, nawet jeśli czasami możemy naiwnie sie ̨
mylić25.

Życiowa ̨ perspektywa ̨ Indian z Puszczy Lakandońskiej przed powstaniem była przede
wszystkim praca na jałowym polu, czes̨to na kamienistych zboczach górskich. Dominował
model rodzinywielodzietnej, której rodzice pobierali sie ̨w wieku 12-15 lat, a do 30 roku ży-
cia mieli ok. 12 dzieci – przy czym śmiertelność wśród noworodków była wysoka, a ludzie
starzeli sie ̨przedwcześnie. Brakowało perspektyw na przyszłe życie, ponieważ przeniesie-
nie sie ̨domiastawiaz̨ało sie ̨zarówno z koniecznościa ̨zgromadzenia sporych oszczed̨ności,
jak i koniecznościa ̨akceptacji gorszego traktowania z racji pochodzenia. Komendantka Es-
ther, przemawiajac̨ w Parlamencie w imieniu EZLNw 2001 roku tak opisała sytuacje ̨Indian:

Nie możemy liczyć na udogodnienia w postaci wody pitnej, światła elektrycz-
nego, szkół, godnego domostwa, dróg, klinik, a tym bardziej szpitali. Wiele
naszych sióstr, kobiet, dzieci i starców umiera na uleczalne choroby, z niedo-
żywienia lub przy porodzie, bo nie ma klinik ani szpitali. Tylko w miastach,
gdzie żyja ̨ bogaci, sa ̨ szpitale z dobra ̨ opieka ̨ i wszystkie udogodnienia. My i
tak z nich nie korzystamy, bo nie mamy pienied̨zy, żeby sie ̨ tam dostać, a jeśli
już je mamy, to nie docieramy do miasta, umieramy po drodze26.

Wśród trudów życia kobiet indiańskichwymienia sie ̨również powszechny analfabetyzm
oraz szowinistyczne traktowanie kobiet. W ramach powszechnie panujac̨ego patriarchatu,
ojcowie wydaja ̨ swoje córki za maż̨, co oczywiście odbywa sie ̨ bez porozumienia z dziew-
czyna;̨ przemoc wobec kobiet jest popularnym zjawiskiem, kobiety nie moga ̨ o sobie de-
cydować (nawet o wyjściu z domu na kilka godzin); w końcu, kobiety maja ̨ odgórnie wy-
znaczona ̨ prace ̨ – praca w polu, wychowywanie dzieci, opieka nad meż̨em i noszenie wo-
dy, co bywa równoznaczne z prawie trzygodzinnymi dziennymi wed̨rówkami. Zapatyści
odciel̨i sie ̨ od współpracy z klasa ̨ polityczna ̨ i nie przyjel̨i pomocy rzad̨u, który mimo wy-
słuchania cytowanego wyżej przemówienia, zrealizował postanowienia chroniac̨e prawa
Indian w sposób ograniczony. Od 2003 roku autonomia funkcjonuje w ramach podziału na

25 Ibidem, s. 38.
26 J. Berger: Portret człowieka w masce…, s. 132
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5 jednostek, zwanych caracoles (pol. ślimaki). Działania nie opieraja ̨ sie ̨na żadnej pomocy
rzad̨owej, której zapatyści odmówili. Pomoc finansowa oraz przybywanie zagranicznych
aktywistów było ważna ̨ cześ̨cia ̨procesu otwierania Indianom nowych perspektyw. Jednak
wartościa ̨wiek̨sza ̨ niż realizacja projektów opartych na zewnet̨rznej pomocy było zawsze
dla EZLN zyskanie przez mieszkańców pueblos rzeczywistej autonomii. Mowa tu o autono-
mii na poziomie jednostki – czerpie ona satysfakcje ̨z rozwoju comunidad (dziek̨i wspólnej
pracy), decyduje o sprawach wspólnoty, a także ma wewnet̨rzna ̨ siłe ̨ decydowania o sobie.

Jednym z podstawowych rozwiaz̨ań, które walczyło z problemami finansowymi, zdro-
wotnymi i kwestia ̨ przemocy w rodzinie, było wprowadzenie tzw. „suchego prawa” – ko-
biety z La Garrucha wprowadziły tu zakaz picia alkoholu, który rozpowszechnił sie ̨ w in-
nych regionach. Tymczasem wiele indiańskich comunidades, znajdujac̨ych sie ̨ pod wpły-
wem rzad̨u i korzystajac̨ych z publicznych finansów, wciaż̨ niszczy zamkniet̨e koło – otrzy-
mywania pomocy socjalnej (Marcos nazywa te ̨ forme ̨pomocy jałmużna)̨, a nastep̨nie trwo-
nienia jej, m.in. na alkohol.

Zapatyści rozumieli, jak ważna jest edukacja i postanowili zapewnić ja ̨ sami. W ich szko-
łach uczy sie ̨ indiańskie dzieci ich własnej historii, równolegle z historia ̨Meksyku i świata,
a także wszystkiego, czego potrzebuja ̨ do rozwoju w XXI wieku, przy jednoczesnym za-
chowaniu własnej tożsamości27. Kadra nauczycielska szkoli sie ̨na miejscu – ci sami ludzie,
którzy wyznaczaja ̨cele edukacji i jej program, wprowadzaja ̨go w życie. Na stronie „Szkoły
dla Chiapas”28 można znaleźć informacje nie tylko na temat edukacji w Chiapas, ale także
na temat autonomii w ogóle, jak również wesprzeć finansowo konkretne inicjatywy29.

Dziś funkcjonuja ̨ również szpitale i laboratoria lepiej wyposażone niż publiczne, zadba-
no o profilaktyke3̨0. Skoncentrowano sie ̨na odwróceniu zarysowanej w pierwszych latach
po przewrocie tendencji rozwoju tylko wsi znajdujac̨ych sie ̨ najbliżej dróg – tam gdzie do-
cierali goście i ich kapitał. Po 20 latach udało sie ̨dotrzeć z tymi zmianami do najuboższych
pueblos. Co do pierwszego i ponadczasowego postulatu – ziemi – odzyskano pola uprawne
na terenach caracoli La Garrucha i la Realidad – tylko tych dwóch. Tam też mieszkańcy
prowadza ̨ uprawy, by ulepszyć warunki żywieniowe we wspólnotach.

Bardzo trudna do końca lat 90-tych sytuacja kobiet zaczeł̨a sie ̨ zmieniać. Wymagało to
wielu rozmów i działań wpływajac̨ych na świadomość Indian, ponieważ zapatyści szanuja ̨
jednocześnie autonomiczność struktury rodzinnej w wielu comunidades (zabrania sie ̨ tam
na przykład dzieciom edukacji ze wzgled̨u na tradycje)̨. Mimo tego rodzaju trudności, ko-
biety daż̨a ̨do niezależności, zrzeszajac̨ sie ̨w organizacjach dajac̨ych im niezależna ̨pozycje ̨

27 Ibidem, s. 45.
28 Strona szkoły: http://www.schoolsforchiapas.org [pobrano 24.09.2017].
29 W zakładce „online store” można zajrzeć do świata zapatystów oglad̨ajac̨ piek̨ne rec̨znie wyszywane

chusty, makaty i inne przedmioty – kolorowe i pełne świeżej energii ich twórców czy raczej twórczyń. Czes̨to
przedstawiaja ̨symbole EZLN, tradycyjne ornamenty z kultury Majów, a nawet bohaterów opowiadań Podko-
mendanta Marcosa (np. gadajac̨y chrzas̨zcz Don Durito, który w rozmowie z Marcosem narzekał na cież̨kie
buty żołnierzy EZLN, którzy nie uważaja ̨na chrzas̨zcze, wyrażajac̨ nadzieje,̨ że wojna szybko sie ̨ skończy – w
opowiadaniu „historia o Don Durito” z 1994 roku).

30 B. Prad̨zyńska: Inny Meksyk… , s. 108.
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we wspólnocie. Okazało sie,̨ że sa ̨ w stanie nie tylko nieść odpowiedzialność wychowania
swoich dzieci, ale również pomóc społeczności w utrzymaniu, dostarczajac̨ niezbed̨ne w
wielu miejscach środki finansowe. „First and foremost, they often untake primary respon-
sibility for obtaining clothing and addressing health needs – both of which often require
cash. In addition, artistic production can often take place while women are carrying out
other work and Zapatista women have been very creative at initiating small sales opera-
tions including bakeries, herbal gardens, and used clothing” – czytamy na stronie. „Szkoły
dla Chiapas”31. Poza tym w caracoles powstały zbiory praw kobiet, w których respektowa-
niu pomaga wspólnota. Stosunek do nich różni sie ̨ oczywiście w zależności od rejonu – w
strefie tojolabal, zgromadzenie comunidad chroni opuszczona ̨ przez meż̨czyzne ̨ kobiete,̨
pomaga jej w pracy w polu, zaś jej meż̨owi odbiera sie ̨wszystkie prawa32. Głeb̨okie zmiany
świadomości, jeśli maja ̨ być zinternalizowane przez wspólnoty, a przez to trwałe, wyma-
gaja ̨ czasu.

Inna polityka
Przypominam wam, że podziały mied̨zy państwami służa ̨ tylko po to, by kla-
syfikować przestep̨stwo „kontrabandy” i nadać sens wojnom. To jasne, że ist-
nieja ̨ co najmniej dwie rzeczy, które sa ̨ ponad granicami: pierwsza to zbrod-
nia, która przebrana za nowoczesność, dystrybuuje biede ̨ na skale ̨ światowa;̨
druga to nadzieja, że wstyd istnieje tylko wtedy, gdy pomylimy sie ̨w kroku ta-
necznym, a nie za każdym razem, kiedy widzimy sie ̨ w lustrze. Aby skończyć
z pierwsza ̨ i żeby zakwitła ta druga, trzeba tylko walczyć i stawać sie ̨ lepszym.
Reszta nastep̨uje sama (…). Nie jest konieczne podbijanie świata, wystarczy
stworzyć go na nowo33.

Cele ruchu zostały jasno wypowiedziane, ale na nich nie zamyka sie ̨ działalność zapaty-
stów. Postulaty walki o sprawiedliwość i demokracje,̨ z którymi ich identyfikujemy, nie sa ̨
postulatami w abstrakcyjnym sensie, jaki znamy z naszego życia politycznego. Zapatyści
już wprowadzili sprawiedliwość i demokracje ̨ w swoich comunidades. Dziś ich postulaty
odnosza ̨ sie ̨ do rozszerzenia tego, co żywe i rzeczywiste w ich codziennych praktykach na
cały Meksyk i poza jego granice. Po 20 latach oporu sa ̨ świadomi wielkości i cież̨aru tego
zadania.

Zapatyści pokazuja ̨w nowym świetle tematy, które my, przez lata pustych deklaracji w
polityce, przestaliśmy traktować poważnie przez zmec̨zenie miałkościa ̨ toczonych o nie
sporów. Oni redefiniuja ̨ je przede wszystkim swoim działaniem, ale potrafia ̨ też je ujać̨
w prostych słowach. W Europie czujemy zmec̨zenie pozbawionym jez̨ykiem – trudno wy-
obrazić sobie, o ile bardziej ta jakość polityczna jest rewolucyjna w Meksyku, gdzie przez

31 http://www.schoolsforchiapas.org/store/gifts-of-change/women/ [dostep̨: 24.09.2017].
32 B. Prad̨zyńska: Inny Meksyk…, s. 110.
33 Zakończenie opowiadania Historia myszki i kotka z 1995 roku; W: Ibidem, s. 67.
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ostatnie dekady „każda zasada – pomijajac̨ własny interes – była odarta ze znaczenia”34.
Wybrałam dwa przykładowe problemy, które w swoich wypowiedziach naświetla podko-
mendant Marcos.

Pierwszy przykład to demokracja. „Demokracja w kraju demokratycznym nie ogranicza
sie ̨ do posiadania demokratycznych wyborów. Ma ona coś wspólnego z czymś głeb̨szym,
czym jest zwiaz̨ek mied̨zy rzad̨zac̨ymi i zarzad̨zanymi… Najwiek̨szym wyzwaniem zapaty-
zmu było ogłoszenie, że możliwe jest robienie polityki bez zakładania przejec̨ia władzy” –
mówi Marcos. Dodaje też: „chcemy skończyć z wymysłem, że rzad̨zenie jest sprawa ̨ spe-
cjalistów.”35 Wpraktyce każdy z caracoles różni sie ̨ struktura ̨rzad̨ów, czasem ich trwania,
modelami edukacji i służby zdrowia. To pokazuje kolejna ̨ ważna ̨ ceche ̨ demokracji – sys-
tem nie ma być homogeniczny, ale zdeterminowany rozwojem poszczególnych wspólnot
i organicznie zespolony z jego potrzebami.

Drugi to homoseksualizm.Marcos podkreśla, że kwestia płci nie jest tak ważna w indiań-
skich pueblos, a dalej wyjaśnia: „Myślimy, że jest czas zapomnianych od zawsze. Awan-
garda polityczna, która zawsze była protagonista,̨ zostawiła niezałatwione sprawy Indian,
młodzieży i kobiet oraz innych miłości – lesbijek i homoseksualistów. Politycy zawsze od-
nosza ̨ sie ̨ do tych grup, jak gdyby byli za oknem wystawy: poproś i zobaczymy co ci dam,
ale nigdy nie uznajac̨ ich osobowości. I myśle,̨ że ich, tak jak i nas, traktuje sie ̨ jakbyśmy by-
li dziećmi w polityce, tzn. jak dzieci tego kraju, w którym dorosłymi sa ̨politycy”36. Chodzi
zatem o spotkanie z ludźmi, wsłuchanie sie ̨w ich problemy i próbe ̨wypracowania rozwia-̨
zań. Zerwanie z traktowaniem życiowych trudności, z którymi zmagaja ̨ sie ̨ poszczególne
jednostki, oraz ich frustracji jako elementów gry politycznej.

U zapatystów bezpośrednio od polityki prowadzi droga do poezji, ponie-
waż podobnie jak słowa i działania, sfery te okazały sie ̨ nierozdzielne
Ponieważ wszystkie argumenty polityczne zawiodły, a wszystkie rewolu-
cje przyczyniły sie ̨ do postep̨u ludzkości, lecz potkneł̨y sie ̨ o niemożność
stworzenia demokratycznej przestrzeni, w której jednostka, w szczególności
uciśniona, może odzyskać słowo, pozostaje jedynie droga ̨ poezji37.

Do tej koncepcjimożemymieć sceptyczny stosunek: ile to razy uczniowie zmuszani sa ̨do
uczenia sie ̨ na pamieć̨ topornych poematów? Wat̨pliwości wyjaśnia Michael Löwy: „Zapa-
tyści nie pisali poematów na cześć działania politycznego (…) – ale wywrotowe, ironiczne
i gorszac̨e ulotki oświetlajac̨e wnet̨rza lampa/̨ burza ̨ poezji”38.

Świat wyobrażeń, który wnieśli do dyskursu politycznego wraz ze swoja ̨ obecnościa ̨ za-
patyści – ta wielowarstwowa narracja, otwierajac̨a nas na porzad̨ek mityczny, przywołu-

34 http://monde-diplomatique.pl/LMD44/index.php?id=3 [pobrano 24.09.2017].
35 Z Czwartej Deklaracji z Dżungli Lakandońskiej, 1.1.1996. B. Prad̨zyńska: Inny Meksyk…, s. 145.
36 Ibidem, s..120.
37 Ibidem, s. 156.
38 Ibidem, s. 154.
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jac̨a wspomnienia, legendy, czasem ironizujac̨a, czasem bardzo prosta i głeb̨oka, jest już
dziś obiektem literaturoznawczej interpretacji39.

Sformułowane w bliższym powszechnego dyskursu politycznego jez̨yku żad̨ania zapaty-
stów sa ̨tylko pewna ̨jej cześ̨cia.̨ Wypływaja ̨one z praktyki, ta zaś stanowi przedłużenie tra-
dycji i dziedzictwa kulturowego indiańskich plemion: naturalnymprocesem jestwłac̨zenie
do przesłania zapatystów tych zapomnianych światów, które stanowia ̨ o ich tożsamości.
Pozwala to obserwatorom z całego świata doświadczyć bogactwa, które przez wieki opre-
syjna władza różnego pochodzenia konsekwentnie niszczyła, bo „co nie jest wymówione
zmierza do nieistnienia”40. Dziek̨i utkaniu opowieści z mitów, snów, urywkówwspomnień,
ironicznych ulotek powstaje opowieść niemożliwa do streszczenia, bo ufundowana jest na
różnorodności. Nie jest to jednak dla odbiorców tylko rodzaj etnograficznej ciekawostki i
sposobu przechowania pamiec̨i. Poezja wymaga włac̨zenia w nia ̨czytelnika, a każde odczy-
tanie jest jej tłumaczeniem na jez̨yk własnej świadomości i wrażliwości. Dziek̨i temu świat
południowo-meksykańskich pueblos włac̨za czytelników w swoja ̨ walke ̨ o godne życie, w
poszanowaniu różnorodności poszczególnych istnień. Programy zapatystów, publikowane
pod nazwa ̨kolejno numerowanych „Deklaracji z Dżungli Lakamandońskiej”, sa ̨ swoistymi
manifestami-poematami.

Takie przesłanie nie jest łatwe w odbiorze – nie do końca przystaje do standardów uryw-
kowych i jednoznacznych komunikatów, którymi posługuja ̨ sie ̨ media. Jednym z proble-
mów ruchu i zarazem zarzutem kierowanym do ich przedstawicieli jest paternalistyczne
traktowanie całego ugrupowania – sprowadzanie zapatystów do folkloru, zamykanie ich
w kolorowym odległym świecie, alienowanie w świadomości odbiorców, a przez to ogra-
niczanie siły jego przekazu. Z jednej strony to kolejna forma odcinania sie ̨ od realnych
problemów niesprawiedliwości i cierpienia ludzi, których zapatyści reprezentuja.̨ Z dru-
giej strony to rodzaj nieporozumienia, zaprzepaszczenie szansy, jaka ̨ daje otwarcie sie ̨ na
różnorodne tradycyjne sposoby41 ujmowania świata i porozumienia z nim, właściwy my-

39 Niezwykły fenomen stanowi oczywiście postać komendanta Marcosa – przywódcy – poety przema-
wiajac̨ego w imieniu zapatystów. O podkomendancie Marcosie (Marcos, subcomandore Marcos) można by
napisać wiele anegdot, których rzad̨na była przez lata opinia publiczna, przez co postać ta, wykreowana na
potrzeby ruchu, zbliżyła sie ̨ do kategorii celebrytów. Same atrybuty, jak kominiarka, fajka – ponadczasowy
hipsterski klasyk, czy zegarki noszone na obu nadgarstkach, niczym Bjork w latach 90-tych (te maja ̨ prak-
tyczne zastosowanie, co dodaje ich historii atrakcyjności – jeden odmierza czas pokoju, drugi czas wojny –
wówczas zapatyści stosuja ̨ inne godziny, by utrudnić przechwycenie ich planów), czynia ̨ z niego doskonałe-
go idola spoza głównego nurtu (poczat̨kowo symbolem ruchu miała być czerwona chustka paliacate, która
okazała sie ̨ jednak mniej chwytliwa, czy też wzorem bandany wyszła z mody). Ta kreacja z jednej strony
zapewniła uwage ̨ opinii publicznej działaniom w Chiapas i nośność ich deklaracjom, z drugiej strony łatwo
było w ten sposób zgubić ich najistotniejszy przekaz. Poprzestać na czymś na kształt kolorowej, tabloidowej
historii, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, zostawiajac̨ na uboczu, po drugiej stronie lustra, rzeczywiste
problemy ludzi – tych od których czerpie, z którymi śmieje sie ̨ i płacze prawdziwy Marcos.

40 C. Miłosz: Czytajac̨ japońskiego poete ̨ Issa. W: Hymn o perle. Kraków 1983.
41 Indianie o swoich zwyczajachmówia ̨„nasz sposób” , co prowadzi intuicyjnie do rozumienia zwyczaju

jako „sposobu” patrzenia na świat, czy też „sposobu” radzenia sobie z problematycznościa ̨życia i ujmowania
go – medium spotkania ze światem.
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śleniu mitycznemu. Wprowadzajac̨ ta ̨ narracje ̨ zapatyści nie odsuwaja ̨ od rzeczywistości,
ale próbuja ̨ nam ja ̨ przywrócić:

Prawdziwi meż̨czyźni i kobiety nauczyli sie ̨ nadawać wielka ̨ i pełna ̨mocy war-
tość słowu mówionemu, dźwiek̨owi myślenia. Zrozumieli też, że noc zamyka
w sobie wiele światów i że należy wiedzieć, jak ich słuchać, abymóc je wskazać
i pomóc im zakwitnać̨. Ze słowami rodza ̨ sie ̨ światy, jakie noc posiada42.

Zamiłowanie i wielki sentyment do opowieści, bezinteresowne oczarowanie narracja,̨
która prowadzac̨ pozwala odetchnać̨, ale nie pozwala sie ̨ nudzić – zapatyści próbuja ̨wcia-̨
gnać̨ nasw inny sposób byciaw świecie. To zaangażowane życie – zawszew relacji z tym, co
nas otacza – droga, która ̨prowadzi osobista wrażliwość i kształtowana przez nia ̨ciekawość
świata. To propozycja konkurencyjna do zachodniego „odczarowanego” sposobu życia, w
którym zwykliśmy traktować to, co sie ̨ przydarza, z obojet̨nościa.̨ Jeśli nasze działania nie
prowadza ̨ nas do konkretnego celu albo nie przynosza ̨wymiernych korzyści, to jesteśmy
uznani za przegranych. W drodze do sukcesu oddzielamy przydatne umiejet̨ności od tych
zbed̨nych, co prowadzi nas na skraj załamania nerwowego.

Być może zapatyści zbili kapitał polityczny na swojej opowieści o Marcosie – natchnio-
nym, tajemniczym towarzyszu broni, któryw 2014 roku zszedł ze sceny politycznej. Jednak
w historiach przesiak̨niet̨ych indiańska ̨ rzeczywistościa,̨ zapatyści ucza ̨nas ożywiania tra-
dycji i celebracji przygodnej rzeczywistości, która nas ukształtowała. Nas zrodziła ziemia
i o nia ̨walczymy – mówia,̨ po czym zdaja ̨sie ̨pytać: co jest ważne dla Was? Czego potrzebu-
ja ̨Wasze wspólnoty, co możecie sobie wzajemnie dać? Wspólnoty pomagaja ̨ nam spojrzeć
na siebie, ale i zobaczyć wokół comunidad. Dziek̨i wspólnotom możemy zobaczyć wartość
płynac̨a ̨ z różnorodności.
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Oda na nieobecność prawdziwej poezji:
Wiersz proza ̨ dialektyczna ̨
Ken Knabb (ur. 1945) – amerykański pisarz, tłumacz, znawca literatury kontr- kulturowej
i teoretyk anarchizmu, znany z przekładów na jez̨yk angielski pism francuskiego filozofa
Guy’a Debord’a i tekstów Mied̨zynarodówki Sytuacjonistycznej.

Poezja, jak szczyca ̨ sie ̨ poeci, wyłoniła sie ̨ z religijnych lub magicznych inkantacji. Sza-
cunek dla barda wynikał z faktu, że jego słowa odgrywały istotna ̨ role.̨ Podobno określone
zwroty i refreny były konieczne, aby podtrzymać na przykład wzrost upraw.

Poezja literacka utraciła to znaczenie; wiedza ̨ o tym jej naj- bardziej wprawieni twórcy.
Rimbaud jest archetypicznym przykładem próby odzyskania tego, co magiczne. Lecz po-
eta poniósł kles̨ke.̨ I porażka ta była nieuchronna. Forma poetycka wyklucza możliwość
realizacji poezji, to znaczy efektywnej realizacji wyobraźni w świe- cie. Istota wyłonienia
sie ̨ poezji sama stanowi relacje ̨ społeczna ̨ nie- przychylna ̨ takiemu zamierzeniu – źródła
wyłonienia tkwia ̨ w klasie kapłańskiej i do niej powracaja.̨ Nawet ktoś taki jak Rimbaud,
przy całej swojej pasji do wolności i zjawisk nadprzyrodzonych, stawia ostatni krokwmiej-
scu ustanowienia koncepcji poety jako nowego kapłana lub szamana, nowego mediatora
komunikacji. A przecież urzeczywistnienie poezji wiaż̨e sie ̨ z bezpośrednia ̨ aktywnościa ̨
twór- cza ̨ każdego człowieka, a wiec̨ nie może tolerować takiej mediacji. „Problem polega
na tym, aby naprawde ̨dysponować wspólnota ̨dialogu i gra ̨z czasem, które wyrażane były
w dziełach poetycko- artystycznych” (Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu).

* * *

Zasada „dziel i rzad̨ź” może być uznana za zasadnicza ̨ takty- ke ̨ dominujac̨ego u nas
systemu społecznego, lecz wyłac̨znie pod warunkiem, że odnosi sie ̨ ja ̨ nie tylko do dzie-
lenia jednostek, ale w równym stopniu do podziału mied̨zy różnymi aspektami codzien-
nego życia. Ta wymuszona separacja zrealizowała sie ̨ poprzez spek- takl, przez inkarna-
cje ̨ tego, co przeżyte pozornie. Spektakl przedsta- wia fałsz i oderwanie jako rzeczywiste
i jako rzeczywistość; życie jako przedmiot kontemplacji pasywnych widzów, którzy nie
maja ̨ własnego prawdziwego życia. „Spektakl nie jest zbiorem obrazów, lecz stosunkiem
społecznym mied̨zy ludźmi ustanawianym za po- średnictwem obrazów” (Debord). Pomi-
mo wszelkich wizerunków satysfakcji wytwarzanych przez niego, nowoczesny kapitalizm
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nie potrafi ukryć faktu, że nie jest zdolny do spełnienia rzeczywistych ludzkich pragnień.
Ponieważ ubóstwo biernego konsumeryzmu (to- warów lub kultury) staje sie ̨ coraz bar-
dziej oczywiste, spektakl za- pewnia cały szereg imprez kulturalnych, które oferuja ̨ iluzje ̨
„uczest- nictwa”: happeningi, grupy wsparcia, odczyty, Światowe Igrzyska Sportowe, zloty
hippisów, festiwale interdyscyplinarne – wszystko, co zdoła pochwycić namiet̨na ̨ radykal-
ność, coraz bardziej powszech- na ̨ poezje ̨ buntu, i skierować ja ̨ ku „konstruktywnym roz-
wiaz̨aniom” lub fragmentarycznej opozycji, z których oba jednakowo wzmacniaja ̨ system
o którym myśla,̨ że sa ̨ jego przezwycież̨eniem. „Zrobić każ- dego organizatorem własnej
bierności jest ostateczna ̨nadzieja ̨wład- ców” (Raoul Vaneigem, Traktat o Żyjac̨ych).

Podobnie jak w przypadku spektaklu, transmisja wiersza jest ruchem w wyłac̨znie jed-
nym kierunku. Bierny widz lub czytelnik otrzymuje obraz tego, co zostało przeżyte przez
poete.̨ Otwarty od- czyt tylko pozornie unieważnia te ̨ krytyke;̨ demokratyzuje role ̨ poety,
dzieli sie ̨ dostep̨em na szczyt hierarchicznej relacji. Ale jej nie przezwicyeż̨a.

Oczywiście pewien stopień komunikacji ma miejsce, ale jest to komunikacja w izolacji,
niezwiaz̨ana bezpośrednio z rzeczywisty- mi, codziennymi działaniami meż̨czyzn i kobiet,
którzy sa ̨w nia ̨ za- angażowani. Jako że nasze codzienne czynności sa ̨na ogół ograni- czo-
nymi produktami alienacji, naturalne jest, że twórczość poetycka (jeśli nie jest pomyślana
jako projekt, który usuwa separacje,̨ a tym samym poezje ̨ literacka)̨ w obronie własnej wy-
cofuje sie ̨ z życia co- dziennego. Akceptuje wyizolowana ̨ sfere,̨ gdzie z pocieszajac̨a ̨ iluzja ̨
całości może toczyć swoja ̨niekompletna ̨gre.̨ „Poezja rzadko staje sie ̨wierszem.Wiek̨szość
dzieł sztuki zdradza poezje…̨ W najlepszym przypadku twórczość artysty trzyma sie ̨ wła-
snej uwiez̨i, czekajac̨ na swoja ̨godzine,̨ w dziele, które niewypowiedziało ostatniego słowa;
ale niezależnie jak bardzo autor oczekuje na to ostatnie słowo – słowo poprzedzajac̨e do-
skonała ̨ komunikacje ̨ – nie zostanie ono wypowie- dziane dopóki bunt kreatywności nie
zaprzeg̨nie sztuki do jego reali- zacji” (Vaneigem).

Poezja, która jest świadoma swego własnego spełnienia w dokonywanym przez siebie
wypieraniu fałszu nigdy nie opuszcza codziennego życia, bo ona sama jest projektem nie-
przerwanej trans- formacji życia codziennego.

* * *

Konieczność całkowitego zniszczenia hierarchicznej władzy i gospodarki towarowej nie
traci na znaczeniu. Tradycyjny rewolu- cyjny ruch robotniczy nie zdołał doprowadzić do
takiej transformacji świata. W swoich najbardziej postep̨owych momentach (Rosja 1905,
Kronsztad 1921, Hiszpania 1936 i Weg̨ry 1956) zarysował jednak forme,̨ która ̨ bed̨zie mu-
siała przyjać̨ rewolucja: wyłac̨znej władzy rad zakładowych. Ta antyhierarchiczna forma
organizacji opiera sie ̨ na demokracji bezpośredniej zgromadzeń ludowych i federacji, z
delega- tami, których zakres upoważnień jest ściśle określony i którychmoż- na bezzwłocz-
nie odwołać. W ten sposób unika sie ̨możliwości po- wstania nowej klasy rzad̨zac̨ej biuro-
kratów i specjalistów. „Partia awangardowa” leninowskiego typu, tak głośno oklaskiwana
w chwili obecnej, była jedna ̨ z głównych przyczyn kles̨ki klasycznego ruchu robotniczego.
Świadomie lub nie, ustawiajac̨ sie ̨ jako odreb̨na, nieza- leżna siła, przygotowała droge ̨ do
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własnej „rewolucyjnej” władzy nad ludźmi, jak stało sie ̨ w Rosji, Chinach, na Kubie i tak
dalej. Każda organizacja daż̨ac̨a do zlikwidowania społeczeństwa klasowego musi zaczać̨
od kategorycznego odmówienia naśladowania takiego przy- kładu rewolucyjnego „sukce-
su”. Musi znieść stosunki towarowe i hierarchie ̨w obreb̨ie samej siebie. Musi wpływać na
bezpośrednie połac̨zenie teorii krytycznej i praktycznej działalności, wykluczajac̨ jakak̨ol-
wiek możliwość zastygniec̨ia w ideologie.̨ O ile zgromadzenia ludowe bed̨a ̨ nadzorować i
przekształcać wszelkie aspekty życia wy- zwolonego, o tyle organizacja rewolucyjna mu-
si pomieścić w sobie krytyke ̨ wszystkich aspektów obecnego życia wyobcowanego. W re-
wolucyjnym momencie rozbicia separacji społecznej musi samo- rozwiaz̨ać sie ̨ i przestać
być odreb̨na ̨ siła.̨ Ostatnia rewolucja w ludz- kiej prehistorii przypieczet̨uje jedność tego,
co racjonalne, z tym, co pełne pasji; jedność pracy i zabawy w oswobodzonej konstruk-
cji codziennego życia; gre ̨ wypełnienia pragnień każdego z osobna: tego, co Lautreamont
nazywał „poezja ̨ tworzona ̨ przez wszystkich, a nie przez kogoś jednego”.
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Georges Brassens i francuski „renesans
piosenki”
Ken Knabb

Ci ludzie [Brassens i inni powojenni francuscy autorzy piosenek] sa ̨ odpowie-
dzialni nie tylko za najwiek̨szy renesans piosenki we współczesnych czasach,
ale także za wielka ̨ zmiane ̨ kulturowa ̨ w obszarze kontrkultury, zastap̨ienie
zachłannego apetytu liryczna ̨ wrażliwościa.̨ Wielka ̨ tajemnica ̨ Brassensa jest
to, że przemawia z zupełna ̨ samoświadomościa ̨ w imieniu spraw wstrzas̨aja-̨
co niepodważalnych. Wiedział, że on i ci stojac̨y za nim, jego rosnac̨a liczba
„wyznawców”, nigdy nie mogli i nie mieli sie ̨ zjednoczyć, i wiedział dlaczego,
i mówił o tym w każdej piosence, niezależnie o czym ona była. Dziek̨i niemu
kontrkultura wyszła z wieku dzieciec̨ego

Kenneth Rexroth, Wywrotowe aspekty piosenek popularnych
Georges Brassens (1921-1981) przez całe życie był anarchista,̨ a jego utwory wyrażaja ̨

żywego antyautorytarnego ducha, nawet jeśli wiek̨szość z nich opowiada raczej o prostych
bólach i przyjemnościach życia niż o politycznych kwestiach. Niestety, nie jest zbyt obecny
w kulturze anglojez̨ycznej.

Dla Francuzów jest on co najmniej tak istotny jak Bob Dylan jest istotny dla nas (a przy-
najmniej był dla ludzimojego pokolenia). Jednak ci artyści nie sa ̨do siebie za bardzo podob-
ni. Brassens zachowuje zwiaz̨ek ze starsza,̨ pod pewnymi wzgled̨ami mad̨rzejsza ̨ kultura,̨
niedostep̨na ̨już dla Dylana, kuszonego bardziej zdesperowanym, apokaliptycznym–na po-
ziomie mentalnym i werbalnym – rozdźwiek̨iem, czasem niemalże przypominajac̨ym styl
Rimbauda. Nie sad̨ze,̨ by Brassens czy ktokolwiek inny zdobył choć odrobine ̨ blasku Dyla-
na z jego najlepszego okresu (Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited, Blonde on
Blonde). Ale nawet wtedy Dylan był niekonsekwentny, a jego gorzki sarkazm w porówna-
niu z mes̨kim, „doczesnym” humorem i ironia ̨ Brassensa czes̨to wydaje sie ̨ drobnostkowy
i niedojrzały.

Pomijajac̨ ich raczej odmienne stylemuzyczne, Dylanmógłby napisać cośw styluMourir
pour des idées (sugerujac̨ że ci, którzy wzywaja ̨ nas do umierania za idee,̨ powinni dawać
pierwsi przykład) lub La ballade des gens qui sont nés quelque part (o „szcześ̨liwych im-
becylach”, którzy czerpia ̨ patriotyczna ̨ dume ̨ z faktu, że pochodza ̨ z jakiegoś miejsca). Le-
onard Cohenmógłby napisać coś w rodzaju Le petit joueur de flûteau (bajka o wed̨rownym
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muzyku, który nie chce sie ̨ sprzedać) lub Le Blason (subtelna inwokacja do „najpiek̨niej-
szego skarbu kobiecej anatomii”). Ale wat̨pie,̨ czy którykolwiek z nich byłby zdolny do
niewinnej, hałaśliwej radości Les copains d’abord (piosenki celebrujac̨ej bande ̨ chłopców,
który zwykli żeglować wkoło oczka wodnego w małej łodzi), do prostej trafności Aupres
de mon arbre (utwór o opłakiwaniu własnej głupoty – wyciec̨iu starego drzewa, wyrzuce-
niu starej fajki i porzuceniu kochanka) albo do miejskiego żartu La traîtresse (o kochance,
która zdradza swojego kochanka poprzez spanie z meż̨em) (…).

Mógłbym wymieniać i wymieniać dowody oryginalności Brassensa, ale wiek̨sza ̨ zabawa ̨
jest słuchać go, niż mówić o nim. Napisał około 150 piosenek, wkomponował w muzyke ̨
ogromna ̨ liczbe ̨wierszy. Wiek̨szość jego utworów pojawiła sie ̨na serii dwunastu albumów
długograjac̨ych (1954-1976), z których wszystkie zostały ponownie wydane jako CD. Istnie-
je również kilka różnych nagrań jego koncertów etc., jak również piosenki artysty nagrane
już po jego śmierci przez innych. Nawet jeśli nie znasz francuskiego, myśle,̨ że przekonasz
sie,̨ iż same melodie sa ̨wystarczajac̨o piek̨ne, abyś nie mógł przestać nucić tych piosenek
(…).

Niewykluczone, że odkrycie kilku innych wielkich francuskich piosenkarzy i kompozy-
torówmogłoby sprawić ci sporo radości. La chanson française jest bogatym i fascynujac̨ym
światem. Aby wymienić tylko kilkoro z moich ulubieńców: Pierre-Jean Béranger, „poeta
ludu” z poczat̨ku XIX wieku. Aristide Bruant, gość w czerwonym szaliku i czarnej pelery-
nie, widniejac̨y na słynnym plakacie autorstwa Toulouse-Lautreca; plakacie, który miał za
zadanie reklamować kawiarnie,̨ gdzie Bruant wykonywał swoje własne utwory, „obejmuja-̨
ce” zazwyczaj wiek̨szość osiedli paryskiego śródmieścia i zaścianka. Yvette Guilbert, inna
wielka piosenkarka kabaretowa La Belle Epoque. Tragiczne i czes̨to wyned̨zniałe chansons
réalistes z lat 30. (Fréhel, Damia, wczesna Piaf). Mistinguett, Mireille i Patachou to jeszcze
inni znakomici wykonawcy z tego okresu. I jeszcze rozkosznie błazeński Charles Trenet
(ktoś nazwał go kombinacja ̨ Danny’ego Kaye’a i Salvadora Dali). Wiele osób uważa go za
najwiek̨szego francuskiego autora piosenek, którym być może jest, choć myśle,̨ że Bras-
sens powoli pnie sie ̨ do wiek̨szego sukcesu.

Wkrótce po II wojnie światowej mamy do czynienia z „renesansem” poetów-śpiewaków,
wychwalanych przez Rexrotha – oprócz Brassensa sa ̨ to na przykład Léo Ferré, Jean- Ro-
ger Caussimon, Jacques Brel, Félix Leclerc, Guy Beart i Anne Sylvestre. Nie ograniczajac̨
sie ̨do autorskich piosenek, Ferre wplatał również do muzyki poezje ̨Baudelaire’a, Rimbau-
da i Apollinaire’a i współpracował z Caussimonem (Le temps du Tango jest znakomitym
przykładem ich wspólnej pracy). Wole ̨mes̨ki, prosty sposób śpiewania Brassensa, niż bar-
dziej krzykliwy i melodramatyczny styl Brela, ale niemawat̨pliwości, że Brel napisał wiele
dobrych piosenek (to również jedyny francuski piosenkarz, z wyjat̨kiem Edith Piaf i Mau-
rice Chevalier, który jest, a przynajmniej był, nieco znany w Ameryce, dziek̨i musicalowi z
1966 roku Jacques Brel Is Alive and Well and Living in Paris). Félix Leclerc jest francusko-
kanadyjskim artysta,̨ a jego dziwne, wzbudzajac̨e poczucie niepokoju utworymaja ̨bardziej
„zewnet̨rzna”̨ aure,̨ wywołujac̨ w wyobraźni niezmierzony, zimowy krajobraz Quebecu, w
przeciwieństwie do miejskich tonów wiek̨szości pozostałych wymienionych tu autorów
piosenek. Guy Béart to dziwny charakter, ale jego twórczość wpada w ucho. Anne Sylve-
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stre, prawdopodobnie dlatego, że jest kobieta ̨i rozpoczeł̨a kariere ̨nieco później niż inni (w
połowie 1950 roku), jest jedyna ̨artystka ̨z tego grona, której zainteresowania i wrażliwość
najwyraźniej zapowiadaja ̨ kontrkulture ̨ lat sześćdziesiat̨ych.

Wiek̨szość z tych ludzi była w pewnym sensie anarchistami, ale (jak zauważa Rexroth)
ich zasługa ̨ jest to, że wyrażali prawdziwie alternatywne sposoby życia, zamiast pisać do-
sadne protest songi. Jednym z wyjat̨ków było nagrywanie przez Mouloudji’a Le Déserteur
Borisa Viana (1954) – piosenki, której nie wolno było puszczać w radiu podczas wojny fran-
cuskoindochińskiej. To bardzo poruszajac̨a piosenka, ale Mouloudji jest tak świetnym pio-
senkarzem, że w jego ustach nawet wyśpiewanie treści kwitu z pralni brzmiałoby porusza-
jac̨o.

Istnieje wiele innych znakomitych śpiewaczek z tego okresu – Juliette Greco, Monique
Morelli, Catherine Sauvage, Barbara, ale Germaine Montero jest zdecydowanie moja ̨ fawo-
rytka.̨ Jej interpretacje Bérangera i Bruanta sa ̨ wprost doskonałe, przy czym artystka nie
unikała także twórczości współczesnych poetów – Ferré’a i Préverta, i nagrała, najpiek̨niej-
sze ze wszystkich, 23 piosenki Pierre’a Maca Orlana. Guy Debord i jego przyjaciele szcze-
gólnie upatrzyli je sobie na poczat̨ku lat pieć̨dziesiat̨ych; obecnie dostep̨ne sa ̨ w zestawie
dwupłytowym pt. Meilleur. Montero nagrała również hiszpańskie pieśni ludowe i wiersze
Garcii Lorci (studiowała teatrologie ̨ razem z Lorca ̨ na poczat̨ku lat 30.) i wykreowała tytu-
łowa ̨ role ̨we francuskiej wersji Matki Courage Brechta.

Wiele z tych piosenek jest wciaż̨ naprawde ̨ popularnych, nawet jeśli nie jest to popu-
larność zbliżona do tej, jakiej doświadczaja ̨ najnowsze „gwiazdy” narzucane przez media.
Bywałemw zatłoczonych paryskich barach, gdzie knajpiani śpiewacy zaczynali intonować
jedna ̨ ze starych piosenek i natychmiast dołac̨zało sie ̨ pół lokalu, znajac̨ wszystkie słowa
na pamieć̨. Obecnie Brassens jest popularny nie tylko we Francji, ale także w wielu innych
krajach na całym świecie. W Rosji istnieje nawet „Chór Georges’a Brassensa”!

Głównym powodem dla którego artyści ci sa ̨praktycznie nieznani w Ameryce jest oczy-
wiście bariera jez̨ykowa, ale nie mniej ważne sa ̨ też muzyczne i kulturowe luki komunika-
cyjne. Dla ludzi, którzy dorastali w rytm bepopu francuskie utwory moga ̨ brzmieć nieco
staroświecko, przynajmniej przy pierwszymzetkniec̨iu sie ̨z nimi. Z drugiej strony, wzgled̨-
ny brak napieć̨ i podkreśleń, charakterystyczny dla jez̨yka francuskiego, sprawia, że nie-
którzy z bardziej „wykwintnych” kompozytorów (jak Ferré) wydaja ̨ sie ̨ dziwnie mgliści i
nieskładni. A teksty, nawet tych powojennych wokalistów, dotycza ̨tematów odwiecznych:
miłości i samotności, przyjaźni i zdrady, celebrowania radości życia, lamentowania nad
efemerycznościa ̨ istnienia, satyry na „oficjalny świat”; te same tematy można znaleźć u
Villona lub u średniowiecznych Goliardów (Carmina Burana) – nic szczególnie „postmo-
dernistycznego”.

Przypuszczam, że niektóre z piosenek Bessie Smith czy Billie Holiday mogłyby zostać
uznane za coś w rodzaju ekwiwalentów chansons réalistes, ale świat różnic kulturowych
jest nieusuwalny. Kiedy YvesMontand śpiewał piosenki-wiersze Jacques Préverta, nikt nie
widział w tym nic niezwykłego. Amerykańskim Amor Fati Anarchizm. Nowe perspektywy?
odpowiednikiem takiego zjawiska byłoby, gdyby Frank Sinatra zrobił album na podstawie
wierszy E.E. Cummingsa lub Lawrence’a Ferlinghettiego. Kombinacja doskonałej jakości
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poetyckich tekstów z muzyka ̨popowa,̨ powszechna we Francji od ponad stu lat, aż do mo-
mentu pojawienia sie ̨kontrkultury lat 60. prawie nie istniała w świecie jez̨yka angielskiego.
Z nadejściem przełomu zjawiska zaczeł̨y sie ̨w pewnym sensie „łac̨zyć globalnie” – piek̨ne
piosenki Anne Sylvestre przypominaja ̨ te Leonarda Cohena i Joni Mitchell (których Sylve-
stre poprzedziła o kilka lat). To tyle w kwestii moich zainteresowań. Musze ̨ przyznać, że
słabo „przebadałem” nowszych francuskich piosenkarzy. Prawdopodobnie istnieje kilku
dobrych, ale wiek̨szość z tych, których słyszałem, nie brzmi odreb̨nie niż ich amerykańscy
rówieśnicy, tymczasem ja nie byłem szczególnie zachwycony jakak̨olwiek amerykańska ̨
muzyka ̨pop po 1970 roku. Te uwagi sa ̨oczywiście wyłac̨znie sprawami gustu. Nie twierdze,̨
że istnieje coś radykalnego w moich preferencjach muzycznych. W rzeczywistości podwa-
żam przekonanie Rexrotha o wywrotowej sile poezji i piosenki i przyjmuje ̨ je wyłac̨znie
w bardzo ogólnym sensie – poezja i piosenka moga ̨ czasami wstrzas̨nać̨ nami, dać nam
wskazówke ̨ co do możliwości realizacji życia. To nie jest tak, że lubie ̨ francuskie piosenki
z powodu jakichś radykalnych aspektów, które one rzekomo posiadaja ̨ – lubie ̨ je, ponie-
waż odnajduje ̨ zabawe ̨w śpiewaniu i słuchaniu ich. Cenie ̨wiele innych rodzajów muzyki –
folk, jazz, muzyke ̨klasyczna ̨– ale te sa ̨ łatwo dostep̨ne dla każdego, kto chce je „przetesto-
wać”. Napisałem to skromne „wprowadzenie do Brassensa i jego rodaków”, ponieważ sa ̨
oni nieznani dla wiek̨szości mieszkańców anglojez̨ycznego świata, a myśle,̨ że można sie ̨
nimi cieszyć. Bon appétit!
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Świat do góry nogami: Radykalne idee
rewolucji angielskiej
Ken Knabb

W millenarystycznych buntach późnego średniowiecza element religijnej „psychologii
tłumu” wydaje sie ̨ – przynajmniej z perspektywy czasu – dominować nad osobistymi, in-
dywidualnymi aspektami. Jakkolwiek aktywni, powstańcy religijni mieli tendencje ̨ do po-
strzegania siebie jako pionków na nadprzyrodzonej szachownicy walki. W czasach rewolu-
cji angielskiej (1640-1660) religia pozornie nadal stanowi ramy odniesienia, ale obserwuje-
my jużwyłanianie sie ̨wiek̨szej „indywidualizacji”motywów i działań. To pierwsza rewolta,
która ma bardzo nowoczesny styl. Wszystko zostaje zakwestionowane na o wiele wiek̨sza ̨
skale ̨ i o wiele bardziej bezpośrednio niż w jakimkolwiek wcześniejszym okresie historii.
Już nie musimy polegać na aktach sad̨owych lub polemikach wrogów, aby poznać punkty
widzenia buntowniczych skłonności. Tym razem ludzie mówia ̨ sami za siebie i upewniaja ̨
sie,̨ że zostali usłyszani (pewien londyński ksieg̨arz zebrał ponad 23 000 różnych traktatów
polemicznych i broszur wydanych mied̨zy 1641 i 1662 rokiem).

„Wybuch wolności”, opisany w ksiaż̨ce Christophera Willa Świat do góry nogami: ra-
dykalne idee rewolucji angielskiej (The World Turned Upside Down: Radical Ideas in the
English Revolution, Penguin, 1972), czasami przypomina niemal kontrkulturowe bachana-
lia lat sześćdziesiat̨ych – ludzie oddajac̨y sie ̨ różnego rodzaju fantazjom, niekiedy oczywi-
ście bałamutnym (wiara, że jest sie ̨ prorokiem lub nowym Mesjaszem), grajac̨y nowe ro-
le, podaż̨ajac̨y za najbardziej ekstremalnymi skutkami ekstremistycznych ideologii, które
głoszono ze wszech stron. Panuje powszechne poczucie ironii: wiele z komentarzy przed-
stawionych przez Willa brzmi jakby były one raczej cynicznymi reakcjami na uwagi kon-
serwatywnych obserwatorów. Czes̨to trudno rozróżnić pomied̨zy tymi buntownikami, któ-
rzy rzeczywiście widzieli sprawy tego świata poprzez religijno-apokaliptyczny pryzmat, a
tymi, którzy po prostu wykorzystywali go jako przykrywke ̨ dla bardziej „przyziemnych”
przedsiew̨zieć̨ – prawdopodobnie w wielu przypadkach oni sami mieli problem z jasnym
określeniem swoich celów. Abolicjoniści (Levellers), Poszukiwacze (Seekers), Demagodzy
(Ranters), Kwakrzy, Kopacze (Diggers) i niezliczone inne sekty i tendencje ulegały zmia-
nom i mieszały sie ̨ mied̨zy soba.̨ Można odnieść wrażenie, że wiele osób „krec̨iło sie ̨ tu
i tam”, rezygnujac̨ z jednej ścieżki, aby pred̨ko rozpoczać̨ druga,̨ tak jak zwykli to robić
współcześni. Pomimo istnienia prawa zakazujac̨ego bluźnierstwa i nakazujac̨ego uczes̨z-
czać do kościoła (czes̨to niemożliwego do egzekwowania), tysiac̨e zwykłych ludzi, dalekich
od bycia marginalnymi przedstawicielami bohemy, dopuszczało sie ̨wprost skandalicznie
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niekonwencjonalnych czynów, które dzisiaj byłyby nie do pomyślenia w wielu cześ̨ciach
świata. Różnice pomied̨zy sacrum a profanum zostały wymazane – kwestie religijne oma-
wiano w karczmach, niektórzy twierdzili, że Bóg przemawiał do nich, gdy byli pijani, inni
w kościele rozbierali sie ̨do naga nawzór Adama i Ewy.Maniery roztapiały sie ̨ jak kostka lo-
du (ślady tego fenomenu widoczne były jeszcze w późniejszych wiekach w zachowaniach
Kwakrów, odmawiajac̨ych uchylania kapelusza przed kimkolwiek, ze wzgled̨u na bałwo-
chwalcza ̨ nature ̨ takiego aktu, a także odmawiajac̨ych używania takich form jez̨ykowych,
które odzwierciedlaja ̨ służalczość, nawet w rozmowie z przełożonymi społeczności). Spo-
łeczne i gospodarcze hierarchie zostały zakwestionowane – w sposób najbardziej spójny
przez Kopacza Gerrarda Winstanley’a, a mniej lub bardziej radykalnie przez wielu innych,
niepotrafiac̨ych przymykać oczu na rozdźwiek̨ mied̨zy naukami duchowymi a warunkami
materialnymi: „Gdy Ewa tkała, Adam obsiewał ziemie,̨ wiec̨ kto był wtedy Gentlemanem?”.
Konserwatywnypolemista ubolewał, że „radykalne elementywyjawiły przed pospólstwem
wszelkie tajemnice i sekrety rzad̨zac̨ych (rzuciły je jak perły przed wieprze) oraz nauczyły
zarówno żołnierzy i jak zwykłych ludzi przyglad̨ać sie ̨ władzy tak natarczywie, aby spro-
wadzić wszystkie rzad̨y do pierwszych zasad natury… Uczynili z ludzi tak ciekawskie i aro-
ganckie kreatury, że teraz już nigdy nie znajda ̨w sobie wystarczajac̨o pokory, aby podpo-
rzad̨kować sie ̨ zarzad̨zeniom”.

Christopher Hill napisał kilka innych ciekawych prac na temat tego okresu (o Cromwel-
lu, Miltonie, Bunyanie, itd.), opracował także Prawo Wolności i inne pisma Winstanley’a
(Penguin, 1973). Krótkie omówienie przekonań Winstanley’a i Kopaczy (Diggers) można
znaleźć w dziesiat̨ym rozdziale Komunalizmu: od czasów powstania do dwudziestego wie-
ku Kennetha Rexrotha (Seabury, 1974).
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Niepojet̨e życie Kennetha Rexrotha
Ken Knabb

Czy Mark Twain był schizofrenikiem? VanWyck Brooks zbudował swoja ̨ repu-
tacje ̨ jako krytyk w ksiaż̨- ce potwierdzajac̨ej, że owszem, Twain był schizofre-
nikiem. T. S. Eliot, którywyposażył dwa pokolenia profesorówwwat̨łe zestawy
idei, twierdził identycz- nie… Z punktu widzenia małego gabinetu na prowin-
cjonalnym wydziale filologii angielskiej, z rzed̨ami ksiaż̨ek Henry’ego Jame-
sa i Sorena Kierkegaarda na półkach i nieszczes̨nymi studentkami wsuwajac̨y-
mi pod drzwi rozwiaz̨ane zadania z twórczego pisania – z tak podwyższonego
punktu widzenia, Mark Twain z pewnościa ̨wyglad̨a na wielkiego dziwaka.
Myśle,̨ że to wszystko sa ̨ brednie. Zbyt mało kryty- ków ze świata Marka Twa-
ina pisało o Marku Twainie. W środku XX i Amerykańskiego wieku ten pisarz
cierpi na brak rówieśników… Był człowiekiem świata. Był człowiekiem świata
dziewiet̨nastowiecznej Ame- ryki, gdzie prezydenci żuli tytoń, a miliarderzy
nie po- trafili przeliterować ani słowa. Ci amatorscy psycho- analitycy Mar-
ka Twaina nie potrafia ̨zrozumieć tego człowieka, który był temperamentnym
gościem zazna- jomionym z kowbojami i ksież̨nymi. Jako że zwykli dostawać
paraliżu nawet na przyjec̨iu wydanym przez inna ̨Osobistość Literacka,̨ nie po-
siadaja ̨żadnej obec- ności społecznej, a krew gotuje sie ̨w nich tylkowtedy, gdy
jakiś „pierwszoklasista” nie widzi wpływu Sumy Teologicznej na Deerslayera,
utrzymuja,̨ że Mark Twa- in musi być oszustem i szaleńcem do szpiku kości.
Rexroth, Mark Twain

Rexroth też był człowiekiem świata – świata raczej odmien- nego od tego Twaina, ale
równie oddalonego od trywialnych absur- dzików świata nauki, które tak zabawnie na-
piet̨nował. I także cierpiał z powodu braku prawdziwych rówieśników. Wiek̨szość ludzi
pisza-̨ cych o nim nie ma bladego pojec̨ia „o co mu w ogóle chodzi”. Jeśli podobaja ̨ im sie ̨
jego wiersze, sa ̨ ślepi na jego działalność polityczna;̨ jeśli podoba im sie ̨ jego działalność
polityczna, sa ̨ zaskoczeni jego mistycyzmem; jeśli lubia ̨ jego mistycyzm, sa ̨ zszokowani je-
go przy- ziemnościa.̨ Ale niewielu z nich było tak nieprzychylnych i tak nie- pojmujac̨ych,
jak jego własna biografka, Linda Hamalian (Życie Ken- netha Rexrotha – A Life of Kenneth
Rexroth, Norton, 1991).

Zagłeb̨iajac̨ sie ̨w problemymałżeńskie Rexrotha i potep̨iajac̨ jego rzekomy seksizm, Ha-
malian wykazuje niewielkie zainteresowa- nie w pewnym sensie modelowymi aspektami
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jego życia i niewielka ̨ wiedze ̨ na temat wiek̨szości obszarów jego działalności. Autorka z
trudem zmusza sie ̨ do napisania czegokolwiek dobrego o Rexroth’ie bez skwitowania „do-
brego” jakaś̨ poniżajac̨a ̨ uwaga.̨ Jeśli jest zmu- szona wspomnieć fakt, że poeta przetłuma-
czył kilka tomów chińskiej i japońskiej poezji kobiecej, a nawet posunał̨ sie ̨ tak daleko, aby
przy- jać̨ kobieca ̨osobowość w swoim wierszu Marichiko (co wydawałoby sie ̨nadawać mu
bardziej „pro-kobiecy” rys, niż posiada wiek̨szość innych, współczesnych poetów), inter-
pretuje to jako spóźniona ̨ próbe ̨ odpokutowania za „przedmiotowe traktowanie kobiet”
(s. 353). Gdy żona pisze do niego list pełen miłości i podziwu, Hamalian nie pyta, czy to
przypadkiem nie sugeruje, że poeta nie był aż takim demonem jak mogłoby sie ̨ wydawać,
lecz obwieszcza: „Rzeczywiście, Rexroth miał szcześ̨cie, bed̨ac̨ obdarzanym tak bezkom-
promisowym oddaniem, czy zasłużył na nie, czy też nie” (s. 185). Poza powtarzaja-̨ cym sie ̨
„antyseksistowskim” wat̨kiem, autorka nie podejmuje głeb̨iej żadnego tematu, a nawet nie
wydaje sie ̨ przejmować taka ̨ koniecznościa.̨ W rzadkich przypadkach, kiedy przerywa na-
stawione na sianie skandalu dywagacje, aby przedyskutować twórczość literacka ̨Rexrotha,
jej uwagi sa ̨ zazwyczaj banalne, a czasem żenujac̨e. Na przykład przedstawia „dwa” eseje
Rexrotha na temat Henry’ego Mil- lera, nie zauważajac̨, że sa ̨ to dokładnie dwa te same
teksty, które po prostu zostały przedrukowane w dwóch różnych ksiaż̨kach (s. 134) albo
opiera swoja ̨ dziwacznie błed̨na ̨ interpretacje ̨ poematu „Yugao” (jeden z bohaterów The
Tale of Genji) na założeniu, że jego tytuł odnosi sie ̨ do sanskryckiego terminu yugi (s. 161).

Biografka jest jeszcze bardziej obojet̨na na działania poli- tyczne Rexrotha. Pierwsze
polityczne emocje, jakie szarpały nim podczas I wojny światowej, różnorodne, radykalne
przedsiew̨ziec̨ia, jakie podejmował w latach trzydziestych, antywojenna Rada Randol- pha
Bourne’a, która ̨ utworzył podczas II wojny światowej – wszyst- kie te elementy jego życia
z punktu widzenia autorki nie zasługuja ̨ na nic wiec̨ej oprócz marginalnej wzmianki. Każ-
dy, choćby tylko w połowie przychylny biograf, rzuciłby sie ̨ na tak intrygujac̨e tematy, o
których wciaż̨ wiemy frustrujac̨o niewiele i któremogłyby umieścić Rexrotha w bardzo ko-
rzystnym świetle w porównaniu z niepowodze- niami politycznymi tak wielu z jego poko-
lenia. Podobnie wszystkie te lata, podczas których wspomagał uchylajac̨ych sie ̨ od służby
woj- skowej, przechodza ̨ niemal niezauważone – dwa lub trzy razy ten temat jest wspo-
mniany – zazwyczaj dlatego, że pojawia sie ̨ w jakiejś korespondencji cytowanej tylko po
to, aby zademonstrować, jak bezmyślnie Rexroth krzywdził jedna ̨ ze swoich żon (s. 214).
Niezwy- kle ważnemu Kołu Libertynów zostało poświec̨one kilka rozrzuco- nych fragmen-
tów o łac̨znej długość trzech lub czterech stron, których, jak zwykle, znaczna cześ̨ć służy
zaprezentowaniu niekorzystnych plotek dotyczac̨ych Rexrotha. Hamalian jak gdyby nie
zdawała sobie spra- wy, że otwarci krytycy maja ̨ tendencje ̨ do zdobywania wrogów, i że
przedstawiajac̨ różne wersje wydarzeń trzeba wziać̨ pod uwage ̨ anta- gonizmy polityczne
i osobiste urazy (tak samo jak wadliwa ̨ pamieć̨ czy tendencje ̨ do interpretowania spraw
w taki sposób, aby na pierw- szym miejscu wykazać doniosłość własnych czynów lub po-
glad̨ów). By podać tylko jeden przykład: Rexroth obwiniał o rozpad Koła Li- bertynów nie-
uczciwe manewry niektórych rzekomych anarchistów, którzy przybyli do San Francisco
z Nowego Jorku; twierdził, że od- krył dowody, jakoby byli to w rzeczywiści członkowie
partii komunistycznej, celowo działajac̨y w celu zniszczenia koła (Powieść auto- biogra-
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ficzna, ss. 520-521). Jest to z pewnościa ̨ wiarygodna możli- wość – stalinowcy rutynowo
robili takie i jeszcze gorsze rzeczy. Czy Rexroth miał racje,̨ czy też przesadzał lub fantazjo-
wał (co, trzeba przyznać, zdarzało mu sie ̨ czasami)? Można przypuszczać, że logicz- nym
sposobem, aby dowiedzieć sie,̨ co tak naprawde ̨ sie ̨ stało, jest skonsultować sie ̨ z innymi
członkami Koła. Jednak Hamalian rozwia-̨ zuje sprawe ̨ w ten sam niezwykle prosty spo-
sób, w jaki rozwikłuje wiek̨szość „małżeńskich” i innych spornych kwestii w swojej ksiaż̨-
ce: zakładajac̨, że każdy, kto ma coś złego do powiedzenia o Rexrothie, musi mieć racje.̨
Kontaktuje sie ̨ z osobami, które poeta oskarżał o bycie stalinowskimi sabotażystami i bez-
krytycznie akcep- tuje ich oświadczenie, że był w błed̨zie! (s. 181, 402). Ksiaż̨ka Hama- lian
przypomniała mi o podobnie wrogiej biografii Forda Madoxa Forda autorstwa Arthura Mi-
zenera – Rexroth bardzo podziwiał Forda i był do niego podobny na owiele wiec̨ej niż tylko
jeden sposób. Alan Judd sprostowała niesprawiedliwe podania na temat Foxa w opisanej
przez siebie, z inteligencja ̨ i sympatia,̨ historii (Ford Ma- dox Ford, Harvard, 1991), gdzie,
bez tuszowania przewinień Forda, udaje sie ̨ przekazać cechy, które sa ̨ interesujac̨e w jego
postaci i twórczości. Mam nadzieje,̨ że ktoś zrobi to samo dla Rexrotha.
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Anarchistyczna lektura ewangelii: O
„apolitycznej” wizji chrześcijaństwa
Jacquesa Ellula
Dezydery Barłowski (ur. 1991) – twórca tekstów artystycznych, naukowych oraz dzien-
nikarskich. Tłumacz współczesnej literatury amerykańskiej. Absolwent komparatystyki,
filologii polskiej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Obecnie doktorant w Katedrze
Teorii Literatury UJ. Kontakt: derek.barlowski@gmail.com

„������ ���� ���������� �������
� ������,
������ ���� ������ �� ������,
������ ����, ��� ���� ���� ��� �����”.1
Siergiej Aleksandrowicz Jesienin

W powszechnej świadomości społeczeństw kultury Zachodu istnieje przeświadczenie,
że instytucja państwa gwarantuje człowiekowi bezpieczeństwo, ochrone ̨ i wolność. Nato-
miast anarchia, jako przeciwieństwo hierarchicznego systemu politycznego, niniejsze pra-
wa oraz wartości niweczy. Ponadto najwiek̨szy kościół chrześcijański (rzymskokatolicki)
opiera swa ̨strukture ̨na systemiemonarchii teokratycznej, toteż hierarchiczne uporzad̨ko-
wanie zdaje sie ̨ najbardziej zgodnym z nauczaniem Chrystusa, ergo – anarchia jest godna
potep̨ienia przez każdego chrześcijanina i sprzeczna z bożym planem. Tego typu sposób
pojmowania anarchii i kontrastowania jej z ewangelicznym przesłaniem na niwie filozofii
spotkał sie ̨ jednak z kilkoma polemikami.

Jedna ̨ z bardziej interesujac̨ych postaw łac̨zac̨ych anarchie ̨ z chrześcijańskim przesła-
niem reprezentuje francuski socjolog, filozof i teolog – Jacques Ellul (1912-1994). W ksiaż̨-
ce Anarchia i chrześcijaństwo z 1988 roku (org. Anarchie et Christianisme, polski przekład
ukazał sie ̨w 2015 roku) stawia on sobie konkretny cel:

1 „Tylko żem szkółke ̨ parafialna ̨ / Ukończył / Tylko znam Biblie ̨ i jakieś tam bajki / Tylko wiem, jak
owies śpiewa na wietrze…” – tłum. aut. �. ������, �������� ��������. W: idem: ��������
��������� � ���� �����. T. 2. ������ 1990, s. 107.
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Chodzi mi zatem o to, aby poprzez „naiwne” odczytanie Biblii pokazać, że jej
rzetelna lektura nie daje uzasadnienia dla powoływania państwa i władzy, ale
raczej skłania ku anarchii2.

Ellul, badajac̨ Pismo Świet̨e oraz judeochrześcijańska ̨tradycje ̨z perspektywy anarchisty
i protestanckiego „chrześcijanina z nawrócenia3”, zarówno nakreśla własna ̨wizje ̨anarchi-
zujac̨ej religii chrystusowej, jak i wytwarza unikatowy ideologicznymodel interpretacyjny.
Jego wykładnia pozostaje w polemicznym stosunku do katolicyzmu oraz innych odłamów
chrześcijaństwa, a ponadto odcina sie ̨ od takich dyscyplin jak teologia apofatyczna czy
teologia wyzwolenia. Francuski filozof stosuje praktyki interpretacyjne bliskie Nowemu
Historyzmowi – zwraca uwage ̨na historyczno-kulturowe warunki produkcji sensu4, stosu-
je „ges̨ty opis”5, bierze pod uwage ̨„tekstualność historii”6 i analizuje praktyki dyskursyw-
ne. Niemniej, nie określa swoich metod przy użyciu dyskursu teoretycznoliterackiego, nie
pojawiaja ̨ sie ̨ w jego wywodach odwołania do pionierów Nowego Historyzmu – co nie jest
zarzutem, ponieważ jego metoda nie pokrywa sie ̨w stu procentach z założeniami Stephe-
na Jaya Greenblatta czy Catherine Gallagher, a nazwanie Ellula przedstawicielem Nowego
Historyzmu byłoby spory nadużyciem. Warto sie ̨ jednak zastanowić, w jak sposób francu-
ski filozof buduje swoja ̨interpretacje ̨tekstów biblijnych i czy (lub jak) w jego argumentacji
ideologizowane sa ̨ słowa i czyny Jezusa, które staja ̨ sie ̨ dla niego główna ̨przesłanka ̨do po-
godzenia anarchii z chrześcijaństwem.

Niniejszy artykuł jest zatem próba ̨ rozbudowy (w duchu bliskim Nowego Historyzmowi,
zgodnie z którego założeniami traktuje ̨ Biblie)̨ Ellulowskiej interpretacji Ewangelii oraz
rewizji jego wykładni. W tekście przytaczam fragmenty Pisma Świet̨ego, na które w swo-
jej argumentacji powołuje sie ̨ Ellul. Co istotne, cytowane przeze mnie wersety biblijne sa ̨
bezpośrednim tłumaczeniem na polski z greckiego oryginału. Zachowuje ̨wiec̨ maksymal-
na ̨ bliskość w przełożeniu greckiego słownictwa, zmieniajac̨ jedynie składnie ̨ źródłowego
tekstu na polska.̨ Taka praktyka pozwalami namaksymalne zbliżenie sie ̨do oryginału przy
zachowaniu klarowności wywodu dla polskiego odbiorcy.

2 J. Ellul, Anarchia i chrześcijaństwo. Przeł. J. Gru, A. Dudra. Kraków – Poznań 2015, s. 61.
3 Ibidem, s. 5.
4 Badanie historycznych warunków pojawiania sie ̨ sad̨ów wartościujac̨ych (czy też historyczno-

kulturowych warunków produkcji sensu) zostało zaczerpniet̨e przez Nowych Historyków z Nietzscheańskie-
go projektu genealogicznego. Nietzsche w Genealogii moralności zrezygnuje z analizy ocen dotyczac̨ych do-
bra i zła w duchu teologicznym i przyjmuje stanowisko „historyka moralności”, zadajac̨ sobie pytanie: „W
jakich warunkach autorzy ustalali oceny wartościujac̨e na dobro oraz zło i jaka ̨ one same maja ̨ wartość?”.
Ta metoda stała sie ̨ jedna ̨ z głównych inspiracji dla Stephena Greenblatta; M.P. Markowski: Historyzm. W: A.
Burzyńska, M.P. Markowski: Teorie literatury. Podrec̨znik. Kraków 2007, s. 508-509.

5 „Ges̨ty opis” to metoda badań historycznych – zdefiniowana przez Clifforda Geertza – polegajac̨a na
analizie z pozoru mało znaczac̨ego faktu kulturowego i dalszym ujawnianiu jego „ges̨tości” poprzez odkry-
wanie w nim praktyk symbolicznych, zinstytucjonalizowanych kodów i konwencji; Ibidem, s. 509.

6 Terminami „tekstualność historii” / „historyczność tekstów” (zdefiniowanymi przez Louisa Montro-
se’a) określa sie ̨ dwukierunkowa ̨ relacje ̨mied̨zy historia ̨ a tekstem. W praktyce oznaczaja ̨ one, że nie mamy
bezpośredniego (niezapośredniczonego przez tekst) dostep̨u do historii i że każdy tekst jest nierozerwalnie
zakorzeniony w historii; Ibidem, s. 510.
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Wstep̨ne definicje oraz założenia
Dwa terminy, kluczowe dla właściwego zrozumienia tego tekstu oraz chrześcijańsko-
anarchistycznej wykładni Ellula, posiadaja ̨ zarówno w współczesnej świadomości spo-
łecznej, jak i fachowej literaturze gros niekoherentnych pod kat̨em merytorycznym i
aksjologicznym definicji, normowanych głównie przez indywidualne podejście środowisk
lub indywidualnych postaw autorów, na które wpływa i wpływało wiele różnorakich uwa-
runkowań. Dlatego też należy tu doprecyzować, jak francuski filozof rozumie anarchie ̨ i
chrześcijaństwo oraz jak jego percepcja ma sie ̨ do popularnych definicji funkcjonujac̨ych
w kulturze europejskiej.

Najkrócej swoje rozumienie anarchii Ellul przedstawia w sposób nastep̨ujac̨y:

Te ̨ ostatnia ̨ [anarchie]̨ rozumiem jako an-arché – brak władzy albo brak domi-
nacji, a z pewnościa ̨nie w sensie zbanalizowanym jako „nieład”. Kiedy panuje
nieład, natychmiast mówi sie ̨ „prawdziwa anarchia”. Pochodzi to stad̨, iż czło-
wiek zachodni jest tak przeświadczony, że ład w społeczeństwie nie może zo-
stać ustanowiony inaczej niż przez silna ̨ władze ̨ centralna ̨ i stosowane przez
nia ̨ środki (policja, wojsko, propaganda), że jeżeli tylko te władze zostana ̨ po-
dane w wat̨pliwość, możemy wyobrazić sobie tylko bałagan7!

Autor sprzeciwia sie ̨ zatem nawykowi kojarzenia anarchii z nieładem i społecznym cha-
osem. Mówiac̨ „anarchia”, ma na myśli jej „najczystsze” rozumienie, czyli sposób funkcjo-
nowania społeczności bez silnego, zhierarchizowanego, scentralizowanemu systemu wła-
dzy dysponujac̨ego szerokimi środkami oddziaływania na jednostke.̨

Natomiast „zbanalizowany” obraz, o którym pisze Ellul, stanowi zdecydowanie najmoc-
niej zakorzeniona ̨ w naszej kulturze wizje ̨ anarchii. Czynników, które wpłyneł̨y na taka ̨
percepcje,̨ jest wiele, lecz najważniejsze z nich można odnaleźć w kanonicznych tekstach
cywilizacji Zachodu. Na samym poczat̨ku należy wspomnieć tu o starożytnym, rozbudowa-
nym w kreg̨u kultury greckiej i rzymskiej, pojmowaniu istoty państwowości, która opiera
sie ̨m.in. na arystotelesowskim stwierdzeniu: „[…] człowiek jest istota ̨ stworzona ̨ do życia
w państwie wiec̨ej niż pszczoła lub jakiekolwiek inne zwierze ̨ żyjac̨e w stadzie, to jasna ̨
jest rzecza”̨8. Dalsza ̨ konsekwencja ̨ takiego poglad̨u jest powiaz̨anie tworu państwa z apa-
ratem władzy9. Władza to państwo, a państwa bez władzy nie ma. Na przestrzeni wieków
to konwencje bliższe teorii Arystotelesa okazały sie ̨ bardziej wpływowe i mocno wpisały
sie ̨ w świadomość wielkich umysłów kultury zachodniej. Warto tutaj dodać, że uczeń Pla-
tona przedstawił tylko swoja ̨ teorie ̨ państwowości, która nie jest żadna ̨ „prawda ̨ ostatecz-
na”̨. A przy tym w jego pojmowaniu państwa, zgodnie z ówczesnym światopoglad̨em, było

7 J. Ellul, Anarchia i…, s. 61.
8 Arystoteles, Polityka, Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa 1964, s. 7.
9 K. Grzybowski, Przedmowa. W: Arystoteles: Polityka. L. Piotrowicz. Warszawa 1964, s. XL-XLI.
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miejsce na niewolnictwo oraz dyskryminacje ̨ kobiet. Jak widać, jego teorie niekoniecznie
sprawdzaja ̨ sie ̨w obecnej rzeczywistości bardziej od promowanej przez Ellula anarchii10.

Równie istotnym aspektem, który zaważył na negatywnym postrzeganiu omawianej
koncepcji w społecznej świadomości, były kolejne odmiany anarchizmu, które po cześ̨ci
czerpały z jego ogólnej definicji, lecz w głównej mierze opierały sie ̨ na teoriach spo-
łecznych zaczerpniet̨ych zarówno z libertarianizmu, jak i ideologii lewicowych. Mied̨zy
innymi wskutek takich skojarzeń anarchia była odbierana poprzez uprzedzenia. Komu-
nizm wolnościowy, lewicowe rewolucje i reżimy, krwawe powstania anarchistyczne czy
wandalskie akcje organizacji typu ANTIFA pozwalały na utwierdzanie w społeczeństwach
wizji anarchii jako totalnego bałaganu niosac̨ego śmierć i spustoszenie11.

Nastep̨ne uprzedzenie, o którym warto wspomnieć, zwiaz̨ane jest już z samym znacze-
niem słowa „anarchia” w jez̨yku polskim. Na gruncie komunikacyjno-jez̨ykowym, prócz
odniesienia do wolności i bezrzad̨u, utożsamia sie ̨ go z samowola ̨ i chaosem12.

Definicja Ellula przeciwstawia sie ̨ anarchii opartej na bezładzie, hedonistycznej wolno-
ści i agresji wobec zwolenników państwowego porzad̨ku. Potep̨ia wiec̨ anarchistów, którzy
w swoich działaniach sieg̨aja ̨ po przemoc. Mimo darzenia wielkim respektem Marksa, nie
popiera anarchokomunizmu, ruchów rewolucyjnych i aktywnej walki o unicestwienie pań-
stwa (unika nawet uczestnictwa w wyborach)13. Jeśli miałoby sie ̨ wskazać pokrewne jego
myśli anarchizmy, to z pewnościa ̨ byłyby to anarchochrześcijanizm i anarchopacyfizm, a
najbliżsi jego poglad̨om byliby Lew Tołstoj, Ammon Hennacy czy – nieco odleglejsza ide-
owo – Dorothy Day14. Sam Ellul do grona myślicieli, których postawy sa ̨dla niego wpływo-
we i ważne, zalicza przede wszystkim Karla Bartha, Murraya Bookchina, Vernarda Ellera
oraz Henriego Barbusse’a15. W jego wywodach pobrzmiewa równie mocno myśl Sørena
Kierkegaarda, którego francuski filozof „podejrzewa” o anarchizujac̨e poglad̨y16.

Już w głównych założeniach Ellulowskiej wizji funkcjonowania społeczeństwa można
doszukać sie ̨ dwóch swoistych paradoksów. Po pierwsze – społeczeństwo w dyskursie so-
cjologicznym jest zazwyczaj definiowane jako wspólnota uporzad̨kowana, natomiast anar-
chia (szczególnie w jej najprostszym ujec̨iu) zaprzecza określonemu porzad̨kowi społecz-

10 Bardziej szczegółowo kwestie ̨ te ̨ omawiam w artykule: D. Barłowski, Anarchia – chrześcijaństwo –
społeczeństwo, Racjonalista. Link: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9820 [dostep̨: 12.09.2017].

11 Można tu przywołać chociażby zakończone krwawa ̨ kles̨ka ̨ hiszpańskie powstanie anarchistów w
1933 roku, działalność terrorystyczna ̨ rosyjskich anarchistów w czasie rewolucji 1905 roku czy chuligańskie
akcje AFA pod koniec XX wieku w Wielkiej Brytanii; zob. P. Laskowski: Szkice z dziejów anarchizmu. War-
szawa 2006; W. Kołodziej: Działalność anarchistów w Rosji w latach 19051907. Warszawa 1988; S. Birchall:
Beating the Fascists: The Untold Story of Anti-Fascist Action. London 2010.

12 R. Tokarczyk: Współczesne doktryny polityczne. Kraków 2003, s. 291.
13 Ibidem, s. 33
14 Zob. M. Van Steenwyk: That Holy Anarchist: Reflections on Christianity & Anarchism. Minneapolis

2012; D. Day: The Long Loneliness: The Autobiography of the Legendary Catholic Social Activist. New York
2009; A. Hennacy: The Autobiography of a Catholic Anarchist. Whitefish 2011.

15 J. Ellul, Anarchia i…, s. 8-9.
16 Ibidem, s. 16.
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nemu17. Zatem, jeśli urzeczywistnimy anarchie,̨ to choćby z teoretycznego punktu widze-
nia, przetrwanie takiego tworu jak społeczeństwo stoi pod znakiem zapytania. Ponadto
badacze podkreślaja,̨ że społeczeństwo i jednostka wzajemnie na siebie oddziałuja,̨ toteż,
dziek̨i takiej relacji, wyprowadzenie zsocjalizowanych jednostek z systemu społecznego
i wprowadzenie ich w anarchistyczna ̨ forme ̨ współżycia stanowi w praktyce zadanie, nie
przymierzajac̨, karkołomne18. Po drugie – chrześcijańskie społeczności w obecnej formie,
jak i w czasach Jezusa, opierały sie ̨ na zasadach systemu patriarchalnego, który wymusza
hierarchizacje,̨ przynajmniej na płaszczyźnie społecznej struktury genderowej19. Problem
ten podejmuje inny teoretyk anarchizmu – Murray Bookchin, który stwierdza, iż w biblij-
nym świecie dominowały patrycentryczne odmiany gerontokracji, które hierarchizowały
społecznośćw układzie genderowym iwiekowym (szacunek dla starszyzny, dlameż̨czyzn i
dla ludzi z dobrego rodu)20. Podkreślmy zatem, że patriarchalny porzad̨ek społeczny unie-
możliwia funkcjonowanie anarchii w postulowanej tu „najczystszej” formie. Ellul wydaje
sie ̨ jednak świadom tych kwestii (przede wszystkim pierwszej) i w swojej argumentacji
precyzuje własne stanowisko wzgled̨em „społeczeństwa anarchicznego”.

Podsumowujac̨, nie wierze ̨ w „czysto” anarchistyczne społeczeństwo, ale w
możliwość stworzenia nowego modelu społecznego. Tylko że dziś trzeba wy-
myśleć wszystko od poczat̨ku: zwiaz̨ki zawodowe, rady robotnicze, decentra-
lizacje,̨ system federalistyczny, wszystko to już jest zużyte, przestarzałe, gdyż
było perwersyjnie wykorzystywane21.

Propozycja Ellula, która ̨ zawiera na kartach Anarchii i chrześcijaństwa, stanowi zatem
pewien „program przyszłości”, niemalże utopijny, wymagajac̨y „wytworzenia” zbiorowo-
ści społecznej na nowo. W jego projekcie anarchia nie jest czynnikiem niszczac̨ymwszelka ̨
wspólnotowość, a bardziej ośrodkowa ̨ zasada,̨ która zapewnia każdej jednostce wolność i
niezależność od zhierarchizowanych struktur państwowych.

Podobnie, na gruncie polskiej nauki – abstrahujac̨ od stricte chrześcijańskich wartości,
acz w bardziej klarowny sposób anarchie ̨ ujmuje Wincenty Kołodziej:

17 Nowoczesna socjologia podkreśla jednak, że społeczeństwo jest „tworemswoistym, odreb̨nymodpań-
stwa”, a cechy współczesnych typów społeczeństw (takie jak: przemysłowe, ponowoczesne, pokapitalistycz-
ne, informacyjne czy ryzyka) wyznaczane sa ̨ z naciskiem na relacje mied̨zy ich poszczególnymi członkami,
sposoby komunikacji, gospodarke,̨ a nie zależność obywateli od organów władzy; B. Szacka: Wprowadzenie
do socjologii. Warszawa 2003, s. 23; zob. D. Bell: The coming of post-industrial society. New York 1974; P.F.
Drucker: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Przeł. G. Kranas. Warszawa 1999.

18 J. Szczepański: Elementarne pojec̨ia socjologii. Warszawa 1972, s. 56-58.
19 Należy tu jednak podkreślić, że nauczanie Jezusa – jak na swoje czasy – „radykalnie łagodziło” opre-

sje patriarchatu i dawało kobietom zdecydowanie wiek̨sza ̨wolność niż ta, której doświadczały np. Żydówki
w ówczesnej Judei. Jednak takie postulaty jak tradycyjny układ rodziny czy „nadstawianie drugiego policz-
ka” promowane przez chrześcijan sa ̨ nie do pogodzenia z postulatami anarchofeminizmu; Zob. E. Goldman:
Anarchizm i inne eseje. Przeł. J. Dolińska, P. Laskowski i in. Kraków – Poznań 2015; D. Rops: Życie codzienne
w Palestynie w czasach Chrystusa, Przeł. J. Lasocka. Poznań – Warszawa – Lublin 1965.

20 M. Bookchin: Przebudowa społeczeństwa. Przeł. I. Czyż, Poznań 2009, s. 67-68.
21 J. Ellul, Anarchia i…, s. 32.
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[…] anarchia nie oznacza chaosu, ani też anarchiści nie pragna ̨ stworzyć cha-
osu ani nieporzad̨ku. Zamiast tego pragna ̨zbudować społeczeństwo oparte na
wolności osobistej i dobrowolnej współpracy. Mówiac̨ inaczej: pragna ̨ stwo-
rzyć taki porzad̨ek społeczny, który ustalany jest oddolnie w góre,̨ a nie spo-
łeczeństwa hierarchicznego narzucanego odgórnie w dół przez władze ̨ przy
pomocy państwa22.

Drugim z tytułowych pojeć̨, które należy tu doprecyzować, jest chrześcijaństwo. Jego
użycie przez Ellula również nie jest oczywiste.

Najbliższa nam rzeczywistość jest taka, że Objawienie Jezusa niemoże spłodzić
żadnej religii. Każda religia niesie wojne,̨ to prawda, ale Słowo Boże nie jest
„religia”̨, najwiek̨sza ̨ zdrada ̨ byłoby właśnie uczynienie z niego religii23.

Ellul sprzeciwia sie ̨ tradycyjnemu ujec̨iu religii chrześcijańskiej. W teorii socjologii reli-
gii możemy odnaleźć popularna ̨ definicje,̨ która określa religie ̨ jako system wierzeń, nad
którym piecze ̨sprawuje konkretna organizacja i z którym identyfikacja nosi cechy wyłac̨z-
ności24. Francuski filozof zrywa zatem z systemowościa,̨ hierarchicznościa ̨ oraz wyłac̨zno-
ścia ̨wiary, kładac̨ nacisk na praktykowanie „prawdy chrześcijańskiej”, czyli zgadzanie sie ̨
i postep̨owanie zgodnie ze słowami Jezusa (Jezus jest Prawda ̨– prawda ̨osobowa)̨, i wolność
wwyborze wiary („wiara musi narodzić sie ̨ jako akt wolny”)25. Ellul chce wiec̨ „wyciag̨nać̨”
esencje ̨ z chrześcijaństwa i „wpasować” ja ̨we własna ̨wizje ̨ anarchii, nakreślajac̨ oryginal-
ny, raczej teoretyczny twór.

Ellulowska interpretacja ewangelii
W cześ̨ci Anarchii i chrześcijaństwa poświec̨onej interpretacji Ewangelii Ellul skupia sie ̨
na siedmiu sytuacjach opisanych na kartach Nowego Testamentu. Pierwsza z nich dotyczy
realiów politycznych za panowania Heroda Wielkiego. W Ewangelii wg św. Mateusza Król
Judei został przedstawiony jako tyran, który w obawie przed utrata ̨władzy nakazuje mor-
dowanie małych dzieci. Ellul podkreśla, że „rzeź niewiniat̨ek” była pierwszym spotkaniem
Jezusa z władza ̨ polityczna2̨6.

Nie twierdze,̨ że wpłyneł̨o to na jego [Chrystusa] późniejszy stosunek do wła-
dzy politycznej, ale bez wat̨pienia był to obraz, który zaważył na jego dzie-
ciństwie. Poprzez historie, które posiadamy, nie chce ̨ wykazać, że Jezus był

22 W. Kołodziej: Anarchizm (Źródła, jego twórcy, metody walki). Toruń 2009, s. 11.
23 J. Ellul, Anarchia i…, s. 37-38; Autor rozwija te ̨ myśl na kartach swojej ksiaż̨ki o chrześcijaństwie z

roku 1984; Zob. J. Ellul: La Subversion du christianisme. Paris 1994.
24 G. Kehrer: Wprowadzenie do socjologii religii. Przeł. J. Piegza. Kraków 2006. s. 20-21.
25 J. Ellul, Anarchia i…, s. 38-39.
26 Zob. Mt 2,1-23, Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, z

kodami Stronga i Popowskiego oraz pełna ̨ transliteracja ̨ greckiego tekstu. Red. i tłum. M. Wojciechowski, R.
Popowski, Warszawa 2014, s. 5-9.
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wrogiem władzy, ale że traktował ja ̨ z pogarda ̨ i odmawiał jej wszelakiego au-
torytetu, radykalnie podajac̨ w wat̨pliwość władze,̨ jaka by była, bez uciekania
sie ̨ do gwałtownych środków w celu jej zniszczenia […]27.

Jużwpierwszej ewangelicznej interpretacji Ellula pojawiaja ̨sie ̨rażac̨e nadużycia – szcze-
gólnie w warstwie retorycznej oraz merytorycznej. Po pierwsze – filozof przyznaje, że
„rzeź niewiniat̨ek” nie wpłyneł̨a na stosunek Chrystusa do władzy politycznej, lecz zaraz
potem dodaje, iż ten obraz zaważył na dzieciństwie Zbawiciela. Trudno w tymmiejscu nie
zwrócić uwagi na fakt, że Jezus „raczej” nie musiał wyrabiać sobie stosunku do władzy,
ponieważ był/jest Bogiem czy też, jak wskazuje sam Ellul, „Prawda ̨ osobowa”̨, Mesjaszem,
który jako dwunastoletni chłopiec debatował z uczonymi w jerozolimskiej świat̨yni.

Kolejnym nadużyciem jest tu stwierdzenie, iż Jezus nie był wrogiem władzy, ale trak-
tował ja ̨ z pogarda.̨ Abstrahujac̨ od kontrowersyjności tego stwierdzenia, należy tu zadać
pytanie o radykalność Jezusa w stosunku do władzy, ponieważ od tego zależy odpowiedź
na pytanie: czy Chrystus był apolityczny, czy anarchistyczny? Do tej kwestii wróce ̨ jeszcze
w dalszej cześ̨ci tekstu.

Ellul, odnoszac̨ sie ̨ do zbrodniczego czynu Heroda, pomija lub też celowo przemilcza
dość istotny fakt. Wzmianka o „rzezi niewiniat̨ek” pojawia sie ̨ wyłac̨znie w Ewangelii Ma-
teusza. W pozostałych ksieg̨ach Nowego Testamentu nikt nie wspomina o tej sytuacji. Co
wiec̨ej, podobnych informacji nie znajdziemy w tekstach wczesnych apokryfów czy też w
innych żydowskich i rzymskich źródłach historycznych28. Opismasakry zarzad̨zonej przez
Heroda był zatem najprawdopodobniej fikcja ̨ literacka ̨ św. Mateusza, która ̨ autor zastoso-
wał w celu zachowania ciag̨łości teologicznej narracji biblijnej29. Jego wersje ̨ dodatkowo
wzmacniaja ̨ ówcześnie powszechne wśród mieszkańców Judei złe opinie o rzad̨ach Króla
oraz zbrodnie, których dopuścił sie ̨ pod koniec swojego życia, lecz żadna ̨ z nich nie był
masowy mord dzieci. Argument Ellula o niezwykłej wadze „rzezi niewiniat̨ek” dla osoby
Chrystusa jest wiec̨ trudny do obrony.

Kolejny fragment, po który sieg̨a francuski filozof, to trzecie (w ksiaż̨ce błed̨nie określo-
ne „drugim”30) kuszenie Jezusa na pustyni:

Znów bierze Go przeciwnik na góre ̨ bardzo wysoka ̨ i pokazuje mu wszystkie
królestwa świata i chwałe ̨ich, i powiedział Mu: To Ci wszystko dam, jeśli upadł-
szy, pokłoniłbyś sie ̨ mi. Wtedy mówi mu Jezus: Odchodź, szatanie, napisane
jest bowiem: Panu Bogu Twemu kłaniał sie ̨ bed̨ziesz i Jemu samemu służył be-̨
dziesz.31

27 Ibidem, s. 74-75.
28 Zob. J. Ciecielag̨: Polityczne dziedzictwoHerodaWielkiego: Palestynaw epoce rzymsko-herodiańskiej.

Kraków 2002.
29 Mateusz zapewne podporzad̨kowuje swoja ̨wersje ̨ pod „przepowiednie”̨ z ksieg̨i proroka Jeremiasza,

gdzie Rachela płacze nad niedola ̨ Izraela w niewoli; Zob. Jr 31,15. Hebrajsko-polski Stary Testament – Pro-
rocy. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracja ̨ i indeksem słów hebrajskich. Oprac. A.
Kuśmirek. Przeł. G. Szamocki, K. Madaj i in. Warszawa 2008.

30 J. Ellul, Anarchia i…, s. 76.
31 Mt 4,8-10, Grecko-polski…, s. 13.
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Ellul na podstawie tego fragmentu wysnuwa nastep̨ujac̨a ̨ teze:̨

[…] wszelka poteg̨a, władza, chwała tych królestw, a wiec̨ wszystko co dotyczy
polityki i władzy politycznej, należy do „Diabła”. Wszystko to zostałomu dane,
a on daje to temu, komu chce. Tym samymci, którzy dzierża ̨władze ̨polityczna,̨
otrzymali ja ̨ od diabła i sa ̨ od niego zależni!32

Mierzac̨ sie ̨ z tym argumentem, warto prześledzić dokładnie tekst biblijny. Diabeł jest
tam określony mianem „przeciwnika” (z gr. �������� [diabolos]) i „szatana” (z gr.
������� [satanas]). Jak zauważa sam Ellul, diabeł jest etymologicznie „tym, który dzie-
li” i podczas kuszenia nie jest istotne, że przemawia wprost do Jezusa jako postać biblijna.
Szatan jest wiec̨ „oponentem” – pewna ̨ „zasada ̨ zła”, a nie zmitologizowanym stworkiem
z rogami (przytoczone greckie określenie nie jest nazwa ̨własna)̨, który osobiście udał sie ̨
na rozmowe ̨ z Chrystusem. Szatan ukazuje sie ̨ w cytowanym fragmencie jako zło – cześ̨ć
ziemskiej rzeczywistości, która ̨współtworza ̨ ludzie. „Diabeł” zatem niejako „tkwi” w czło-
wieku, społeczeństwie, cywilizacji itd. – stanowi cześ̨ć tego, co ludzkie, ziemskie. Ograni-
czenie „zła” wyłac̨znie do ośrodków władzy jest kolejnym nadużyciem Ellula. Równie do-
brze diabeł mógł zaproponować Chrystusowi filozofie,̨ sztuke ̨ czy inna ̨ sfere ̨ ludzkiej ak-
tywności i wówczas również nie oznaczałoby to, że szatan dzierży władze ̨ nad filozofia ̨ i
sztuka,̨ rozdajac̨ je, komu chce. Analizujac̨ ten fragment, należy zwrócić uwage ̨ na realia
społeczno-kulturowe tamtych czasów. Walki o wpływy, wielkie wojny, układy polityczne
– wszystko to było wówczas na porzad̨ku dziennym, ponieważ za najwyższa ̨wartość w tak
zhierarchizowanym społeczeństwie uważanowładze ̨ i chwałe.̨ Diabeł nie proponuje zatem
Jezusowi tego, nad czym akurat włada, tylko to, co jest uważane za najcenniejsze. Ponadto
warto nadmienić, że Ewangelie były pisane przede wszystkim dla dobrze już oswojonych z
powszechnie zhierarchizowanymporzad̨kiem państwowymGreków (znajdujac̨ych sie ̨pod
rzymska ̨ okupacja)̨ i użycie przez ewangelistów takich właśnie słów najprawdopodobniej
nie było przypadkowa ̨narracja.̨

Nastep̨ny argument Ellula na anarchizujac̨y charakter Ewangelii odwołuje sie ̨ do pro-
wokacji faryzeuszy i herodian, którzy zapytali Jezusa, czy należy płacić podatek Cezarowi.
Wówczas Chrystuswskazał na denara, udowadniajac̨, że obraz i napis namonecie należa ̨do
Cezara i ostatecznie odpowiedział im: „Co Cezara oddajcie Cezarowi, a co Boga – Bogu!”33.

Ellul w swojej interpretacji tego fragmentu podkreśla, że w świecie rzymskim indywidu-
alny znak na przedmiocie był oznaka ̨ posiadania, wiec̨ można oddać Cezarowi to, co jego,
bo rezygnacja z płacenia podatków i tak niema sensu, skoro jest ono aktem zwrócenia wła-
sności właścicielowi. Dla Chrystusa liczy sie ̨ to, co nie jest własnościa ̨ Cezara, czyli życie34.

Cezar nie ma władzy nad życiem i śmiercia,̨ Cezar nie ma prawa wysyłać ludzi
na wojne,̨ Cezar nie ma prawa dewastować i rujnować kraju… Domena cezara

32 J. Ellul, Anarchia i…, s. 77.
33 Mk 12, 17, Grecko-polski…, s. 243.
34 J. Ellul, Anarchia i…, s. 78-81.
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jest bardzo ograniczona i możemy, w imie ̨ prawa bożego, przeciwstawiać sie ̨
wiek̨szości jego roszczeń. Jezus odrzuca tym samym autorytet dynastii hero-
diańskiej, ponieważ nie mogli mu oni niczego zarzucić35.

Argumentacja Ellula jest tu dosyć spójna, lecz przemawia nie za anarchizujac̨ym, lecz
apolitycznym przesłaniem słów Chrystusa. Jezusa nie obchodza ̨ dobra materialne, tak sa-
mo jak nie obchodzi go władza ziemska. Słowa „oddajcie Cezarowi” oznaczaja,̨ że Jezus nie
chce ingerować w polityke ̨ i gdy przychodzi mu zmierzyć sie ̨ z władza,̨ po prostu ja ̨ zbywa.

Kolejna ̨ scena,̨ która ̨ analizuje Ellul, jest fragment dyskusji mied̨zy matka ̨ synów Zebe-
deusza, braćmi a Jezusem. Matka prosi Chrystusa, by jej synowie siedli po jego prawicy i
lewicy w królestwie bożym. Jezus przypomina im o tym, że ma zostać wydany na śmierć,
a później odpowiada:

Wiecie, że przewodzac̨y nad narodami panuja ̨ im przemoca ̨ i wielcy daja ̨ od-
czuć władze ̨nad nimi. Nie tak bed̨zie wśród was; ale który chciałby wśród was
wielki sie ̨ stać, bed̨zie waszym sługa,̨ i który chciałby wśród was być pierwszy,
bed̨zie waszym niewolnikiem36.

Ellul odbiera te słowa w sposób nastep̨ujac̨y: <qoute>Nie może istnieć władza politycz-
na bez tyranii. W oczach Jezusa jest to oczywiste i pewne. Innymi słowy, nie ma władzy
politycznej, która byłaby dobra, dopóki istnieja ̨władcy i możni. Jest to kolejne zakwestio-
nowanie „władzy” (władza deprawuje itd.)37.

Francuski filozof w swojej interpretacji znów dopuszcza sie ̨ podobnego nadużycia jak
przy poprzednim przykładzie. Jezus bowiem niemówi o władzy jako takiej – mówi o chrze-
ścijańskim porzad̨ku świata i o królestwie bożym. Ewangelista stosuje w tym fragmencie
nawet kontrast kompozycyjny (co w kontekście tekstu Pisma Świet̨ego jest znaczac̨e), pod-
kreślajac̨ różnice ̨mied̨zy przewodzac̨ymi nad narodami i społecznościa ̨ jego wyznawców.
Kwestia o „wielkich dajac̨ych odczuć władze”̨ kończy werset 25, a fragment „Nie tak be-̨
dzie wśród was…” rozpoczyna werset 26. Zatem nawet w porzad̨ku tekstualnym dochodzi
do kompozycyjnego rozdzielenia „polityki” od „wiary”.

Przy kolejnym argumencie Ellul przywołuje fragment z Ewangelii wg św. Mateusza:
Gdy przyszli zaś oni do Kafarnaum, podeszli biorac̨y didrachmy [podatek na świat̨ynie ̨w

postaci dwóch drachm] do Piotra i powiedzieli: NauczycielWasz, czyż nie płaci didrachmy?
[Piotr] Mówi: Tak. I gdy wszedł do domu, ubiegł go Jezus, mówiac̨: Co ci sie ̨wydaje, Szymo-
nie? Królowie ziemi od kogo biora ̨ opłaty lub podatek? Od synów ich, czy od obcych? Gdy
powiedział zaś: Od obcych, rzekł mu Jezus:

Zatem wolni sa ̨ synowie. Aby zaś nie urazić ich, poszedłszy nad mo-
rze, rzuć haczyk i te ̨ rybe,̨ która wyjdzie pierwsza, weź i otwarłszy

35 Ibidem, s. 80-81.
36 Mt 20, 25-27, Grecko-polski…, s. 110.
37 J. Ellul, Anarchia i…, s. 81-82.
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usta jej, znajdziesz stater [równy czterem drachmom]. Ten wziaw̨-
szy, daj im za mnie i ciebie38.

Rzecz jasna, uczeń wykonuje polecenie Jezusa i w cudowny sposób zdobywa środki na
opłacenie podatku. Francuski filozof wyciag̨a z powyższego nastep̨ujac̨y wniosek:

Taki jest dokładnie sens cudu: władza, która nakazuje ściag̨anie po-
datku, jest śmieszna, wiec̨ czynimy absurdalny cud, aby pokazać, do
jakiego stopnia władza nie ma znaczenia. […] Widzimy tu postawe ̨
Jezusa, majac̨a ̨ na uwadze obniżenie wartości władzy politycznej i
religijnej, i uczynieniem jasnym tego, że nie warto sie ̨ podporzad̨-
kowywać i być posłusznym inaczej niż w sposób ośmieszajac̨y39.

Nadinterpretacja czynu i słów Jezusa w tym fragmencie wywodu Ellula jest przesiak̨-
niet̨a ideologia.̨ Chrystus rzeczywiście czyni absurdalny cud i wrec̨z mamy do czynienia z
motywem komicznym, ale nie ma tu żadnego nawoływania do sprzeciwu czy odmowy pod-
porzad̨kowywania sie ̨ władzy. Jezus pokazuje w tej sytuacji kolejny raz, co jest dla niego
naprawde ̨ważne – nie podatek, nie władza polityczna czy religijna, a człowiek, jego ducho-
wość, dobro ludzi itp. Po zacytowanym fragmencie z Ewangelii nastep̨uje znacznie bardziej
rozbudowana historia tyczac̨a królestwa niebios, a do historii z didrachma ̨św. Mateusz już
nie wraca. Układ kompozycyjny narracji wprost sugeruje wiec̨, że życie polityczne toczy
sie ̨ po prostu obok, a prawdziwa nauka Chrystusa odnosi sie ̨ do spraw wiary, moralności
itd. Polityka jest zbywana, jest na boku narracji, tak jak poborcy podatkowi.

Kolejna ̨ sytuacja ̨ interpretowana ̨ przez Ellula jest aresztowanie Chrystusa – od momen-
tu nakazania uczniom zakupumieczy w celu spełnienia przepowiedni, przez udanie sie ̨na
modlitwe,̨ zdrade ̨ Judasza, aresztowanie, przyjście ucznia uderzajac̨ego mieczem niewol-
nika arcykapłana, który miał dokonać pojmania, aż po sytuacje ̨uzdrowienia zranionego40.

Francuski filozof odnosi te ̨ sytuacje ̨ do słów z Apokalipsy, które brzmia ̨ tak samo jak
słowa w przywoływanym w jego argumentacji fragmencie Ewangelii:

[…] Bestia, która wychodzi z ziemi, reprezentuje Władze ̨polityczna ̨
w ogólności i jej wielopostaciowa ̨moc. Natomiast Bestia wychodza-̨
ca z morza jest odpowiednikiem tego, co możemy nazwać Propa-
ganda.̨ Pierwsza to Państwo, które działa z zastosowaniem przemo-
cy, dominuje nad wszystkim, bez żadnego poszanowania dla „praw
człowieka”!41

Nawet gdyby pominać̨ nieadekwatność argumentacji Ellula wobec uniwersalistycznego
charakteru Biblii (bo skad̨ miałyby sie ̨ wziać̨ „prawa człowieka” w czasach Chrystusa?),

38 Mt 17, 24-27: Grecko-polski…, s. 94-95.
39 J. Ellul: Anarchia i…, s. 84.
40 Łk 22,35-54, Grecko-polski…, s. 433-436.
41 J. Ellul, Anarchia i…, s. 85-86.
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jego interpretacja w dalszym ciag̨u jest skrajnie absurdalna i nieco wybija sie ̨ z linii argu-
mentacyjnej uskutecznianej w poprzednich fragmentach przez autora. Trudno jest nawet
przeprowadzać tu rzetelna ̨ polemike ̨ i udowadniać, że uznanie Bestii za „Państwo” i „Pro-
pagande”̨, to wprost ideologiczne wykorzystanie tekstu. W Biblii oraz w tradycji biblijnej
nie ma żadnych przesłanek, które pozwoliłby potwierdzić te ̨ interpretacje.̨ Można przy
tym argumenciejedynie odesłać do szeregu profesjonalnych biblijnych komentarzy42.

Ostatnia ̨ sytuacja,̨ która ̨analizuje Ellul, jest proces Jezusa przed Sanhedrynem i Piłatem.
Ellul słusznie wskazuje na fakt, iż dobrze zorganizowana administracja wokół precyzyjnie
sformułowanego prawa była wielka ̨ siła ̨ Imperium, dziek̨i której Rzym dominował przez
wieki. Po przedstawieniu tej kwestii, filozof stara sie ̨ jednak obalić argument stojac̨y za
państwem prawa:

Prawo, które budziło taka ̨ dume,̨ które zapewniało najsprawiedliw-
sze rozwiaz̨ania, do czego ostatecznie doprowadziło? Do tego, by
prokurator rzymski ustap̨ił przed tłumem i skazał na śmierć niewin-
nego bez żadnego istotnego powodu (Piłat zdaje sobie z tego spra-
we!̨). Oto, czego możemy sie ̨ spodziewać po doskonałym systemie
prawnym!43

Ten zabieg retoryczny Ellula słabnie jednak, gdy dopowie sie,̨ że Piłat „umył rec̨e” od
sprawy Chrystusa i niejako z „szacunku” dla żydowskich obyczajów oraz w obawie przed
buntemwcałej Jerozolimie oddajewyrokw rec̨e ludu. Z innej strony patrzac̨, to złe sprawo-
wanie władzy przez Sanhedryn sprowadza na Jezusa wyrok, a przypomnijmy, że w czasach
okupacji rzymskiej Sanhedryn był legalna ̨ instytucja ̨w świetle prawa Imperium. Ponadto,
bez wydania Jezusa na śmierć nie spełniłoby sie ̨ odkupienie. Zreszta,̨ Jezus w czasie mek̨i
wybacza swoim oprawcom (niewinnych w świetle ówczesnego prawa – podkreślmy) i oka-
zuje im miłosierdzie, mówiac̨: „Ojcze, odpuść im, bowiem nie wiedza,̨ co czynia”̨44. Mamy
tu zatem rozdzielenie mied̨zy porzad̨kiem politycznym i porzad̨kiem boskim. Odkupienie
musi sie ̨ dokonać niezależnie od jakichkolwiek instytucji państwowych. To Bóg zdecydu-
je, jaka ̨ kare ̨ w jego królestwie poniosa ̨ winowajcy; natomiast to, jaka kara spotka ich w
obliczu prawa ziemskiego (żydowskiego czy rzymskiego), to dla Boga nieistotne.

Ellul stwierdza, że Chrystus podczas procesu przed Sanhedrynem reaguje albo milcze-
niem, albo oskarżeniemwładzy, albo prowokacja4̨5. Zdaniem autora Anarchii i chrześcijań-
stwa Jezus w ten sposóbwyraża pogarde ̨i sprzeciwwobec władzy. Trzeba jednak pamiet̨ać,
że Chrystus w chwili przesłuchańw świetle porzad̨ku bożego nie spiera sie ̨z kapłanami czy
politykami, ale ze złem, jakie istnieje na Ziemi, a które ma ostatecznie pokonać, dajac̨ sie ̨
ukrzyżować – na tym polega prorokowane odkupienie, tak dokonuje sie ̨misja Jezusa. Sys-
tem polityczny jest gdzieś z boku, a Chrystus, świadomy tego, że musi iść na śmierć, raczej

42 Zob. C.S. Keener: Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. Przeł. Z. Kościuk. War-
szawa 2000.

43 J. Ellul: Anarchia i…, s. 87-88.
44 Łk 23,34, Grecko-polski…, s. 443.
45 J. Ellul, Anarchia i…, s. 88.
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nie przejmuje sie ̨ tym, że gdyby prawo rzymskie było tu lepiej zastosowane, to pewnie by
przeżył… Zapewne dlatego też na pytania „czy jesteś królem żydowskim”, Jezus odpowia-
dał z ironia ̨„to ty powiedziałeś” (z gr. �� ������ [sy legeis] – „ty mówisz”46). Pytanie o
polityczne panowanie na Ziemi postawionew chwili dokonywania sie ̨zbawienia jest błahe,
niepoważne, wrec̨z komiczne, a zadajac̨y je „nie wiedza,̨ co czynia”̨.

Istotna ̨ kwestia,̨ która ̨ porusza również Ellul, jest pytanie o słuszność monarchii, o swo-
ista ̨wskazówke,̨ iż najlepszym ustrojem jest królestwo. Jezus bowiem odpowiada na pyta-
nie Piłata w sposób nastep̨ujac̨y:

Królestwo moje nie jest z świata tego. Gdyby ze świata tego było
królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie został wydany Ju-
dejczykom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stad̨47.

Do tej wypowiedzi należy wprowadzić dłuższy komentarz. Jak dowodziłem przez cała ̨
długość mojego tekstu, Chrystus zdecydowanie rozgranicza strukture ̨polityczna ̨od wiary
(królestwa bożego). Najwyraźniej ten podział widać w historii z „oddawaniem Cezarowi”,
ponieważ dochodzi tam do fundamentalnego rozdzielenia mied̨zy sacrum a profanum48.
Jezus nie chce ingerować w porzad̨ek polityczny żadnego kraju. Dodatkowo o tym podzia-
le świadczy odmowa przyjec̨ia tytułu „króla żydowskiego”, ponieważ gdyby odpowiedział
„tak” – stałby sie ̨przywódca ̨świeckimŻydów, a nie przywódca ̨wszystkich ludzi49. Jeśli cho-
dzi o paralele mied̨zy królestwem świeckim a królestwem bożym, zwróciłbym uwage ̨ na
kontekst kulturowy i jez̨ykowy. Jezus objaśniał swoim uczniom tajniki wiary poprzez przy-
powieści i ubieranie poważnych zagadnień duchowych w słowa zrozumiałe dla prostych
ludzi (jego uczniowie byli w wiek̨szości prostymi rybakami). Dlatego też dla zobrazowa-
nia kwestii „miejsca” transcendentnego mówi o królestwie, ponieważ słowo miało dobre
konotacje w tradycji żydowskiej (sława Króla Dawida) i odnosiło sie ̨ do powagi, harmonii,
świetności, a na greckiej płaszczyźnie jez̨ykowej (z gr. �������� [basileia]) odchodziło
od wyobrażeń krain pogańskich bóstw.

Kwestia nadawania władzy politycznej przez Boga pojawia sie ̨ w dalszej cześ̨ci dialogu
Jezusa z Piłatem:

Mówi wiec̨ mu Piłat: Do mnie mówisz? Nie wiesz, że władze ̨ mam
uwolnić Cie ̨i ukrzyżować Cie?̨ Odpowiedział [mu] Jezus: Niemiałbyś
władzy nade mna ̨ żadnej, gdyby nie była ci dana z góry. Dla tego,
który wydał mnie tobie, wiek̨szy grzech ma. Od tego Piłat usiłował
uwolnić Go50.

Ellul podaje kilka możliwości interpretacyjnych zagadkowego sformułowania „z góry”,
skłaniajac̨ sie ̨ najbardziej do takiego oto wytłumaczenia:

46 Łk 23,3, Grecko-polski…, s. 438.
47 J 18,36, Grecko-polski…, s. 571.
48 L. Kołakowski: Jezus ośmieszony. Przeł. D. Zańko. Kraków 2014, s. 42-43.
49 Bardziej szczegółowo kwestie ̨ te ̨ omawiam w artykule: D. Barłowski, Anarchia – chrześcijaństwo…
50 J 19,10-12,Grecko-polski…, s. 575.
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Jezus mówi do Piłata: „Twoja władza nade mna ̨ pochodzi od Złego
Ducha”. Koresponduje to z tym, co widzieliśmy z okazji tematu ku-
szenia (wszystkie poteg̨i królestw tego świata zależa ̨ od Diabolosa).
Kolejna ̨ przesłanka ̨ jest zdanie przytoczone wyżej, kiedy Jezus od-
powiada arcykapłanom, że w proces zamieszane sa ̨ siły ciemności.
Wreszcie wyjaśnia sie ̨ druga cześ̨ć odpowiedzi – Jezus mówi Piłato-
wi: „Ty otrzymałeś swoja ̨władze ̨od złego ducha, ale ten, którymnie
do ciebie (czyli do niego) przyprowadził, jest gorszy od ciebie”51.

Ellul precyzuje, że władza wszed̨zie i zawsze pochodzi od złego ducha i nie jest to napi-
sane wprost, ponieważ chrześcijanie musieli „szyfrować” swoje teksty ze wzgled̨u na prze-
śladowania. Francuski filozof stosuje tu retoryke ̨bliska ̨teoriom spiskowym. Dziwnew tym
przypadkuwydaje sie ̨zapisywanie słów „z góry” przez Ellulamała ̨litera,̨ choć konsekwent-
nie „Złego Ducha” czy „Diabolosa” zapisuje wielka.̨ W tekście oryginalnym wyrażenie „z
góry” zapisane jest mała ̨ litera ̨ (z gr. ������ [anothen]), jednym wyrazem, który sygna-
lizuje bezpośrednie położenie „nad”, bycie „powyżej” i w takim użyciu odnosi sie ̨raczej do
zwierzchnika lub do osoby/osób, które maja ̨władze ̨ (pamiet̨ajmy tu o niełac̨zeniu porzad̨-
ków politycznych i duchowych). Piłat był tylko namiestni- kiem, a stanowisko to było mu
przydzielone przez zwierzchnika, wiec̨ to raczej o nimmówi Jezus lub o tym, kto w danym
momencie był bezpośrednio „nad” nim (możliwe, że chodzi tu o grożac̨y Piłatowi zakwe-
stionowaniem jego lojalności wobec Cezara i rewolta ̨ lud Jerozolimy?), a nie tajemniczy
„Zły Duch”.

Reasumujac̨ – zarówno twierdzenia o wskazywaniu przez Boga właściwego porzad̨ku
państwowego, politycznego na ziemi, jak i o anarchizujac̨ym przesłaniu Chrystusa, opie-
raja ̨ sie ̨ na nadinterpretacji i fikcji tworzonej do podbudowy własnych poglad̨ów politycz-
nych.

„Używanie” Chrystusa
Nadużycia ideologiczne w biblijnych nadinterpretacjach Ellula nie pozwalaja ̨ na poważne
traktowanie całej jego anarchochrześcijańskiej teorii. Artykuł ten nie ma jednak na celu
oceny aksjologicznej wywodów francuskiego filozofa, zreszta ̨ ja sam nie chce ̨ tu wystep̨o-
waćw roli oskarżyciela, zatem by przeprowadzić tu końcowy, filozoficzno-teologiczny roz-
rachunek, odwołam sie ̨do słów samego autora, który kilka lat przedwydaniemAnarchie et
Christianisme opublikował La Subversion du Christianisme. Tam mianem perwersji okre-
śla ideologizowanie Słowa Bożego. Jego zdaniem „Chrystianizm” jest negatywnym zjawi-
skiem nastep̨ujac̨ym po nieprzepracowaniu pierwotnych treści mistrza (tak jak marksizm
poMarksie) i przez wykorzystywanie słów Jezusa na potrzeby własnej ideologii cierpi całe
chrześcijańskie przesłanie. Co wiec̨ej, sam filozof szydzi z ideologów sieg̨ajac̨ych po słowa
Ewangelii, zauważajac̨, że Chrystus był wtłaczany już we wszystkie możliwe ideologie, był

51 J. Ellul, Anarchia i…, s. 90-91.
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już „Chrystus komunista”, „Chrystus socjalista”, „Chrystus słodki poeta” itd., natomiast
kilka lat po tych słowach Ellul osobiście tworzy „Chrystusa anarchiste”̨52.

Nie neguje ̨ jednak całości intelektualnej ekwilibrystyki autora Anarchii i chrześcijań-
stwa. Niemniej trudno nie zauważyć drastycznej niekonsekwencji Ellula, który na poczat̨-
ku obwieszcza, że nie ma zamiaru przekonywać nikogo, że Chrystus z pewnościa ̨był anar-
chista,̨ a nastep̨nie usilnie wykazuje, że chrześcijaństwo przyznaje słuszność funkcjonowa-
niu anarchii w „przestrzeni społecznej”, zreszta ̨ dziwnie schrystianizowanej.

Pomimo sporych nadużyć francuskiego filozofa można wyciag̨nać̨ bardzo wiele z jego
wywodu, lecz jego spostrzeżenia – nieco wbrew autorskim intencjom – wskazuja ̨ na apoli-
tyczność Słowa Bożego, a nie jego anarchiczność. Fakt ten potwierdza jednak to, iż Chry-
stus nie odrzucał także anarchii jako sposobu na funkcjonowanie ziemskich społeczności.
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Wpływ anarchizmu na amerykański
dramat współczesny
Agata Iżykowska – ukończyła kulturoznawstwo oraz antropologie ̨ literatury, teatru i fil-
mu na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje sie ̨ kategoria ̨ wstret̨u i jej wystep̨owaniem
w teatrze współczesnym. Zwiaz̨ana ze Stowarzyszeniem Naukowym Collegium Invisibile.
Kontakt: izykowska.a@gmail.com

Wprowadzenie
W 1914 roku Emma Goldman, anarchistka i feministka, wydała, jak na ówczesne czasy, no-
watorska ̨ ksiaż̨ke ̨ The Social Significance of the Modern Drama. Nakreśliła w niej swoja ̨
koncepcje ̨dramatu jako sztuki wyrażajac̨ej społeczne zmiany i nastroje oraz dokonała lite-
rackiej i socjologicznej analizy dramatów niemieckich, francuskich, skandynawskich oraz
irlandzkich. Przedstawiła mechanizmy społeczne wystep̨ujac̨e w twórczości Henryka Ibse-
na, skupiła sie ̨ również na kontekście politycznym w tekstach Antoniego Czechowa. Gold-
man wykonała bardzo skrupulatna ̨analize,̨ która ̨dzisiaj można zaliczyć do nurtu antropo-
logicznego odczytania literatury. Jednakże w swojej ksiaż̨ce, autorka My Disillusionment
in Russia nie analizowała współczesnych dramatów amerykańskich. Skad̨ to przeoczenie?
Zanim odpowiem na to nurtujac̨e mnie pytanie, nakreśle ̨charakterystyke ̨dramatu amery-
kańskiego.

W 1945 roku krytyk teatralny John Grassner napisał, że amerykański dramat nie odgry-
wa znaczac̨ej roli w świecie. Natomiast w 1997 roku Susan Harris Smith, w ksiaż̨ce Ame-
rican drama: The Bastard Art stwierdziła, że dramat amerykański od zawsze cierpiał na
zła ̨ reputacje.̨ Nie znaczy to jednak, że na poczat̨ku XX wieku amerykański dramat nie ist-
niał. Andrzej Ceynowa w artykule Amerykański teatr sponsorowany – sztuka dworska czy
niezależna?1 nastep̨ujac̨o relacjonuje sytuacje ̨ teatru amerykańskiego u progu XX wieku:

Amerykanie od poczat̨ku nie mieli kłopotu z określeniem istoty teatru: wie-
dzieli, że to czysta rozrywka i nieproduktywny sposób sped̨zania czasu, który

1 A. Ceynowa, Amerykański teatr sponsorowany – sztuka dworska czy niezależna?. W: PIENIAD̨Z w
literaturze i teatrze. Pod red. J. Bachórz, Sopot 2000.
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lepiej by wykorzystać na prace ̨ lub modlitwe.̨ O tym, że teatr to sztuka, do-
wiedzieli sie ̨ dopiero w XX wieku wraz z pojawieniem sie ̨ modernizmu oraz
nasilenia sie ̨ amerykańskiej ksenofobii. Stad̨ teatr jako dziedzina sztuki został
określony dla Amerykanina przez estetyke ̨modernistyczna2̨.

Inny badacz, David Krasner, w ksiaż̨ce A Companion to Twentieth-Century American
Drama zaznacza, że zmiany w dramacie amerykańskim dokonały sie ̨ wraz ze zmianami
kulturowoobyczajowymi w Stanach Zjednoczonych (tzw. era postep̨owa, ang. progressive
era). Do 1918 roku dramatopisarze amerykańscy eksperymentowali z forma ̨dramatyczna ̨
zaproponowana ̨ przez europejski realizm. Dlatego również i Goldman, nie umieściła dra-
matu amerykańskiego w swojej rozprawie opublikowanej w 1914 roku. Ponadto ksiaż̨ka
The Social Significance of the Modern Drama została napisana ze świadomościa,̨ że euro-
pejski dramat ma o wiele wiek̨sze zaplecze historyczne, ideowe i kulturowe niż dramat
amerykański. Goldman wskazała, że Ameryka dopiero po wojnie secesyjnej zaczeł̨a formo-
wać sztuke ̨ dramatu. Wcześniej nie było takiej możliwości, bowiem teatr nie był trakto-
wany z należyta ̨ powaga.̨ Nadanie znaczenia sztuce scenicznej wpłyneł̨o na dynamiczny
rozkwit dramatopisarstwa oraz podwyższenie rangi rodzimych sztuk dramatycznych w
pierwszych dziesiec̨ioleciach XX wieku. Anarchistka stwierdziła, że ze wzgled̨u na rewolu-
cyjny klimat, jaki panował w Stanach Zjednoczonych, dramat amerykański zaistniał i stał
sie ̨ social significante. Emma Goldman w swojej rozprawie podkreślała, że:

Medium, które ma prawo do buntu to dramat współczesny, ponieważ odzwier-
ciedla każda ̨ faze ̨ życia i obejmuje wszystkie warstwy społeczeństwa. Współ-
czesny dramat pokazuje, że wszystko zostało uwikłane w szaleństwo ogrom-
nych zmian i zostało zmuszone do bycia cześ̨cia ̨ tego procesu3.

Chciałbymwykazać, że teoria Goldman o potencjale amerykańskiego dramatu pokrywa-
ła sie ̨ z powstajac̨ymi ówcześnie tekstami dramatycznymi. W artykule przyjrze ̨ sie ̨ amery-
kańskim dramatom Eugene’a O’Neilla, Tennessee Williamsa i Arthura Millera. Chciałabym
zadać kilka pytań, a mianowicie: jak anarchizm przejawiał sie ̨ w amerykańskim drama-
cie? Czy koncepcja Goldman znalazła odzwierciedlenie w dramatach wyżej wymienionych
autorów? Czy o tekstach Millera, O’Neilla i Williamsa możemy mówić, że sa ̨dramatami za-
angażowanymi społecznie? Jednakże, nim przejde ̨do analizy tekstów, chciałabym omówić
najważniejsze tezy z ksiaż̨ki Emmy Goldman.

2 Ibidem.
3 The medium which has the power to rebel is the Modern Drama, because it mirrors every phase of

life and embraces every strata of society – the Modern Drama, showing each and all caught in the throes of
the tremendous changes going on, and forced to become part of the process (tłum. własne). Zob.: E. Goldman,
The Social Significance Of The Modern Drama, Boston 1914, p. 10.
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Emma Goldman - koncepcjem, znaczenie i wpływ na
teorie ̨ dramatu
Anarchizm daż̨y do zbudowania społeczeństwa bezklasowego, w którym pochodzenie, na-
rodowość, przynależność do klasy społecznej i majat̨ek nie maja ̨ znaczenia. Anarchizm
krytykuje władze ̨ państwowa,̨ religie ̨ i kapitalizm. Z takich poglad̨ów wyrasta myśl Em-
my Goldman (1869-1940), feministki i jednej z czołowych anarchistek poczat̨ku XX wieku.
Fundamentemmyślenia Goldman jest przekonanie, że przestrzeń społeczna ̨należy kształ-
tować zawsze namarginesie, pozawyznaczonymi granicami, pośród odrzuconych, obcych,
niedocenionych, ludzi nie należac̨ych do klasy średniej lub wyższej. Emma Goldman rzad-
ko wymieniana jest pośród wielkich teoretyków anarchizmu: Pierre-Josepha Proudhona,
Michaiła Bakunina, Piotra Kropotkina. Jeśli wspomina sie ̨ o jej pracy intelektualnej, to tyl-
ko w jednym, niezaprzeczalnie istotnym, kontekście – Goldman wprowadziła do anarchi-
zmuperspektywe ̨feministyczna ̨i uwidoczniła kobieca,̨ jak również nieheteronormatywna ̨
seksualność. Jak stwierdza Piotr Laskowski we wstep̨ie do Anarchizmu i innych esejów:

Goldman wprowadziła do anarchizmu perspektywe ̨ feministyczna ̨ i uczyniła
seksualność kobieca,̨ lecz także nieheteronormatywna,̨ problemem istotnym
dla refleksji anarchistycznej. Goldman jest zatem doceniana jako prekursor-
ka anarchofeminizmu i teorii queer (czy raczej queerowego anarchizmu), tym
niemniej jej wkład teoretyczny miałby sprowadzać sie ̨ po prostu do przenie-
sienia już gotowej teorii anarchistycznej na nowe, dotychczas niedostrzegane,
pole płci i seksualności. Tymczasem przekraczajac̨ zakreślone wcześniej grani-
ce refleksji anarchistycznej, Goldman dokonała całkowitego jej przeobrażenia
– podobnie jak radykalny feminizm i teoria queer, także zapowiadajac̨a je myśl
Goldman jest złożonym narzed̨ziem krytycznym pozwalajac̨ym zakwestiono-
wać zarówno fundamenty porzad̨ku politycznego i społecznego, jak też istnie-
jac̨e formy oporu – także, a może przede wszystkim, formy wytwarzane przez
najbliższych towarzyszy rewolucyjnej drogi4.

Powyższy cytat uwypukla strukturalne podejście Emmy Goldman, które polegało na do-
puszczeniu myśli o jednostce jako produkcie przemian społecznych oraz elemencie kon-
kretnej rzeczywistości społecznej. Owa przestrzeń społeczna nie jest w stosunku do pod-
miotu czymś zewnet̨rznym oraz autonomicznym. Niemożliwe jest zatem rozpatrywanie
jednostki w oderwaniu od jej otoczenia społecznego. Tym bardziej, że każdy, kto wchodzi
w konkretne środowisko społeczne, poddawany jest presji zmierzajac̨ej w kierunku trans-
formacji. Z racji tak postawionej problematyki podmiotowości, każda jednostka jest pro-
duktem skonstruowanego społeczeństwa, a jej postrzeganie rzeczywistości – w tym siebie
i swego środowiska – determinowane jest przez owe środowisko.

Goldman dopatrywała sie ̨możliwości krytycznego spojrzenia na społeczna ̨ i polityczna ̨
represje ̨w rodzac̨ym sie ̨właśnie amerykańskim dramacie, który na poczat̨ku XX wieku w

4 P. Laskowski, Wstep̨. W: E. Goldman, Anarchizm i inne eseje, przeł. J. Dolińska, Poznań 2015
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centrum postawił samo dzieło. Dzieło, które nie wyrasta z potrzeby estetycznego obcowa-
nia z piek̨nem, ale z próby ujec̨ia rzeczywistości w jej wieloaspektowości. Jak pisze autorka
The Social Significance of the Modern Drama:

Zarówno radykałowie jak i konserwatyści musza ̨ nauczyć sie,̨ że jakakolwiek
forma twórczości, która z prawdziwa ̨ percepcja ̨ obrazuje krzywdy społeczne
gorliwie i odważnie, może stanowić wiek̨sze zagrożenie dla tkanki społecznej
i silniejsze inspiracje niż najdziksze przemowy5.

Dzieło nie jest już przeżyciem emocjonalnym, ale refleksja,̨ mogac̨a ̨ przekształcić sie ̨ w
myśl rewolucyjna.̨ Przeformułowane struktury społeczne, po erze postep̨owej, wpłyneł̨y
nie tylko na gospodarke.̨ Miały one również istotny wpływ na odbiór i kształt dzieł sztu-
ki. Zaczeł̨a zmieniać sie ̨ relacja mied̨zy sztuka ̨ a rzeczywistościa.̨ Według M. H. Abramsa6,
sztuka zaczeł̨a komentować świat, stała sie ̨ autonomicznym głosem w dyskusji nad obra-
zem współczesności. Według Abramsa dramat Richarda Hornby’ego:

[…] pełnić ma funkcje operacyjna,̨ podobnie jak jez̨yk. Zamiast odbijać obraz
życia niczym lustro, stanowi raczej rodzajmiernika, którymożna do tego życia
przykładać; daje narzed̨zia służac̨e myśleniu o rzeczywistości, umożliwiajac̨e
jej porzad̨kowanie i kategoryzowanie. W tym punkcie myślenia sposób struk-
turalisty Hornby’ego spotyka sie ̨ z ideami socjologów teatru”7.

Anarchofeministyczna postawa EmmyGoldman sprawiła, że zaczeł̨a ona postrzegać dra-
mat jako forme ̨ literackiej walki z postawami, które sama krytykowała. Dlatego ksiaż̨ka
The Social Significance of the Modern Drama, mimo że nie odnosi sie ̨ bezpośrednio do
dramatu amerykańskiego, uwypukla zmiany zachodzac̨e w szeroko rozumianej sztuce dra-
matopisarskiej. Warto podkreślić, że amerykański dramat stał sie ̨ autonomiczny dopiero
po odsuniec̨iu europejskich kanonów przez samych autorów sztuk teatralnych. Narodziny
amerykańskiego dramatu były możliwie w okresie, w którym dramatopisarze skupili sie ̨
na otaczajac̨ej ich rzeczywistości, pełnej sprzeczności, niepewności, ale również w czasie
rozkwitu idei anarchistycznych. Dlatego też, można stwierdzić, że amerykański dramat
narodził sie ̨ dopiero po 1918 roku – jako bunt wobec wojny i niesprawiedliwości świata.
Teoria Goldman o doniosłości dramatu dopiero miała zyskać na znaczeniu.

Eugene O’Neill – anarchista prekursor
Swoje rozważania na temat przejawumyśli anarchistycznej w amerykańskim dramacie za-
czne ̨od dramatopisarza, który jest uznawany za jednego z prekursorów „nowego” drama-

5 „Both radical and conservative have to learn that anymode of creative work, which with true percep-
tion portrays social wrongs earnestly and boldly, may be a greater menace to our social fabric and a more
powerful inspiration than the wildest harangue (tłum. własne). Zob.: E. Goldman, Social…, s. 6

6 M. H. Abrams, Orientacje teoretyczne. W: Zwierciadło i lampa romantyczna teoria poezji a tradycja
krytycznoliteracka. Przeł. M. B. Fedewicz. Kraków 2003.

7 A. R. Burzyńska: Mechanika cudu. Kraków 2005, s. 50
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tu – Eugene’a O’Neilla (1888-1953). Poczat̨ki dramaturgii amerykańskiej sieg̨aja ̨drugiej po-
łowy osiemnastego wieku. Jednak, jak już wcześniej napisałam, jej poczat̨kowe formy były
przeróbkami znanych dramatów europejskich. W literaturze amerykańskiej najpierw wy-
kształciła sie ̨ oryginalna poezja i powieść – sztuki teatralne pojawiły sie ̨ na samym końcu.
Wynikało tomied̨zy innymi, z dominujac̨ej już wówczas, komercjalizacji sztuki, o której pi-
sał samO’Neill. Autor Dni bez końcamówił, że czasempisał gorsze sztuki, niż potrafił, tylko
po to by trafić na scene ̨na Broadwayu8. Jednak dziek̨i swojej oryginalności i odmienności,
rozsławił idee ̨dramatu amerykańskiego na całym świecie. Jego śmiały sposób pisania miał
znaczac̨y wpływ na kolejne generacje amerykańskich dramatopisarzy, mied̨zy innymi na
Davida Mameta czy Sama Sheparda. Tym co wyznacza jego dziełom tak wysoka ̨ range ̨ i
jest charakterystyczne dla twórczości O’Neilla, jest jego zmysł tragizmu, umiejet̨ność po-
kazania współczesnych przeżyć w kategoriach dramatu helleńskiego, podniesienie spraw
dzisiejszego człowieka dowymiarów antycznej tragedii losu. Jego zainteresowanie jednost-
ka ̨ – jej społeczna ̨ rola ̨ i potencjałem, jaki w niej drzemie – wynikaja ̨ z lektury dzieł Karola
Marksa i rosyjskiego anarchisty Piotra Kropotkina. Bed̨ac̨ pod wrażeniem ich twórczości,
w 1914 roku O’Neill zaczał̨ pisać pierwsze dramaty. Inspirujac̨ sie ̨ mied̨zy innymi Gundri-
se Karola Marksa, autor dramatu Żałoba przystoi Elektrze prezentuje w swoich sztukach
wyraźny podział na klasy społeczne, które konstruuje poprzez przedstawienie silnych kon-
trastów mied̨zy światem robotników a burżuazja ̨ (np. dramat The Hairy Ape). Już u progu
sławy, Eugene O’Neill inspirował sie ̨ myśla ̨ lewicowych filozofów. Dramatopisarz czytał
prace radykalnych myślicieli. Najbardziej był zwiaz̨any z tekstami filozofii marksistow-
skiej i koncepcjami ukształtowanymi na gruncie marksizmu. Filozofia Karola Marksa jest
wyraźna kilku jego sztukach teatralnych: The Emperor Jones, TheHairy Ape, Desire, Desire
Under the Elms, Marco’s Millions oraz The Iceman Cometh.

Oprócz inspiracji wynikajac̨ej z poznawania filozofii Karola Marksa i myśli rosyjskich
anarchistów, O’Neill inspirował sie ̨ również twórczościa ̨ Emmy Goldman9. Po lekturze jej
pracy TheDrama: A Powerful Disseminator of Radical Thought O’Neill dostrzegł polityczny
potencjał drzemiac̨y w teatrze. Dlatego dramaty O’Neilla wpisuja ̨sie ̨w konwencje ̨Modern
Drama zaproponowana ̨ przez Goldman – centrum dramatów stanowi krytyczna analiza
rzeczywistości. Do dziś sztuki autora The Hairy Ape pozostaja ̨ jednym z najbardziej wielo-
stronnych i wnikliwych świadectw niepokoju moralnego i wewnet̨rznych konfliktów roz-
dzierajac̨ych społeczeństwo amerykańskie. Sam dramatopisarz określał siebie jako anar-
chiste ̨ – uchodził za wroga szybkiego postep̨u technicznego, nigdy nie popierał przemocy
i zdecydowanie sprzeciwiał sie ̨ terroryzmowi. Jego zwiaz̨ki z ruchami anarchistycznymi
działajac̨ymi w Nowym Londynie zostały opisane przez Roberta M. Dowlinga w artykule
On Eugene O’Neill „Philosophical Anarchism”10. Autor skupia siłe ̨ głównie na jednym dra-
macie O’Neilla – The Emperor Jones (1920). Tekst ten, w twórczości dramatopisarza, jest
określany jako ekspresjonistyczny i przepełniony symbolika.̨ Jak podkreśla Dowling, pi-

8 E. O’Neill: Conversations with Eugene O’Neill. Mississippi 1990, s. 200
9 J. Shantz: Specters of Anarchy: Literature and the Anarchist Imagination. New York 2015, s.241

10 R. M. Dowling: On Eugene O’Neill’s ”Philosophical Anarchism”. “The Eugene O’Neill Review”, Vol. 29
(2007), s. 50-72
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sarz chciał pokazać człowieka w konfrontacji ze społeczeństwem. Dlatego też, „Jones był
pod wpływem amerykańskiego ruchu, znany jako Industrial Workers of the Words11”12.
Dodatkowo badacz punktuje widoczne inspiracje filozofia ̨ innych anarchistów. W szcze-
gólności skupia sie ̨na koncepcjach Benjamina Tuckera13, który reprezentował nurt myśle-
nia określany jako anarchizm indywidualistyczny. Za podstawowy postulat jego myślenia
należy uznać sprzeciw wobec poddawania jednostki zewnet̨rznej woli. Tucker podkreślał,
że anarchiści nie zgadzaja ̨ sie,̨ jakoby mogła istnieć wspólnota, która byłaby pełnopraw-
nym właścicielem ziemi. Amerykański filozof skłaniał sie ̨ ku twierdzeniu, że istnieje jedy-
nie kombinacja jednostek, z których żadna nie ma i nie może mieć jakichkolwiek przy-
wilejów nad inna.̨ Wydźwiek̨ tej koncepcji jest wyraźny w późniejszym dramacie O’Neilla
– Zmierzch długiego dnia (1956), w którym autor dokonuje analizy rodziny bed̨ac̨ej pod
wpływem doktryn społecznych. Dramatopisarz krytykuje w swoim tekście cheć̨ wpisania
sie ̨w społeczne role, a nie podaż̨anie za głosem wolności. To, jak punktuje autor w swoim
dziele, niszczy nie tylko rodzine,̨ ale przede wszystkim ludzka ̨ indywidualność.

Ponadto, autor konfrontuje ze soba ̨ odmienne postawy społeczne, w których jedna z
nich zawsze stanowi postawe ̨ anarchistyczna.̨ Idei anarchistycznych, które wybrzmiewa-
ły w amerykańskim społeczeństwie na poczat̨ku dwudziestego wieku, można doszukiwać
sie ̨ we wspomnianej sztuce O’Neilla – Zmierzch długiego dnia. Dramat ten uważany jest
za arcydzieło. W 1957 roku O’Neill otrzymał za nia,̨ pośmiertnie Nagrode ̨ Pulitzera w dzie-
dzinie dramaturgii. Akcja sztuki rozgrywa sie ̨ pewnego sierpniowego dnia 1912 roku; od
godziny ósmej trzydzieści, aż do północy. Miejscem akcji jest dom rodziny Tyronów nad
morzemw stanie Connecticut. Jest to opowieść autobiograficzna przedstawiajac̨a życie ro-
dziny O’Neillów w ich rodzinnym domu w miejscowości Monte Cristo Cottage. Tematem
sztuki jest nałóg i jego zgubny wpływ na życie rodziny. Trzej meż̨czyźni sa ̨ alkoholikami,

11 W napisanej dwa lata później sztuce The Hairy Ape, ponownie pojawia sie ̨ odniesienie do Industrial
Workers of the World (Robotnicy Przemysłowi Świata). Zwiaz̨ek został założony przez działaczy rozczaro-
wanych struktura,̨ taktyka ̨ i zasadami Amerykańskiej Federacji Pracy (American Federation of Labor – AFL).
Organizacja skupiać miała robotników, których zwiaz̨ki AFL nie chciały włac̨zyć w swoje szeregi – imigran-
tów, prostych, niewykwalifikowanych robotników oraz lumpenproletariat. Miał to być zwiaz̨ek obejmujac̨y
cały kraj i wiek̨szość klasy robotniczej. Sam Eugene O’Neill, kiedy pracował w przemyśle morskim dołac̨zył
do IWW. Pisarz chciał walczyć o poprawe ̨warunków życia dla klasy robotniczej. Zob.: Anarchosyndykalizm.
Strajki, powstania, rewolucje 1892-1990. Pod red. R. Górski. Poznań 2006.

12 „Jones’ was influenced by the American anarchist movement known as the Industrial Workers of the
World (tłum. własne)”. Ibidem, s.57

13 „In 1906 when the eighteen-year-old Eugene O’Neil discovered Benjamin Tucker’s anarchist book-
store in New York the term anarchist covered a wide range of left-wing positions (…). Anarchists were aga-
inst all forms of goverment (…) No wonder the youthful O’Neill with his inquiring mind, was attracted to
them and qraduated quickly from reading the books Tucker was publishing to acquaintance with the people
who were reading them and even to a number of those writing them.” [W 1906 roku, kiedy osiemnastoletni
Eugene O’Neil odkrył anarchistyczna ̨ ksieg̨arnie ̨ Benjamina Tuckera w Nowym Jorku, termin ”anarchista”
obejmował szeroka ̨ game ̨ pozycji lewicowych (…). Anarchiści byli przeciwni wszystkim formom władzy (…).
Nic dziwnego, że młodzieńczy O’Neill ze swoim ciekawskim umysłem był przyciag̨any przez nich i szybko
przeszedł od nadrabiania, opublikowanych przez Tuckera, ksiaż̨ek, poznawania ich autorów oraz samych
czytelników zainteresowanych myśla ̨ anarchistyczna ̨ (tłum. własne)]. Zob.: D. Alexander: Eugene O’Neill’s
Last Plays: Separating Art from Autobiograph. Athens 2005, s. 29.
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matka jest uzależniona od morfiny. Wszyscy wzajemnie sie ̨ oskarżaja,̨ odrzucaja ̨ i użalaja ̨
sie ̨ nad soba,̨ co przybiera forme ̨ narastajac̨ego konfliktu, czasami przerywanego (nie za-
wsze szczerymi) próbami okazania miłości, współczucia i wzajemnego wsparcia. O’Neill w
swojej autobiograficznej sztuce ukrywa sie ̨pod postacia ̨Edmunda, najmłodszego syna pań-
stwa Tyronów. Dramatopisarz przedstawia Edmunda jako dwudziestokilkuletniego mło-
dzieńca, który zaczyna poznawać idee anarchistyczne. Jego buntownicza postawa, żywa
reakcja na reguły wychowawcze wpajane mu przez ojca, jest podparta nowopoznanymi
ideami, które zaczynaja ̨ intrygować Edmunda. W samym tekście dramatycznym pojawia
sie ̨ kilka przykładów takich reakcji:

Edmund
[…] Gdyby potrzeba mi było jeszcze dowodów na to, że nasi rzad̨zac̨y plutokra-
ci, zwłaszcza ci, co odziedziczyli forse ̨ po rodzicach, nie sa ̨ tytanami intelektu,
ta historia rozstrzygneł̨aby sprawe ̨ ponad wszelka ̨wat̨pliwość.
Tyrone
[…] Zachowaj te anarchistyczne uwagi dla siebie. W moim domu nie pozwole ̨
na takie gadanie. […]
Edmund
Powiedziałem Shaughnessy’emu, że trzeba było zwrócić uwage ̨Harkerowi, że
milioner i akcjonariusz Standard Oil powinien uważać aromat świni za bardzo
stosowny dodatek do swojej wody z lodem.
Tyrone
Kłamiesz! (marszczy brwi) Prosze ̨ cie,̨ żebyś nie mieszał swoich anarchistycz-
nych poglad̨ów do moich spraw!14

W finale odbiorca zostaje skonfrontowany z upadkiem rodzinnego porzad̨ku i błogo-
ści, w jakie został wprowadzony w pierwszej scenie. Burżuazyjny stan i styl życia opisany
przez O’Neilla prowadzi w końcu bohaterów do upadku. Z jednej strony chca ̨być indywidu-
alistami, autonomicznymi jednostkami. Natomiast z drugiej musza ̨żyć wedle zasad narzu-
conych im przez grupe ̨ społeczna,̨ z której sie ̨ wywodza.̨ Napiec̨ie, którego doświadczaja,̨
wped̨za ich w nałogi. O’Neill, kończy dramat w sposób otwarty. W ostatnim monologu Ma-
ry wypowiada kwestie ̨o tym, że człowiek, zatracajac̨ swoja ̨ indywidualność i marzenia dla
innych, może stracić siebie i swoje szcześ̨cie. Bohaterka podkreśla również konieczność
walki o własna ̨ autonomie.̨

Emma Goldman w swojej teorii dramatu podkreślała, że punktem wyjścia dla refleksji
dramaturga ma być otaczajac̨a go rzeczywistość. Świat ukazany przez O’Neilla jest nik-
czemny, brutalny i pozbawiony złudzeń, wynaturzony przez nienawiść, upodlenie i ne-̨
dze1̨5. W każdym tekście pisarza można zauważyć, że to rzeczywistość była dla niego głów-
na ̨ inspiracja.̨ O’Neill przedstawił dramatyczna ̨ wizje ̨ ludzkiej kondycji – zapuszczał sie ̨

14 Współczesny dramat amerykański tom 1. Pod red. A. Tarn. Warszawa 1967, s. 30-31
15 G. Górn: Leksykon Laureatów Literackiej Nagrody Nobla. Kraków 1993.
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w głeb̨okie rejony psychiki współczesnego człowieka. Świat przedstawiony w sztukach
O’Neilla stanowił krytyke ̨ systemu kapitalistycznego. Jego postawa wynikała z rozwijaja-̨
cych sie ̨ ówcześnie lewicujac̨ych nurtów w sztuce. W obreb̨ie sztuk teatralnych popular-
ność zaczał̨ zdobywać ekspresjonizm charakteryzujac̨y sie ̨ antyrealizmem inscenizacji i
silnym zaangażowaniem ideologicznym (głównie lewicowym). Zwrot jaki sie ̨ dokonał w
sztuce, pozwolił na ekspresje ̨ nowych idei w teatrze, które przyczyniły sie ̨ do późniejsze-
go, gwałtownego rozwoju sztuk widowiskowych w XX wieku. Krytyczna twórczość amery-
kańskich dramatopisarzy była jednym z powodów powstania w latach 50-tych XX wieku
happeningu.

Tennessee Williams – psychologiczne - erotyczne
dramatopisarstwo
Tennessee Williams (1911-1983) dramaturg, nowelista i scenarzysta, przez wielu uważa-
ny za najwybitniejszego amerykańskiego dramatopisarza XX wieku. Krytycy twierdza,̨ że
dramatyWilliamsa czerpia ̨z życia jego własnej rodziny, której członków obsesyjnie przed-
stawiał pod postacia ̨ nowych bohaterów. Za najbardziej autobiograficzna ̨ sztuke ̨ uważa
sie ̨ Szklana ̨menażerie ̨ (1944) – pierwsza ̨ sztuke,̨ która przyniosła autorowi sławe.̨ Dramat
rozgrywa sie ̨ tu mied̨zy neurotyczna,̨ żyjac̨a ̨w wyidealizowanej przeszłości, matka;̨ napiet̨-
nowana ̨fizycznie i psychicznie, wycofana ̨z życia córka ̨i jej bratem, który jest robotnikiem
i miota sie ̨w życiu z powodu złej sytuacji ekonomicznej. Wszystkie postacie, podobnie jak
tytułowa szklana menażeria, sa ̨ kruche, delikatne i bezradne wobec realiów życia. Postaci
matki, córki i syna zdaja ̨ sie ̨ pasować do Edwiny Williams i dwójki jej pierwszych dzieci –
Rose i Toma. Rose była nie tylko siostra,̨ ale i najwierniejsza ̨przyjaciółka ̨Williamsa, która
wiek̨szość życia sped̨ziła w zakładzie psychiatrycznym. W tym opisie brakuje ojca, który w
sztuce porzucił rodzine ̨ wiele lat wcześniej. W rzeczywistości ojciec Tennessee’ego – Cor-
neliusWilliams –miał wiele cech Stanley’a Kowalskiego z Tramwaju zwanego pożad̨aniem.
Wybuchowy, agresywny i czes̨to pijany – nigdy nie zaakceptował wrażliwości syna, który
nie wpisał sie ̨ w role ̨ „twardego meż̨czyzny z Południa”. Gdy Tennessee oblał szkolenie
wojskowe, wściekły ojciec zabrał go z uniwersytetu i posłał do pracy w fabryce butów16.
Jednakże Williams co noc oddawał sie ̨ pisaniu, tworzeniu i postanowił, że każdego tygo-
dnia bed̨zie kończyć kolejne opowiadanie. Pisanie było jego pierwszym uzależnieniem, w
które uciekał przed szaleństwem i depresja.̨ Dziek̨i swojemu uporowi w 1938 r. skończył
studia, a niedługo później uzyskał stypendium, dziek̨i któremu wyjechał do Nowego Orle-
anu.

W swojej twórczości TennesseeWilliams skoncentrował sie ̨na ukazaniumomentu gwał-
townych przemian zachodzac̨ych w latach czterdziestych i pieć̨dziesiat̨ych, które stopnio-
wo ogarniały amerykańskie społeczeństwo. Motywem, który czes̨to przewijał sie ̨ w jego
dramatach, był erotyzm i homoseksualizm. Jego dzieła uwzgled̨niały nie tylko niehetero-

16 H. Bloom: Tennessee Williams. PA : Chelsea, 2008, s. 48.
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normatywna ̨seksualność. Williams równie odważnie przedstawiał przemiany dokonujac̨e
sie ̨ w amerykańskiej obyczajowości oraz treści społeczne. Akcje ̨ swoich sztuk umieszczał
najcześ̨ciej w południowych stanach USA, skad̨ pochodził. Panujac̨a tam duchota i upały
doskonale pasowały do tworzonych przez niego dramatów, czego najlepszym przykładem
jest Tramwaj zwany pożad̨aniem (z 1947 roku), który rozgrywa sie ̨w specyficznym klima-
cie Nowego Orleanu. Do innych dzieł Williamsamożna zaliczyć: Szklana ̨menażerie ̨ (z 1944
roku), Tatuowana ̨ róże ̨ (z 1951 roku), Kotke ̨ na gorac̨ym blaszanym dachu (z 1955 roku),
Słodkiego ptaka młodości (z 1959 roku) oraz Noc iguany (z 1961 roku).

Pragne ̨ powrócić do społecznych wat̨ków w dramatopisarstwie Williamsa. W przedmo-
wie do nieprzetłumaczonej na jez̨yk polski sztuki– 27 Wagons Full of Cotton – autor przed-
stawia swoje poglad̨y na temat anarchizmu:

Moim zdaniem sztuka jest rodzajem anarchii, a teatr jest prowincja ̨ sztuki.
Czymś czego tu brakowało, było coś anarchistycznego w powietrzu. Musze ̨
zmodyfikować to stwierdzenie o sztuce i anarchii. Sztuka jest tylko anarchia ̨w
kontraście ze zorganizowanym społeczeństwem. To działa z porzad̨kiem orga-
nizacji, na którym musi sie ̨ opierać społeczeństwo. Wtedy jest to dobrowolna
anarchia: musi taka być, wtedy jest to prawdziwa sztuka)17.

Poprzez swoje sztuki Williams walczy ze społecznymi stereotypami: seksualizacja ̨ ko-
biet, społecznym wizerunkiem meż̨czyzny jako macho. George-Claude Guilbert w artyku-
le Queering and Dequeering the Text: Tennessee Williams’s “A Streetcar Named Desire18
wskazuje, że twórczość Williamsa odegrała istotna ̨ role ̨ dla ruchów feministycznych, gen-
derowych i querrowych. Badacz przytacza również słowa Elizabeth Taylor, która stwier-
dziła: „Without homosexuals there would be no theater, no Hollywood, […] no Art!”19. Jak
w takim razie sztuki Williamsa wpisuja ̨ sie ̨ w kategorie ̨ Modern Drama, zaproponowana ̨
przez Emme ̨Goldman? Po pierwsze, jego dramatymożna odczytywać jako próbe ̨przełama-
nia społecznych tematów tabu zwiaz̨anych z orientacja ̨seksualna.̨ Oprócz tego, były próba ̨
umożliwiajac̨a ̨wprowadzenie tematyki teatralnej na nowe, dotychczas nieeksploatowane
obszary. WpływyWilliamsa sa ̨tak wszechobecne w teatrze amerykańskim, że stały sie ̨pra-
wie niewidoczne. W tym sensie, świadomie czy nie, wszyscy współcześni dramatopisarze
sa ̨ dłużnikami Williamsa. Do kontynuatorów twórczości autora Tramwaju zwanego poża-̨
daniem możemy zaliczyć mied̨zy innymi m. in. Edwarda Albeego, Augusta Wilsona, Sama
Sheparda, Johna Guare i Tony’ego Kushnera20.

17 “In my opinion art is a kind of anarchy, and the theater is a province of art. What was missing here,
was something anarchistic in the air. Imustmodify that statement about art and anarchy. Art is only anarchy
in juxtaposition with organized society. It runs counter to the sort of orderliness on which organized society
apparently must be based. It is a benevolent anarchy: it must be that and if it is true art, it is” (tłum. własne).
Zob.: T. Williams, 27 Wagons Full of Cotton and Other Plays, New York 1966, p. VII

18 G.-C. Guilbert: Queering and Dequeering the Text: Tennessee Williams’s A Streetcar Named Desire.
Cercles no. 10 (2004), s. 85-116.

19 Ibidem, s. 85
20 P. C. Kolin: The Influence of Tennessee Williams: Essays on Fifteen American Playwrights. Jefferson,

New York 2008.
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Wyrazistym akcentem w twórczości Williamsa jest eksponowanie psychologii, uczuć i
pozycji kobiet w społeczeństwie. Najwyraźniej widać to w dramacie Tramwaj zwany po-
żad̨aniem. W tej sztuce to nierówność płci odgrywa najbardziej znaczac̨a ̨ role.̨ Autor w
przewrotny sposób pokazuje, że jeśli kobieta nie spełnia swojej społecznej roli, to jest w
wiek̨szym stopniu narażona na ostracyzm. To, co chce nam przekazać autor Kotki na go-
rac̨ym blaszanym dachu jest gorzkie – to meż̨czyźni dysponuja ̨ wiek̨sza ̨ swoboda ̨ obycza-
jowa.̨ Williams znaczac̨o wskazuje na to, że nierówność płci jest zarówno przyczyna,̨ jak
i skutkiem gwałtu. Pokazuje również, jak zmienia sie ̨ postawa kobiety wobec gwałtu i jej
społeczne znaczenie po doświadczeniu przemocy seksualnej. Akcja sztuki rozgrywa sie ̨ w
klimacie końca lat 40. XX wieku w Nowym Orleanie. Pod oknami mieszkania Stelli i Stan-
leya Kowalskich codziennie przejeżdża tramwaj, który zatrzymuje sie ̨na przystanku Desi-
re. Główna ̨ bohaterka ̨ sztuki jest Blanche DuBois, która przyjeżdża do Nowego Orleanu w
odwiedziny do siostry, Stelli. Blanche spotyka w domu Kowalskich Harolda Mitchella, od-
znaczajac̨ego sie ̨delikatnościa ̨meż̨czyzne.̨ Zaczynamarzyć o poślubieniu go, odnalezieniu
w nim obrońcy i partnera życiowego. Wmied̨zyczasie Stanley dowiaduje sie ̨o ostatnich la-
tach życia Blanche w Laurell: o romansie z jej uczniem, który zakończył sie ̨ zwolnieniem
Blanche z posady nauczycielki i o jej późniejszym, rozwiaz̨łym trybie życia. Bohaterka z
całym światem swych wewnet̨rznych przeżyć jest najtragiczniejsza ̨ postacia,̨ która ̨ Wil-
liams kiedykolwiek stworzył. Tragizm nie tylko tkwi w jej nadszarpniet̨ej psychice, ale
jest uwarunkowany poprzez świat zewnet̨rzny. Tło społeczne zarysowane przez William-
sa, przypominajac̨e socjologiczna ̨ analize,̨ jest tu bardzo wyraziste, zarysowane ostrymi
konturami. Bohaterka dramatu chce w pewnym stopniu dostosować sie ̨ do otoczenia, bo-
wiem taka praktyka pozwoliłaby jej na realizacje ̨ tkwiac̨ej w niej głeb̨okiej afirmacji życia.
Niestety ze wzgled̨u na swoja ̨przeszłość Blanche zostaje „ukarana” przez Stanley’a, który
dopuszcza sie ̨ gwałtu na szwagierce. Jednakże nie wiadomo, czy aktu przemocy dopuścił
sie ̨ prawdziwy, czy urojony przez Blanche meż̨czyzna. W ostatniej scenie sztuki Blanche
zabierana jest do zakładu dla chorych psychicznie.

Ukazywanie nierówności, wskazanie problemów społecznych, których doświadczaja ̨ko-
biety w sztukachWilliamsa, wynikamied̨zy innymi z działalności ruchów feministycznych
z poczat̨ku XX wieku. Tym samym, teksty amerykańskiego dramatopisarza bardzo moc-
no wpisuja ̨sie ̨w postawe ̨anarchofeministyczna2̨1, która ̨propagowała Goldman. Głównym
wyróżnikiem anarchofeminizmu jest poglad̨ głoszac̨y, iż tradycyjne zwiaz̨ki rodzinne i sek-
sualne sa ̨ równie opresyjne, a nawet i bardziej krep̨ujac̨e ludzkie jednostki, niż państwo.
Upatrujac̨ społecznego znaczenia w dramatach Williamsa, należy, po raz kolejny zazna-
czyć, jego śmiałe przekraczanie tabu, które niejednokrotnie pojawiało sie ̨w jego tekstach
– przede wszystkim przekraczanie heteronormatywnych tematów w dramatach oraz uka-
zywanie środowisk homoseksualnych i ich seksualności. Tennessee Williams do dziś jest
traktowany przez środowiska LGBT+ jako ikona.

21 Anarchofeminizm jest ruchem anarchistycznym, która stara sie ̨ rozwiaz̨ać problem ucisku w społe-
czeństwie i proponuje zniesienie hierarchii i patriarchatu w celu ustanowienia wolności i równości kobiet i
meż̨czyzn (przyp. aut.).
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Artur Miller - semiotyczno - społeczny realizm
„Tuż po [II] wojnie, zarówno Williams, jak i Miller, dawali modelowy przykład swobody
stylu i zaangażowania społecznego, co miało także wpływ na teatr europejski”22.

Artur Miller (1915-2005) znaczna ̨ cześ̨ć swojego dorobku poświec̨ił rozważaniom nad
dramatem społecznym i dramatem rodzinnym. W swoich sztukach stawiał pytanie: czy
człowiek może przekształcić świat zewnet̨rzny tak, aby czuć sie ̨w nim jak w domu? Miller
w swojej twórczości jestmniej brutalny niż O’Neill czyWilliams, ale jednocześnie zwiek̨sza ̨
powaga ̨ i odpowiedzialnościa ̨etyczna ̨roztrzas̨a sprawy sumienia Amerykanów. Jako zago-
rzały patriota i humanista, Miller stara sie ̨ ukazać głeb̨oko moralna ̨ perspektywe ̨ świata.
Autor wskazuje, że wszystkie jednostki maja ̨ w moralny obowiaz̨ek jego kształtowania –
zarówno dla siebie i dla społeczeństwa, w którym żyja.̨

Miller wychowywał sie ̨ w świeckim środowisku żydowskim, napisał kilka sztuk, w któ-
rych uwzgled̨nił postaci pochodzenia żydowskiego. Jego rodzina nie mogła pozwolić so-
bie na opłacenie studiów dla syna, dlatego młody autor podjał̨ prace ̨ jako nisko opłacany
urzed̨nikwmagazynie cześ̨ci samochodowych. Powtarzajac̨e sie ̨tematyw jego sztukach to
konieczność pracy oraz problemy klasy robotniczej. Wiaż̨a ̨ sie ̨one również z krytyka ̨kapi-
talizmu, która ̨ została przedstawiona w Śmierci komiwojażera. Główny bohater, komiwo-
jażer Willy Loman, uosabia ofiare ̨wrogiego i handlowego świata. Chociaż Willy cież̨ko pra-
cował przez całe życie, zostaje zwolniony z pracy. Miller opisuje tzw. „amerykański sen”,
bed̨ac̨y efektem kapitalizmu i konsumpcjonizmu, poprzez przedstawienie dwóch bohate-
rów Willy’ego i Biffa Loman’ego. Jego tekst odsłania krytyke ̨ kapitalistycznego porzad̨ku
społecznego oraz nierówności, które ów system kreuje. W swoim dziele Miller dobitnie po-
kazuje, że amerykańskie społeczeństwo żyje w iluzji, a marzenie o sukcesie jest fałszywe.
„Amerykański sen” powoduje jedynie problemy społeczne, a nawet prowadzi do tragicz-
nych sytuacji, takich jak w przypadku Willy’ego (samobójstwo po utracie pracy).

Realizm był dla Millera w dramatopisarstwie czymś płynnym. Mimo tego, że jego sztuki
wyrastały z naturalizmu, Miller czes̨to mieszał porzad̨ki przedstawieniowe. Kreował świa-
ty, w których opisywał, jak komentuje C. W. E Bigspy, „zarzad̨zenia ukształtowane przez
anarchie”̨23. Tony Kushner tak wspomina Millera:

Temperament Arthura uratował go przed straszliwymi błed̨ami doktrynera,
który obowiaz̨ywał w jego czasach, jego skrupulatność i niezależności dopro-
wadziły go do zdrowego, niezmiernieważnego sceptycyzmu (…). Nigdy nie stał
sie ̨cynikiem, nihilista,̨ ego-anarchista,̨ despota ̨albo utopijniemyślac̨ymhuma-
nista.̨ Jego wielka osobista odwaga i wdziec̨zna ufność w jego skromności i ta-
lentach sprawiły, że nie było to konieczne, by usiłować przypodobać sie ̨elitom,
jego postawa pozwoliła mu zachować współczucie, jego powinowactwo do wy-
dziedziczonych, marginalnych i bezsilnych. Nigdy nie chciał, abyśmy zapomi-

22 Historia teatru. Pod red. J. R. Brown, Warszawa 2007. Przeł. H. Baltyn-Karpińska, s.423.
23 „fiat shaped from anarchy” (tłum. własne). Zob.: C. W. E. Bigsby: ArthurMiller: A Critical Study, s. 324
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nali, że bez sprawiedliwości gospodarczej pojec̨ie sprawiedliwości społecznej
jest absurdem, a co gorsza, kłamstwem24.

W 1952 rokuMiller publikuje dramat, który przez badaczy zajmujac̨ych sie ̨jego twórczo-
ścia ̨ zaliczany jest do najbardziej ideologicznych – Czarownice z Salem. Tytułowy proces
jest swoista ̨metafora ̨polowania na czarownice epoki Millera. Dramatopisarz wykorzystał
szate ̨historyczna,̨ szerokie skojarzenia kulturowe i literackie, by przedstawić wydarzenia,
które rozgrywaja ̨ sie ̨ w Stanach Zjednoczonych lat pieć̨dziesiat̨ych. Wszystko to rozgry-
wa sie ̨ pod swoista,̨ historyczna ̨ maska.̨ Dramat skupia sie ̨ na prezentacji społecznej roli
kobiet:

Czarownice z Salem oferuja ̨ szeroki wybór ról kobiecych. Spośród dwudziestu
bohaterów, którzy pojawiaja ̨ sie ̨ w sztuce, dziesieć̨ to kobiety, w tym dwie od-
grywaja ̨ najważniejsze role: Abigail Williams i Elizabeth Proctor25.

Salem było siedliskiem hipokryzji i fałszu, które zostało w dramatycznych okoliczno-
ściach zdekonspirowane:

Pierwsza cześ̨ć sztuki ma tendencje ̨ do sugerowania, że ludzie z Salem rzeczy-
wiście dziela ̨sie ̨odpowiedzialnościa ̨za to, co dzieje sie ̨w ich społeczności. Pod
koniec sztuki przedstawiciele prawawprowadzaja ̨anarchie ̨w celu ochrony po-
rzad̨ku społecznego26.

Wydarzenia w dramacie ukazuja,̨ że jedyna ̨ skuteczna ̨ bronia ̨ przeciw zniewoleniu
jest bezkompromisowa anarchia. Motywem dramatu jest szeroko znana historia procesu
z XVIIwiecznej Nowej Anglii. Bohaterka ̨ jest kobieta oskarżona o czary i skazana na
śmierć. Równie ważna ̨ postacia ̨ jest jej maż̨, który przyznaje sie ̨ do czarów, żeby przez
te ̨ heroiczna ̨ postawe ̨ umrzeć wraz z żona.̨ Miller stawia pytania: jak daleko można sie ̨
posunać̨ w realizowaniu określonych idei? Czy cel uświec̨a środki? Czy cheć̨ zachowania
czystości ideologicznej i czystości przekonań usprawiedliwia przekreślenie cudzego życia

24 „Arthur’s Emersonian temperament saved him from the terrible mistakes of the doctrinaire left of
his time, if his habits of scrupulousness and independence carried him into a healthy, immensely vital skep-
ticism (…). He never became a cynic, or a nihilist, or an ego-anarchist, or a despoiler of humanist utopian
dreams, or a neocon. His great personal courage and his graceful confidence in his stature and talents made
it unnecessary for him to cuddle up to power elites, allowed him to retain his sympathy, his affinity for the
disinherited, the marginal and the powerless. He never wanted us to forget that without economic justice,
the concept of social justice is an absurdity and, worse, a lie (tłum.aut)”. Zob.: Remembering Arthur Miller.
Red. Ch. Bigsby, Methuen 2005, s.121

25 „The Crucible offers a wide selection of women’s roles. Of the twenty characters who appear in the
play, ten are women and these include two of the play’s most important roles: Abigail Williams and Elizabeth
Proctor (tłum.własne)”. Zob. S. Blattès: The Theatre of Arthur Miller: A Man’s World?.Rennes 2001, s 69.

26 “The first part of the play tends to suggest that the people of Salem actually share responsibility for
what happens in their community. By the end of the play the representatives of the law actually bring about
anarchy in order to protect social order(tłum. własne)” . Zob. S. Blattès. The Theatre…, s. 75.
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i skazanie bliźniego na ostracyzm? Czy dobro grupy przewyższa godność jednostki?
Wszystkie sztuki Millera prezentuja ̨ czytelnikowi zawsze te same idee i wartości – jego
bohaterowie trafiaja ̨na życiowemanowce przez swój konsumpcjonizm oraz przywiaz̨anie
do pieniad̨za. Mimo tych wad sa ̨ zdolni sa ̨ do wyborów moralnych, do podjec̨ia refleksji,
jak również podjec̨ia inicjatyw, do których zmusza ich społeczeństwo konsumpcji i
dobrobytu. Jednakże na szersze projekty naprawy życia jest na ogół za późno. Z tego
wzgled̨u możemy stwierdzić, że Miller jest zachowawczy. Owszem przedstawia w swoich
dramatach świat konfrontujac̨y sie ̨ ze zmianami obyczajowymi, jednak nie wygłasza
swoich poglad̨ów śmiało i przewrotnie, jak robi to na przykład Tennessee Williams.
Miller kryje sie ̨ za historiami z przeszłości czy chwytami dramaturgicznymi. Dlatego też
jego sztuki sa ̨ najmniej rewolucyjne z omówionych do tej pory. Jednak, mimo wyraźnej
butności, teksty Millera wpisuja ̨ sie ̨ w zaproponowana ̨ przez Goldman koncepcje ̨ social
significance. Można to stwierdzić, ponieważ twórczość Millera odzwierciedla każda ̨ faze ̨
życia i obejmuje wszystkie warstwy społeczeństwa27.

Wnioski
Można uznać, że koncepcja Emmy Goldman, jak na swoje czasy, była nowatorska. Dziś jej
podejście zostałoby określone mianem antropologii literatury, która posługuje sie ̨ kultu-
rowymi, politycznymi, ekonomicznymi teoriami w trakcie stawiania prób przy odczyta-
niu dramatów współczesnych. Współcześnie, jej feministyczne, genderowe i querrowe po-
dejście, wyrastajac̨e z postawy anarchistycznej poczat̨ków XX wieku, jest w dużej mierze
zapomniane. Być może wiaż̨e sie ̨ to ze zła ̨ reputacja ̨ amerykańskiego dramatu, o którym
wspomina Susan Harris Smith albo z powodu późnego uzyskania znaczenia na arenie mie-̨
dzynarodowej. Teatr amerykański żył europejskimi sztukami. Rodzima literatura nie była
dla niego aż tak zachec̨ajac̨a. Emma Goldman, próbowała ukazać potencjał tej literatury.
Wskazywała jej społeczne i kulturowe znaczenie, które na nowo zostało odkryte dopiero
pod koniec XX wieku. Anarchizm, w rozumieniu Goldman, nie zrewolucjonizował samej
struktury dramatycznej, ale przyczynił sie ̨ do innego spojrzenia na dramat – już nie tylko
postrzegano go jako forme ̨ literacka,̨ ale jako złożony konstrukt społeczny i kulturowy. W
ujec̨iu Goldman dramat stał sie ̨przestrzenia ̨rozważań o otaczajac̨ym autora świecie. Anar-
chizm wyswobodził wiec̨ dramat z jego literackiej formy. Dodatkowo rewolucja obyczajo-
wa, która dokonała sie ̨ w Stanach Zjednoczonych, umożliwiła dramatopisarzom bardziej
krytyczne spojrzenie na rzeczywistość. W tekstach O’Neilla, Williamsa czy Millera moż-
na wyczuć wyraźna ̨negatywna ̨oraz krytyczna ̨postawe ̨wobec tradycji i klas społecznych.
Można postawić wniosek, że gdyby nie anarchizm rozwijajac̨y sie ̨ u progu XX wieku, ame-
rykańska dramaturgia nie uzyskałaby swojego obecnego kształtu i nie byłaby osadzona w
kontekście społecznym.

27 E. Goldman, The social…, s. 10.

101



Bibliografia
1.

Abrams M. H.: Orientacje teoretyczne. W: „Zwierciadło i lampa romantyczna teoria po-
ezji a tradycja krytycznoliteracka”. Przeł.: M. B. Fedewicz, Kraków 2003.

1.
Anarchosyndykalizm. Strajki, powstania, rewolucje 1892-1990, pod red. R. Górski, Po-

znań 2006.
1.
Bigsby C. W. E.: Arthur Miller: A Critical Study. Cambridge 2006.
1.
Blattès S.: The Theatre of Arthur Miller: A Man’s World? Rennes 2001.
1.
Burzyńska A.R.: Mechanika cudu. Kraków 2005.
1.
Ceynowa A.: Amerykański teatr sponsorowany – sztuka dworska czy niezależna? [w:]

PIENIAD̨Z w literaturze i teatrze. Pod red.: J. Bachórz. Sopot 2000.
1.
Dowling R. M.: On Eugene O’Neill’s “Philosophical Anarchism”, The Eugene O’Neill Re-

view, Vol. 29 (2007).
1.
Goldman E.: Anarchizm i inne eseje. Przeł.: J. Dolińska. Poznań 2015.
1.
Goldman E.: The Social Significance Of The Modern Drama. Boston 1914.
1.
Guilbert G-C.: Queering and Dequeering the Text: Tennessee Williams’s A Streetcar Na-

med Desire. Cercles no. 10 (2004).
1.
Historia teatru. Pod red.: J. R. Brown. Przeł.: H. Baltyn-Karpińska. Warszawa 2007.
1.
Krasner D.: A companion to the twentieth century American drama. Chicago 2005.
1.
O’Neill E.: Conversations with Eugene O’Neill, Mississippi 1990
1.
Remembering Arthur Miller. Red.: Ch. Bigsby. Methuen 2005.
1.
Shantz J.: Specters of Anarchy: Literature and the Anarchist Imagination. New York

2015.
1.
Smith S. H.: American drama: The Bastard Art. New York: Cambridge University Press

1997.
1.

102



Williams T.: 27 Wagons Full of Cotton and Other Plays. New York 1966.
1.
Współczesny dramat amerykański tom 1. Pod red.: A. Tarn. Warszawa 1967.
1.
Współczesny dramat amerykański tom 3. Pod red.: A. Tarn. Warszawa 1967.

103



Rasa, anarchia i muzyka punkowa:
Wpływ granic kulturowych na ruch
anarchistyczny
Otto Nomus – reżyser i dokumentalista, zaangażowany w ruch anarchistyczny w Stanach
Zjednoczonych. Jest członkiem RACE (Revolutionary Anti- authoritarians of Color).

Esej free to read, copy, and distribute, rozpowszechniany za zgoda ̨ autora. Przedruko-
wany poprzednio w orginalnej wersji m.in. w: „Colours Of Resistance Archive”, http://
www.coloursofresistance.org/575/race-anarchy-and-punk-rock- the-impact-of-cultural-
boundaries-within-the-anarchist-movement/; White Riot: Punk Rock and the Politics of
Races, red. S. Duncombe, M. Tremblay, Verso Books, London-New York 2011, s. 201-205.

Zgadza sie,̨ punk jest martwy… Stał sie ̨modny, jak kiedyś bycie hippy, i nie ma
nic wspólnego z toba ̨ ani ze mna.̨
– słowa piosenki Crass, The Feeding of the Five Thousand (1978).

Od momentu historycznych protestów przeciwko WTO, jakie miały miejsce w Seattle
końcem ostatniego tysiac̨lecia, anarchizm jako teoria rewolucyjna zyskuje zainteresowa-
nie coraz wiek̨szej ilości ludzi realizujac̨ych różnorodne modele życia. Niezaprzeczalnym
faktem jest jednak, że ruch anarchistyczny w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostat-
nich kilku dekad był w wiek̨szości „tworem ho- mogenicznym”, „zasilanym” przeważnie
przez obywateli o białym kolorze skóry i klase ̨średnia.̨ W dodatku nie da sie ̨ukryć, że wiek̨-
szość ludzi, którzy aktualnie w Stanach Zjednoczonych identyfikuja ̨ sie ̨ jako „anarchiści”,
zwiaz̨ana jest w różnym stopniu z tak zwanymi „alternatywnymi” subkulturami, jak na
przykład subkultura punk. Jako osoba o innym niż biały kolorze skóry i anarchista „wyro-
sły” na kulturze punk rocka, jestem głeb̨oko zaniepokojony brakiem różno- rodności, jaki
można zaobserwowaćw obreb̨ie ruchu anarchistyczne- go. Dopóki nie uda nam sie ̨przycia-̨
gnać̨ znacznie zróżnicowanej, także pod kat̨em koloru skóry, grupy członków, i dopóki nie
za- czniemy wspierać antyrasistowskich batalii, odizolowani i słabi poli- tycznie możemy
porzucić nasza ̨nadzieje ̨na jakak̨olwiek radykalna ̨przemiane ̨społeczna ̨w kraju. Zaczał̨em
zdawać sobie sprawe,̨ że znaczna cześ̨ć wspomnianego problemu tkwi w subkulturowym
stylu życia wielu anarchistów, włac̨zajac̨ mnie samego. Niniejszy esej jest próba ̨wglad̨u w
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istote ̨stale naglac̨ego poszukiwania „różnorodności” w ramach społeczności anarchistycz-
nej.

Poczaw̨szy od niezliczonych haseł sytuacjonistycznych, któ- re uświetniały teksty
wczesnych zespołów punkowych, aż do poja- wienia sie ̨ fali anarcho-punkowych grup
takich jak Crass i Conflict we wczesnych latach osiemdziesiat̨ych, punk rock jako subkul-
tura szczyci sie ̨ niepowtarzalna ̨ historia ̨ silnych relacji z wyraźnie anarchi- stycznymi
i anty-kapitalistycznymi nastrojami i działaniami politycz- nymi pojawiajac̨ymi sie ̨ na
przestrzeni lat. Wielu anarchistów dzisiaj, w tym i ja, jest, by tak rzec, ubocznymi pro-
duktami „punk rocka”, a wiec̨ osobami, które stały sie ̨ świadome politycznie poprzez
prze- żywanie pełnych złości i pasji piosenek zespołów anarcho- punkowych, dostep̨ do
fanzinów wykonanych z duchem idei „zrób to sam” i niezliczone inne źródła informacji,
które kraż̨a ̨ po punkowym podziemiu. Niektórzy natomiast zostali wprowadzeni w mu-
zyke ̨ i subkulture ̨ punk poprzez wejście w anarchistyczny krag̨ społeczny. Niezależnie od
tego, „co było na poczat̨ku”, korelacja pomied̨zy sce- na ̨ punkowa ̨ a scena ̨ anarchistyczna ̨
jest trudna do przeoczenia, zwłaszcza podczas kongresów i konferencji anarchistycznych.
To nie przypadek, że demografia sceny punkowej w dużej mierze odpowiada demografii
sceny anarchistycznej – w obu przypadkach ilość osób płci mes̨kiej o białym kolorze
skóry, wywodzac̨ych sie ̨ z klasy śred- niej i pochodzac̨ych z terenów podmiejskich, jest
przeważajac̨a.

Wydaje sie ̨ zatem oczywiste, że problem braku raso- wej/klasowej różnorodności w ob-
reb̨ie ruchu anarchistycznego w Stanach Zjednoczonych bed̨zie istnieć tak długo, jak dłu-
go ruch ten pozostaje w granicach jednej określonej kultury, jaka ̨ jest punk. Igno- rowa-
nie tego stanu rzeczy jako jedynie nieznacznej przeszkody w generalnie „politycznie po-
prawnym” ruchu i udawanie, że problem ten może zostać rozwiaz̨any, jako że zdolni je-
steśmy rekrutować ludzi o odmiennych kolorach skóry poprzez bycie bardziej „otwarty-
mi”, byłoby i jest niestety aktualnie popełnianym czes̨to błed̨em. To niezwykle ważne, aby
uświadomić sobie, jak kulturowe granice moga ̨ zrażać czy odstraszać inne społeczności,
jak subtelne formy wyparcia i kompleksu winy uniemożliwiaja ̨ realne rozwiaz̨ania i dla-
czego wie- le naszych wysiłków podejmowanych w przeszłości okazało sie ̨bez- owocnymi,
jeśli chodzi o wdrażanie nowych, efektywnych sposobów na osiag̨niec̨ie zróżnicowanego,
anarchistycznego ruchu.

Biorac̨ pod uwage ̨ fakt, że wiek̨szość ludzi, którzy stanowia ̨ źródło wydarzeń inicjowa-
nych w ramach ruchu anarchistycznego, jest pomied̨zy szesnastym a trzydziestym rokiem
życia, i że osoby te w taki czy inny sposób zwiaz̨ane sa ̨ z subkultura ̨ punkowa ̨ bad̨ź z inny-
mi „alternatywnymi” stylami życia, łatwo zrozumieć, dlaczego te „ruchy” maja ̨ tendencje ̨
raczej do odstraszania od siebie wiek̨szości ludzi niż wzbudzania w nich zainteresowania.
Punk przyciag̨nał̨ i wciaż̨ przyciag̨a przedewszystkimbiałych,mes̨kich przedstawicieli kla-
sy średniej, którzy, choć sa ̨„zbyt sprytni”, aby złapać sie ̨w sidłamuzyki rockowej naped̨za-
nej przez mied̨zynarodowe korporacje, także chca ̨ „dać czadu”. Jest to też kultura silnie
zwiaz̨ana z etosem alienowania sie ̨ od reszty społeczeństwa, niejednokrotnie w wyrazie
buntu przeciwko uprzywilejowanemu tłu społecznemu lub rodzicom. Oczywiście nie ma
nic złego w żadnej radykalnej kontrkulturze, ma- jac̨ej swój własny, odreb̨ny charakter.
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Mało tego, taki sposób ustana- wiania „podziałów” pomied̨zy jednym a drugim światem
prawdopo- dobnie działa na korzyść tych, którzy sa ̨członkami pierwszego z nich. Ale trze-
ba przyznać, że jest to korzyść wyłac̨znie dla nich. Po- nadto dzisiaj ruch anarchistyczny
określił z góry swoje najistotniejsze zadania. Rzadko ida ̨ one w parze z organizowaniem
społeczności lub praca ̨dla zmiany społecznej wokół takich zagadnień, które wiek̨szość lu-
dzi traktuje priorytetowo – mam na myśli chociażby bardziej sub- telne formy rasizmu,
seksizmu i dyskryminacji ze wzgled̨u na wiek, kwestie ̨ płac, opieki zdrowotnej i tak dalej.
Czes̨to jesteśmy bardziej zainteresowani promowaniem samej idei anarchizmu i tak zwa-
nych organizacji anarchistycznych niż praca,̨ majac̨a ̨na celu wprowadzenie jakiejś realnej
alternatywy w życie zwykłych ludzi. Obecny ruch anarchistyczny, z tego właśnie powodu,
nie ma istotnego znaczenia w życiu wiek̨szości uciskanych ludzi.

Co niepokojac̨e, moje doświadczenia wskazuja,̨ że wielu anarchistów o białym kolorze
skóry albo ucieka sie ̨ do stałej odmowy wziec̨ia na siebie współodpowiedzialności, albo
angażuje sie ̨w wyłac̨znie symboliczne gesty, dyktowane przez kompleks czucia sie ̨ uprzy-
wilejowanym i winnym. Byłem świadkiem wielu bardzo negatywnych i defensywnych re-
akcji anarchistów o białym kolorze skóry, które zostały sprowokowane używaniem słów
„biały kolor skóry” i „klasa średnia” w tym samym zdaniu. Niektórzy z nich bun- towniczo
podkreślali, że faktycznie sa ̨ przedstawicielami „klasy ro- botniczej”, ponieważ dorastaja ̨
w biedzie lub musza ̨pracować. Nie zdaja ̨ sobie sprawy, że wspominane przez nich okolicz-
ności nie zmieniaja ̨faktu, że sa ̨wciaż̨ w stanie zaadaptować sie ̨ i korzystać z bieżac̨ej sceny
anarchistycznej, zdominowanej przez klase ̨ średnia,̨ majac̨ do dyspozycji „przywileje” wy-
nikajac̨e z koloru skóry.

Wydaje sie,̨ że na przestrzeni lat dość obszerny arsenał za- przeczeń i racjonalnych uza-
sadnień wykształcił sie ̨ w obreb̨ie sceny anarchistycznej. Przywołam jeden z moich ulu-
bionych przekładów, kiedy to podszedłem do członków grupy organizujac̨ej konferencje ̨
anarchistyczna ̨ (miała miejsce w Los Angeles podczas konwencji Partii Demokratycznej) i
zwróciłem uwage ̨ na fakt, że grupa ta skła- dała sie ̨ niemal całkowicie z punków o białym
kolorze skóry. Wielu z nich zaczeł̨o sie ̨ bronić, mówiac̨: „Wierze ̨w swobodne, spontanicz-
ne uczestnictwo” lub „Nie powstrzymuje ̨ nikogo przed dołac̨zeniem do naszej grupy. W
rzeczywistości bardzo byśmy chcieli, żeby przy- łac̨zyli sie ̨do nas inni ludzie, ale jakoś nie
dołac̨zaja”̨. Uwagi tewskazuja,̨ jakmało zdaja ̨oni sobie sprawe ̨z tego, że „inni nie doła-̨ cza-
ja”̨, ponieważ nie maja ̨ żadnego zakotwiczenia w tej strefie kom- fortu, której odpowiada
subkulturowy styl życia czy wychowanie moich rozmówców. Wierze,̨ że ten brak świado-
mości i jego konsekwencje to jedna z najbardziej poważnych i istotnych prze- szkód, przed
którymi stoja ̨ dziś anarchiści. Dopóki anarchiści o bia- łym kolorze skóry nie uzmysłowia ̨
sobie naglac̨ej potrzeby wymaza- nia rasowych/klasowych/kulturowych granic, bed̨a ̨ tyl-
ko utrwalać w istnieniu wyizolowane anarchistyczne getto. Jedna z bardziej ob- raźliwych
sentencji, jaka ̨ usłyszałem nie tak dawno temu od lokalne- go anarchisty, brzmi: „Daj spo-
kój, pracuje ̨ z toba.̨ A ty nie jesteś biały… Wiec̨ widzisz, nie moge ̨ być rasista”̨. Myśl, że
sama moja (lub jakiejkolwiek innej osoby o innym niż biały kolorze skóry) obecność czy
zgoda na nia ̨ w jakiś sposób ustanawia czyjeś podejście do kwe- stii rasy, obecna w przy-
toczonymwyznaniu, jest boleśnie absurdalna. Ale odzwierciedla w jaki sposób wciaż̨ rozu-
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muje wielu ludzi. Napotkałem też bardziej subtelna ̨ forme ̨ wypierania poruszanego tutaj
problemu, dostrzeżona ̨u osób, które twierdza,̨ że ponieważ pojec̨ie rasy jest konstruktem
społecznym, należy zachowywać sie ̨ tak, jakby kategoria taka jak „tożsamość rasowa” nie
istniała. Co zabawne, sta- nowisko takie prezentuja ̨ prawie zawsze osoby identyfikujac̨e
sie ̨ jako „białe”. Z pewnościa ̨ jest to wygodne, aby jako człowiek o białym kolorze skóry
utrzymywać, że problematyka rasy nie istnieje, co przypomina mi podobna ̨ linie ̨myślenia,
obecna ̨ w kampaniach na temat tego, jak to teraz wszyscy żyjemy w „ponad-kolorowym
społe- czeństwie”, z „równymi szansami dla wszystkim”.

Oczywiście, nie wszyscy anarchiści o białym kolorze skóry sa ̨ ignorantami w kwestii
rasowo-klasowych zależności. Jednak bez wzgled̨u na to jak dobre sa ̨ jej intencje, scena
anarchistyczna została w przeważajac̨ej cześ̨ci tak głeb̨oko zakorzeniona w stylu życia wie-
dzac̨ych lepiej, bardziej punkowych, anty-faszystowskich i wegańskich od reszty, ofiarmo-
dy, czy młodych, noszac̨ych dreadloki, popularyzujac̨ych freeganizm ecowojowników, że
nie tylkowiek̨- szości ludzi trudno jest zrobić ku niej pierwszy krok, ale także ona sama ska-
zana jest na odrzucenie, gdy z własnej inicjatywy stara sie ̨dotrzeć do innych społeczności.
Typowy scenariusz takich inicjatyw nie wykracza poza wspomniane już „uskrzydlajac̨e”
gesty solidarności – jak wizyty w siedzibie miejscowej grupy rewolucyjnej, której członko-
wie maja ̨ inny kolor skóry i pobyt na tyle długi, aby zrobić zdjec̨ia pieś̨ci uniesionych w
powietrzu lub zaproszenie „do siebie” osoby o innym niż biały kolor niejako w celu złago-
dzenia własnej winy. Ale, żeby być w porzad̨ku, musze ̨przyznać, że znam kilka osób, które
rzeczywiście staraja ̨sie ̨angażować w poważna,̨ a nie jedynie symboliczna ̨prace ̨z ludźmi o
innych kolorach skóry i/lub udzielaja ̨sie ̨poprzez organizowanie społeczności. Generalnie
jednak wiek̨szość aktywistów ruchu anarchistycznego zadowala sie ̨ tym, co symboliczne, i
jest daleka odwspierania zmagań ludzi, aby zmienić świat, właśnie dlatego, żemaja ̨wybór,
w przeciwieństwie do ludzi, którzy musza ̨walczyć o swoja ̨ egzystencje.̨

Warto byłoby przyjrzeć sie ̨ grupom anarchistycznym i projektom takim jak Anti-Racist
Action, Earth First czy Food Not Bombs, aby dowiedzieć sie ̨ w jakim stopniu na grupy te
maja ̨ wpływ subkulturowe style życia i jak radza ̨ sobie one z problemem różno- rodno-
ści. Wydaja ̨ sie ̨ być one doskonałym narzed̨ziem uświadamiania politycznego wielu ludzi
(którzy moga ̨ identyfikować sie ̨ albo czuć komfortowo wewnat̨rz wyraźnej kontrkultury),
ale prawie nigdy nie wykraczaja ̨ poza granice własnych stref komfortu. Nasi najbliżsi to-
warzysze nie sa ̨ ludźmi wybranymi ze wzgled̨u na ich polityczne osamotnienie, wielu z
nich dzieli z nami zasady i przekonania poli- tyczne, ale pozostaja ̨ dla nas niewidoczni,
ponieważ nie podzielaja ̨naszego „stylu” kulturowych preferencji. Co wiec̨ej, widzimy, jak
duża ilość infoshopów wyrosła w wielu miastach na przestrzeni lat. Ale czy jest sie ̨ z czego
cieszyć, skoro staja ̨ sie ̨ raczej miejscem towa- rzyskich spotkań działaczy punkowych, wy-
łac̨zajac̨ ze swojej enkla- wy ludzi mieszkajac̨ych w okolicy? Powinniśmy być również świa-
domi faktu, że czes̨to te projekty przyczyniaja ̨ sie ̨ bezpośrednio do gentryfikacji dzielnic
o niskich dochodach, jako że punkowe i anar- chistyczne subspołeczeństwa nie sa ̨ znane
z płacenia wysokich czynszów. Wszystko zależy od tego czy działaja ̨ one jako modne miej-
sca spotkań punków/anarchistów, czy jako miejsca, które sa ̨pełne sza- cunku dla lokalnej
społeczności i aktywnie sie ̨ z nia ̨wiaż̨a.̨
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Niewat̨pliwie istnieje silny zwiaz̨ekmied̨zy kulturowym sty- lem życia i strefa ̨komfortu,
a stopniem zróżnicowania obecnym w każdej grupie. Nie moga ̨one traktować problemów
zwiaz̨anych z kwestiami rasowymi jako kwestii pobocznych, jako „procesu w toku”; praca
nad nimi powinna figurować obok głównych założeń, jakie przyjmuja ̨ aktywiści. Możemy
utrzymać nasze subkulturowe środowisko w nienaruszonym stanie, ale nasze wysiłki or-
ganizacyjne musza ̨ zrobić krok „poza”. W tym momencie przynajmniej bardziej sensow-
ne wydaje sie ̨ organizowanie anarchistycznej działalności w zgodzie z sas̨iedztwem i war-
tościami, niż według upodobań este- tycznych i konkretnych subkulturowych ideologii.
Anarchizm nie rozwiaż̨e rasizmu bez ludzi nim dotkniet̨ych. I na pewno nie docze- kamy
sie ̨ żadnej rewolucji wywołanej przez subkulturowe getta, w których najważniejszy jest
poszczególny lifestyle.
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Haussmanizacja i neohaussmanizacja
wobec krytyki sytuacjonistycznej
Kasper Pfeifer – doktorant literaturoznawstwa zwiaz̨any z Zakładem Historii Literatury
Poromantycznej UŚ. Interesuje sie ̨poezja ̨rewolucyjna,̨ semiotyka ̨architektury oraz histo-
rycystycznymi i materialistycznymi metodologiami badań literackich.

Urbanistyka, a co za tym idzie modelowanie relacji przestrzennych, wywiera doniosły
wpływ na proces kreowania wizji świata wyznawanych przez jej odbiorców1. Poczaw̨szy od
refleksji Umberta Eco, uznawanego za twórce ̨ semiotyki architektury2, konsumenta prze-
strzeni uważa sie ̨zarazem za jej użytkownika i interpretatora; za osobliwa ̨odmiane ̨widza,
który równolegle asygnuje i denotuje znaczenia umocowane w tkance przestrzennej, sta-
jac̨ sie ̨ „budowniczym” i „ofiara”̨ sensów implikowanych przez założenia urbanistyczne3.
Należy przy tym podkreślić, że naddawanie znaczeń realizacjom architektonicznym jest
postep̨owaniem wtórnym wobec pracy architekta, gdyż to jego autorskie projekcje podda-
wane sa ̨cześ̨ciowym przetworzeniomw procesach denotacji: według Ecomożemywzboga-
cać znaczeniamiejsc i strukturalnych składników realizacji architektonicznych, bed̨ac̨ jed-
nocześnie skazanym na bezsilność wobec fundamentalnych imperatywów ideologicznych
zakodowanych w komunikatach przestrzennych4. Co za tym idzie, jesteśmy jako odbior-
cy zmuszeni do recypowania przestrzeni miejskiej jako konstelacji nakazów i ograniczeń5.
Wznoszenie założeń urbanistycznych jest zaś na ogół dekretowana przez państwo i zro-
śniet̨e z dyskursem władzy.

Wpływanie na społeczeństwo przy użyciu planowania przestrzennego ma bogata ̨ trady-
cje,̨ której poczat̨ków powinniśmy szukać w wiekach dawnych i której emblematem sa ̨ lo-
kowania na surowych korzeniach (in cruda radice) takich ośrodków o symbolicznych funk-
cjach „pieczec̨i” systemów politycznych, jak Aleksandria czy Konstantynopol. Praktyka ta

1 Zob. U. Eco, Pejzaż semiotyczny. Tłum. A.Weinsberg,Warszawa 1972, passim.; S. E. Rasmussen: Odczu-
wanie architektury. Tłum. B. Gadomska. Kraków 2015, s. 11; M. Hendrykowski: Proksemika: studia semiotyki
i antropologii kultury. Poznań 2016, s. 9. Por. także sytuacjonistyczne pojec̨ie psychogeografii (zob. przypis
nr 61).

2 Zob. U. Eco: Funkcja i znak (Semiologia architektury), s. 270-345.
3 Ibidem, s. 285-292.
4 Por. W. Panas: W kreg̨u metody semiotycznej, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra /Content/61622/

W_kregu_metody_semiotycznej_ksiazka.pdf, s. 34-47, [dostep̨ 17.09.2017].
5 Por. S. E. Rasmussen: Odczuwanie…, s. 11.
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okazuje sie ̨zreszta ̨powszechna, gdy rozszerzymyperspektywe:̨ Sankt Petersburg, La Plata,
bad̨ź Tychy i Nowa Huta w Polsce. Wspomniane lokacje to interesujac̨e wytwory praktyki
politycznej, wytwory tym ciekawsze, że za ich powstaniem stały ambicje powołania do ży-
cia nowych rzeczywistości socjetarnych6, a wiec̨ – korzystajac̨ z definicji zaproponowanej
przez Sergieja Prolejewa – uwarunkowań bed̨ac̨ych produktem „szczególnego wzajemne-
go stosunku idei i rzeczywistości, a mianowicie pierwszeństwa i dominacji pierwszej na
druga”̨7.

Na tej podstawie możemy wyłonić dwie tradycje interweniowania w planowanie. Pierw-
sza z nich – równościowa – wyrasta z utopistycznej tradycji socjalizmu8 – druga zaś – anty-
rewolucyjna9 – znajduje umocowanie w orientacji zainaugurowanej przez barona George-
sa Haussmanna a nastep̨nie spopularyzowanej przez funkcjonalistyczne projekty moder-
nistów10.

Majac̨ na uwadze powyższe rozróżnienia, za cel niniejszego artykułu stawiam przedsta-
wienie rudymentarnych założeń urbanistyki antyrewolucyjnej, umieszczenie jej w kontek-
ście krytyki sytuacjonistycznej (której ostrze mierzyło przede wszystkim w barona Haus-
smanna oraz Le Corbusiera traktowanych jako symbole funkcjonalistycznego podejścia
do „produkcji przestrzeni”), a także usytuowanie na niwie tradycji Fourierowskiej sytu-
acjonistycznych remediów na wyprowadzenie miasta z kryzysu zapoczat̨kowanego przez
dziewiet̨nastowieczna ̨haussmannizacje ̨ oraz jej późniejsze przeobrażenia.

Haussmanizacja
Jak wspomniałem, kamień weg̨ielny pod wywłaszczajac̨y urbanizm położył Georges Hau-
smann. Choćwedług GuyaDeborda, „ParyżHaussmanna tomiasto zbudowane przez idiote,̨
pełne krzyku i furii i nic nie znaczac̨e”11 , przyznać trzeba, że w połowie XIX wieku stolica
Francji domagała sie ̨kompensacji: miasto należało do najwiek̨szych i najbardziej zatłoczo-
nychmetropolii zachodniego świata, a znaczna ̨jego cześ̨ć stanowiła tkanka historyczna, w

6 Jest to pojec̨ie ukute przez Fouriera, w jego rozumieniu oznaczało «zrzeszeniowość». Proponuje ̨ tłu-
maczyć je jako «socjotwórczy». Zob. S. Prolejew: Miasto (post)socjalistyczne i urbanistyka socjetarna. Słowo
oprojekcie. Tłum. K. Novikova, K. Ned̨za-Sikoniowska, J. Piaseczna. Link: http://miastopostsocjalistyczne.pl/
o-projekcie, [dostep̨: 10.09.2017].

7 S. Prolejew: Urbanistyka socjetarna. Tłum. J. Piaseczna. W: Miasto (post)socjalistyczne: przestrzeń
władzy. T. 1. Red. K. Ned̨za-Sikoniowska, M. Pirveli. Kraków – Szczecin 2015, s. 43.

8 Ibidem, s. 43 i 49.
9 Używam nazwy «antyrewolucyjny» zamiast bardziej upowszechnionej formy «kontrewolucyjny»,

gdyż pierwsza z nich bliższa jest pożad̨anego przeze mnie znaczenia «zapobieganie», podczas gdy druga
oznacza przede wszystkim «wystep̨owanie przeciw czemuś». Por. hasło słownikowe: https://sjp.pwn .pl/
slowniki/kontr%20.html [dostep̨: 18.09.2017 r.]

10 W. Graham,Miasta wyśnione. Siedemwizji urbanistycznych, które kształtuja ̨nasz świat, tłum. A. Sak,
Kraków 2016, s. 107.

11 G.-E. Debord: Wstep̨ do krytyki geografii miejskiej. Tłum. M. Kwaterko. W: Przewodnik dla dryfuja-̨
cych. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście. Wyb. i tłum. M. Kwaterko, P. Krzaczkowski. Warsza-
wa 2015, s. 75.
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dużej mierze odzwierciedlajac̨a układ lokacyjny12. Ponadto Paryż borykał sie ̨z przeludnie-
niem i problemami sanitarnymi, z których najwiek̨sze to brak powszechnego dostep̨u do
wody oraz kanalizacji13. Optymista ̨ bed̨zie jednak ten, kto zaryzykuje stwierdzenie, że za
śmiałym planem niemal dwudziestoletniej (1852-1870) przebudowy stała filantropia Na-
poleona III. Topografia miasta i zages̨zczenie ludności ułatwiały samoorganizowanie sie ̨
społeczeństwa, co – powtarzajac̨ za Bakuninem – pozwalało ruchom rewolucyjnymna osia-̨
gniec̨ie „pełnego rozwoju”14. Was̨kie ulice dawały możliwość szybkiego wznoszenia bary-
kad, a ich plat̨anina na skuteczna ̨ obrone ̨ przed kontrrewolucja1̨5.

Z poruczenia Napoleona III rozpoczet̨o wiec̨ wiwisekcje ̨ Paryża. Operacje,̨ pod której
przemożnym wrażeniem, przez niemal cała ̨kariere ̨ twórcza,̨ pozostawał, uznawany przez
sytuacjonistów za spadkobierce ̨ spuścizny Haussmanna, Le Corbusier16. Burzono całe
kwartały, klasy niższe, zamieszkujac̨e centrum, przesiedlano na przedmieścia, a dotych-
czasowa ̨ ges̨ta ̨ zabudowe ̨ rekompensowano budynkami o luksusowej powierzchowności.
Miasto poprzecinano szerokimi arteriami, a w punktach zapalnych minionych buntów
wytyczono obszerne place, by ułatwić nie tylko wkraczanie wojska do miasta z czterech
stron świata17, ale i pozwolić na użycie artylerii bez wyrzad̨zania poważnej szkody tkance
miejskiej. Choć na czas wielkiej przebudowy utworzono wiele miejsc pracy18, wywłasz-
czenia proletariatu nie doprowadziły do rozwiaz̨ania problemów socjalnych Paryża19.
Podkreślmy przy tej okazji, że władza, przy wsparciu kapitału zewnet̨rznego, niszczyła
domy i sklepy należac̨e do proletariuszy, tym samym niezdolnych do pracy fizycznej
przy travaux haussmanniens skazujac̨ na bezrobocie, życie w ned̨zy i bezdomność20.
Znaczac̨y jest również fakt, że wspomniane przesiedlenia doprowadziły do spekulacji i
gwałtownego podniesienia cen czynszów, parceli i środków niezbed̨nych do utrzymania
minimum socjalnego. Jak dowodzi Andy Merrifield:

Kapitał finansowy zaczał̨ wtedy dokonywać swojego śliskiego wejścia na
grunt miejskiego doświadczenia; wcześniej miejskość stanowiła po prostu tło
dla wielkiego kapitalistycznego dramatu, który rozgrywał sie ̨ w czasie, kiedy
Marks pisał swój Manifest. Była zwykła ̨ siedziba ̨ giełdy; nagle jednak to ona

12 A. Liebfeld: Napoleon III. Warszawa 1979, s. 192.
13 Deficyty sanitarne miasta skutkowały licznymi pomorami. Za najwiek̨sze z nich uznaje sie ̨ dwie epi-

demie cholery w latach 1948-1949 oraz 1855. Zob. D. Harvey, Paris, Capital of Modernity, New York 2003, s.
245.

14 Por. M. Bakunin: Komuna Paryska a idea Państwa. W: Bóg i państwo. Red. D. Kaczmarek. Poznań 2012,
s. 155.

15 Po restauracji Bourbounów w 1814 roku Paryżem regularnie targały powstania, rewolucje oraz inne
drobne zajścia uliczne. Za najistotniejsze z nich uważa sie ̨ zrywy z lat: 1830, 1832, 1834, 1839 i dwie rewolty
w 1848 roku (rewolucja lutowa i dni czerwcowe).

16 Le Corbusier: Urbanistyka. Tłum. T. Swoboda. Warszawa 2015, s. passim
17 A. Liebfeld, : Napoleon III…, s. 192.
18 Ibidem.
19 J. P. T. N. Bury: Napoleon III and the Second Empire. London 1964, s. 60.
20 J. Singer: Housing, Homelessness and Social Justice.W: The Routlege International Handbook of Social

Justice. Red. M. Reich. London-New York 2014, s. 300.
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stała sie ̨ rynkiem papierów wartościowych, kolejnym aktywem. Machinacje
biznesowe biznesowe stały sie ̨ teraz machinacjami w przestrzeni miejskiej,
finansowana ̨ przez państwo promocja ̨ rynku nieruchomości, inwestycjami
polegajac̨ymi na konfigurowaniu nowej i wywłaszczaniu starej przestrzeni21.

Prosper-Olivier Lissagaray, uczestnik Komuny Paryskiej, wspierane przez barona Haus-
smanna spekulacje na rynku nieruchomości wymienia nawet w szeregu przyczyn prowa-
dzac̨ych do wybuchu rewolucji w 1871 roku22 (sic!), co sprawia, że zryw komunardówmoż-
na traktować jako pierwsza ̨ historyczna ̨ próbe ̨ „odzyskania miasta” przez jego mieszkań-
ców23.

Sedno Haussmannowskiej przebudowy zrec̨znie punktował takżeWalter Benjamin, kon-
statujac̨, że „działalność [barona] wpisuje sie ̨ w imperializm napoleoński. Ten zaś sprzyja
kapitalizmowi finansowemu”24 – i dalej – „Hugo i Mérimeé sugeruja ̨wyraźnie, iż w oczach
paryżan Haussmannowskie przekształcenia sa ̨głównie pomnikami napoleońskiego despo-
tyzmu. Mieszkańcy […] zaczynaja ̨ uświadamiać sobie nieludzki charakter metropolii”25.

Neohaussmanizacja
Paryż Napoleona III stał sie ̨ symbolem polityki antyrewolucyjnej i wywłaszczeniowej. Nad-
użyciembed̨zie jednak stwierdzenie, że kolejne, nowoczesne ingerencjew przestrzeńmiej-
ska,̨ bed̨ac̨e „amalgamatem interesów kapitału, państwa i burżuazji”26, korzystały wyłac̨z-
nie z metod wypracowanych przez Haussmanna. Neohaussmannizacja to nowa jakość w
kapitalistycznym zarzad̨zaniu przestrzenia,̨ której efektem, podobnie jak w przypadku
pierwowzoru, ma być przeobrażenie klasowej i politycznej struktury miasta27. Mimo tych
samych korzeni (Paryż) oraz celów haussmannizacji i neohaussmannizacji (stratyfikacja
przestrzeni, jej utowarowienie oraz spektakularyzacja sektora usługowo reprezentacyj-
nego)28, druga z tych tendencji cechuje sie ̨ pewnym wysubtelnieniem metod w stosunku
do pierwszej. Neohaussmannizacja – twierdzi Piotr Juskowiak – poza zglobalizowaniem
obszaru swoich ingerencji29 charakteryzuje sie ̨ odmienna ̨ od pierwowzoru postacia ̨ wy-

21 A. Merrifield, Nowa kwestia miejska, tłum. P. Juskowiak, Warszawa 2016, s. 62.
22 P. O. Lissagaray, Historia komuny Paryskiej 1871, red. I. Strumińska, Warszawa 1971, s. 107.
23 P. Juskowiak:Wywłaszczajac̨a urbanizacja.Miejskimarksizmwobec problemu akumulacji pierwotnej.

„Praktyka Teoretyczna”, 2(16)/2015, s. 78-113.
24 W. Benjamin: Paryż, stolica XIX wieku (1935). W: Tegoż, Pasaże. Tłum. I. Kania. Kraków 2005, s. 43.
25 Ibidem.
26 P. Juskowiak: Wywłaszczajac̨a urbanizacja…, s. 101.
27 A. Merrifield, Nowa kwestia…, s. 3.
28 Ibidem, s. 51.
29 Neohaussmannizacja to metoda globalna, zaistniała na każdym kontynencie według podobnego klu-

cza. Por. P. Juskowiak, Wprowadzenie do polskiego wydania. Mad̨rość ulicy i magia marksizmu. W: A. Merri-
field: Nowa kwestia…, s. XXII-XXIII.

112



właszczeń oraz przebiega na „podwójnie globalnym poziomie cyberprzestrzeni30 i fizycz-
nej tkanki miejskiej”31. Przez pragmatyczna ̨ polityke ̨ utowarowienia przestrzeni i uzależ-
nienia jej od zewnet̨rznego kapitału uwidacznia sie ̨ także swoista kreacja Innego, „niepeł-
nowartościowego” wywłaszczonego, która według autora Nowej kwestii miejskiej staje ̨ sie ̨
w rek̨ach władzy instrumentem służac̨ym legitymizacji zmian aranżowanych w obszarze
polityki i planowania32. Owocuje to na ogół procesami gentryfikacyjnymi33, a nie gwałtow-
na ̨ przebudowa ̨ całego miasta, która ̨ trudno sobie obecnie wyobrazić; ostatecznie jednak
wszelkie zmiany prowadza ̨do takiego kreowania miast, by ich zasoby wydawały sie ̨ atrak-
cyjne z punktu widzenia inwestorów, turystów czy uprzywilejowanych klasowomieszkań-
ców34.

Neohaussmannizacja to zjawisko dajac̨e sie ̨zaobserwować już na przełomie wieków XIX
i XX (wówczas jeszcze w postaci hybrydy wersji dziewiet̨nastowiecznej i nowoczesnej). Jef-
frey Singer, zajmujac̨y sie ̨badaniem historii idei sprawiedliwości społecznej, mówiac̨ o na-
śladownikach francuskiego barona, w charakterzemateriału egzemplifikacyjnego przywo-
ływał prace fotografa Eugene’a Atgeta, za którego opus magnum uznaje sie ̨ cykl fotografii
przedstawiajac̨y Paryż na pograniczu stuleci. Cykl ten, który Benjamin nazywał dokumen-
tacja ̨z miejsca zbrodni35, obrazuje żarłoczne niszczenie stolicy Francji, rozbudowe ̨peryfe-
ryjnych osiedli mieszkaniowych oraz ich paramilitaryzacje36, czyli koszarowanie pracow-
ników najemnych w wyalienowanych jednostkach mieszkalnych37.

Pierwsza połowa XX wieku stworzyła zreszta ̨wybitnie sprzyjajac̨e warunki dla rozwoju
neohaussmannizacji38. Po pierwsze, z powodu wojen światowych rosło zapotrzebowanie
na tanie mieszkania; po drugie, gwałtownie wzrastało znaczenie kapitału i rola rozwoju
technicznego, czego skutkiem stał sie ̨ gwałtowny wzrost ilości aut, prowadzac̨ do tego, że
drugim zadaniem planistów, obok stwarzania warunków sprzyjajac̨ych jednostkowej alie-
nacji i spektakularyzacji przestrzeni handlowo-usługowej, stało sie ̨ zapewnienie miastom
właściwej drożności układu komunikacyjnego39.

Tendencje planowania antyrewolucyjnego przestały uwidaczniać sie ̨ wyłac̨znie w wy-
tyczaniu szerokich ulic i placów oraz transferze siły roboczej na obszary graniczne orga-
nizmów miejskich, zakładajac̨ – nie wywoływanie atmosfery ludycznej, jak życzyli sobie
sytuacjoniści – ale stworzenie warunków pozwalajac̨ych na efektywna ̨konsumpcje ̨zbioro-

30 Ma to zwiaz̨ek z ewolucja ̨ pracy najemnej w inny, mniej stabilny, prekarny system pracy oraz jej
niematerialny charakter. Por. P. Juskowiak: Wprowadzenie do polskiego wydania…, s. XXIII-XXIV.

31 Ibidem, s. XXIII.
32 A. Merrifield: Nowa kwestia…, s. 8.
33 Por. V. Sinewali: Gentryfikacja. Lokatorzy w ogniu wojny socjalnej. Warszawa – Berlin – Poznań 2010.
34 A. Merrifield: Nowa kwestia…, s. 100-101.
35 W. Benjamin: Dzieło sztuki w dobie produkcji technicznej. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty.

Tłum. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1996, s. 215.
36 J. Singer: Housing, Homelessness…, s. 301
37 A. Merrifield: Nowa kwestia…, s. 8.
38 Por. Constant: Nadchodzac̨a wielka gra. Tłum. M. Kwaterko. W: Przewodnik…, s. 230.
39 G.-E. Debord: Wstep̨ do krytyki geografii miejskiej…, s. 75.

113



wa ̨dóbr „społecznych”40. Według sytuacjonistów najważniejszym daż̨eniem kapitalistycz-
nej władzy stało sie ̨ (poprzez przemyślane lokowanie siatki komunikacyjnej i obiektów
użyteczności publicznej) zapewnienie odpowiedniej, „pasożytniczej”, jak chciał to widzieć
Debord41, proliferacji środków komunikacyjnych oraz produkcja wykształcenia, „ludzi pi-
śmiennych, ale podległych, osób kłaniajac̨ych sie ̨ władzy i niedyskutujac̨ych z dominuja-̨
cym porzad̨kiem”42. Według Anny Winkler, zajmujac̨ej sie ̨ badaniem dorobku środowiska
Mied̨zynarodówki Sytuacjonistycznej i dziejów rewolucji 1968 roku, „inicjatywy podejmo-
wane zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie, były dla sytuacjonistów przejawem tego
samego spektaklu, przejawem absolutyzmu tej samej zracjonalizowanej – i wciaż̨ racjona-
lizujac̨ej – władzy, która także przez odpowiednia ̨ organizacje ̨ przestrzeni chce utrwalać
swoje panowanie”43.

Sytuacjoniści, poddajac̨ krytyce takie procesy jak haussmannizacja, neohaussmanniza-
cja oraz gentryfikacja, ostrze swojej krytyki wymierzali przede wszystkim w Le Corbusie-
ra, przeceniajac̨ jednak jego wpływ na powstanie i rozwój miasta technogennego. A jest
to wpływ osobliwy, bo choć Corbusierowi nie udało sie ̨ wcielić w życie żadnej z jego kon-
cepcji urbanistycznych, w znacznym stopniu ukształtował on praxis kolejnych pokoleń
urbanistów44. Wspomnijmy tu schematy Planu Voisin z 1925 roku, dalece bardziej radykal-
ne od projektów samego Haussmanna45, zakładajac̨e zrównanie z ziemia ̨kilku kilometrów
kwadratowych centralnego Paryża, by w ichmiejscu zrealizować konfiguracje ̨poprzecina-
nych autostradami superkwartałów i wielopiet̨rowych jednostekmieszkalnych46. „Urbani-
zować nie znaczy wydawać pieniad̨ze, ale je zarabiać, bogacić sie”̨47; „można wywłaszczać,
płacić odszkodowania, robić, co sie ̨chce? Tak, za czasówHaussmanna i cesarza. Tak, nawet
w dzisiejszej demokracji”48 – przekonywał szwajcarski architekt i urbanista.

Niestety opisywane powyżej strategie wywłaszczeniowe na ogół skutkuja ̨ spodziewa-
nym zyskiem. Dlatego na uwage ̨ i osobne rozpatrzenie zasługuje przypadek nowojorskie-
go Stuyvesant Town (1947), osiedla mieszkaniowego usytuowanego na Manhattanie zre-
alizowanego z rozmachem godnym ambicji Le Corbusiera zaprezentowanej dwie dekady
wcześniej w Planie Voisin, i które stało sie ̨ symbolem destrukcyjnej mocy dyskontyzacji
przestrzeni miejskiej.

Firma ubezpieczeniowa Metropolitan Life, najwiek̨sza ówcześnie korporacja w Stanach
Zjednoczonych, korzystajac̨ z braku regulacji prawnych dotyczac̨ych budownictwa miesz-

40 Por. M. Castells: Kwestia miejska. Tłum. B. Jałowiecki. Warszawa 1982, passim.
41 G. Debord: Sytuacjonistyczne stanowisko w kwestii ruchu drogowego. Tłum. M. Kwaterko. W: Prze-

wodnik…, s. 271.
42 A. Merrifield: Nowa kwestia miejska…, s. 5.
43 A. Winkler: Miasto sytuacjonistyczne, czyli jak uwolnić sie ̨ od zracjonalizowanego dyskursu władzy.

W: Miasto (post)socjalistyczne…, s. 78-79.
44 Por. Mied̨zynarodówka Letrystyczna, Drapacze chmur od korzeni, tłum. M. Kwaterko, w: Przewod-

nik…, s. 49.
45 W. Graham: Miasta wyśnione…, s. 111.
46 Ibidem, s. 112.
47 Ibidem, s. 113.
48 Le Corbusier, Urbanistyka…, s. 122.
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kaniowego49, przeprowadziła pod koniec lat czterdziestych podrec̨znikowa ̨neohaussman-
nizacje ̨ wschodniej cześ̨ci Manhattanu. Za podstawe ̨ do rozpoczec̨ia prac przyjet̨o twier-
dzenie, że ustandaryzowana zabudowa kamieniczna Nowego Jorku50 nie stwarza odpo-
wiednich warunków socjalnych dla klientów ubezpieczeniowego giganta. Położywszy za-
ufanie w hipotezie zakładajac̨ej, że w „porzad̨nych mieszkaniach ludzie bed̨a ̨ żyli dłużej, a
to przełoży sie ̨nawiek̨sze zyski dla firmy”51, wysiedlonowielotysiec̨zna ̨społeczność i przy-
stap̨ionodowyburzeń.Wmiejscu dotychczasowych osiedli powstało 35 prefabrykowanych
jednostek mieszkaniowych, w których ulokowano ponad 25 tysiec̨y ludzi. Idea wcielana w
życie przez Metropolitan Life zakładała wygenerowanie znacznego zysku, co spowodowa-
ło, że nowo wybudowane osiedle przeznaczone były wyłac̨znie dla dobrze sytuowanych,
białych rodzin (skutkiem takiego postep̨owania stały sie ̨ liczne wystap̨ienia społeczności
afroamerykańskiej)52. Mimo to, realizacja Stuyvesant Town wzbudziła entuzjazm prasy,
która ochrzciła projekt Metropolitan „arcydziełem kapitalizmu”53. Był to poczat̨ek serii
podobnych inwestycji na terenie całej Ameryki. Korporacje wkrótce jednak odczuły, że
nie przekładaja ̨ sie ̨ one na kapitalizacje ̨wydatków. Nowe osiedla pozostawiono własnemu
losowi, cześ̨ć z nich wyburzono54.

Krytyka i remedia sytuacjonistycze
Wiedzac̨, że projektowaniew służbie spektakularnejwładzy aspiruje dowyalienowania jed-
nostki55 ze społeczeństwa, a zadaniem planowania antyrewolucyjnego jest zniwelowanie
wszelkich odchyleń od pozornej jednomyślności56, sytuacjoniści poddali kapitalistyczne

49 Sytuacja uległa zmianie zmianie dopiero w 1949 roku za sprawa ̨ustawy The American Housing Act.
50 Zob. D. Kuśnierz-Krupa: Nowy Jork: architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. „Wiado-

mości Konserwatorskie”, nr 29 (2011), s. 59-69.
51 W. Graham: Miasta wyśnione…, s. 124.
52 Na fali tych protestów pisarz i aktywista na rzecz równouprawnienia James Baldwin określił realiza-

cje ̨ Stuyvesant Town mianem „sprzat̨ania negrów”. Zob. R. Plunz: A History of Housing in New York City.
Columbia 1990, s. 256.

53 Cyt. za: W. Graham: Miasta wyśnione…, s. 126.
54 Wspomniany proces obrazowo opisywał amerykański historyk architektury Wade Graham: ”osiedla

te szybko podupadaływskutek zaniedbania i niepilnowania porzad̨ku przezwładzemiejskie, które cieł̨y usłu-
gi publiczne wraz z przenosinami wiek̨szości ich podatników poza granice gmin, na przedmieścia. Powodo-
wało to gwałtowny wzrost bezrobocia – i towarzyszac̨y mu rozpad rodzin – a także wzrost przestep̨czości w
cześ̨ciach wspólnych, takich jak korytarze i klatki schodowe, ale przede wszystkim na opuszczonych otwar-
tych przestrzeniach mied̨zy blokami, bezosobowych i za dużych, żeby można tam było utrzymywać bezpie-
czeństwo. Lepiej sytuowani mieszkańcy sie ̨wyprowadzili, co zaostrzyło problemy. Rewaloryzacja zabudowy
miejskiej, szczególnie według pomysłu Corbusiera, okazała sie ̨ szalenie kosztownym fiaskiem. Najsłynniej-
sze osiedla zostały zburzone – w najbardziej spektakularny sposób Pruitt-Igoe, wysadzone w powietrze w
1972 i Robert Taylor Homes w Chicago w 1998”. Zob. W. Graham: Miasta wyśnione…, s. 134.

55 G.-E. Debord: Wstep̨ do krytyki geografii miejskiej…, s. 75.
56 Por. A. Winkler: Miasto sytuacjonistyczne…, s. 79.
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metropolie żywej krytyce57. I choć sami nie brali udziału w sprawowaniu władzy, a ich re-
cepty na naprawienie miasta nie musiały toczyć trudnej walki z rzeczywistościa,̨ a wiec̨
i wykraczać poza myślenie utopistyczne, trudno przejść obojet̨nie obok potencjału nega-
tywnego ich diagnoz. Prezentowane przez nich drogi wyjścia z kryzysu technogennego
wynikały z przekonania, że wszystko podlega utowarowieniu stad̨ czes̨to przybierały nie-
racjonalne formy, które miały szanse ̨ nie zostać przechwycone przez rynek. Lokowały sie ̨
w oderwaniu od funkcjonalizmu, a proponowane wizje miast bliżej były spokrewnione z
Fourierowska ̨idea ̨pracy radosnej niż z tendencja ̨do racjonalizowania, polegajac̨a ̨na cyze-
lowaniu warunków odpowiednich dla maksymalistycznego wykorzystania potencjału pra-
cy najemnej58.

Społeczna teoria urbanistyki sytuacjonistycznej odcinała sie ̨ od koncepcji „miasta-
ogrodu”. „Oddalone od siebie i odizolowane wieżowce musza ̨ prowadzić do ograniczenia
bezpośrednich relacji mied̨zyludzkich i działalności zbiorowej”59 – pisał Constant, stwier-
dzajac̨ przy tym, że rezygnacja z aglomeracji, wraz z nastaniem XX wieku, stała sie ̨
niemożliwa. Sytuacjoniści, wbrew „regułom gry” narzuconym przez wywłaszczajac̨y
urbanizm, postrzegali aglomeracje ̨ jako skomasowana ̨ przestrzeń użytku społecznego
– rozważali miasto jako organizm, rezygnujac̨ z jednostkowego rozpatrywania takich
problemów jak ruch drogowy i kryzys mieszkaniowy czy własności psychogeograficzne60
(pod tym mianem rozumieli wpływ przestrzeni na psychike ̨ człowieka)61.

Wyrazem sprzeciwu wobec schematyzacji problemów dwudziestowiecznego miasta by-
ło ogłoszenie osobliwego programu naprawy – doktryny urbanistyki unitarnej62. „Kles̨ka
współczesnej urbanistyki tkwi w jej oportunizmie, bierności wobec problemów, z który-
mi sie ̨ styka, wreszcie w jej potulnym, wyzbytym zmysłu krytycznego podporzad̨kowa-
niu sie ̨ przestarzałemu modelowi kultury i społeczeństwa. To, co dziś nazywamy urbani-
styka,̨ ogranicza sie ̨ do rozwiaz̨ywania, w sposób mniej lub bardziej estetyczny, proble-
mów społeczno-ekonomicznych”63 – czytamy. Innymi słowy, urbanistyka jednostkowa by-
ła zbiorem narzed̨zi, sztuk i technik służac̨ych do konstrukcji przestrzeni socjetarnej[234]

57 „Samounicestwienie środowiska miejskiego już sie ̨ rozpoczeł̨o. Imperatywy konsumpcji prowadza ̨
do rozlania sie ̨ miast […]. Jednocześnie poszczególne etapy nie dokończonej reorganizacji tkanki miejskiej
krystalizuja ̨ sie ̨ czasowo wokół «fabryk dystrybucji», gigantycznych centrów handlowych, wznoszonych na
kompletnympustkowiu pośród bezkresnych parkingów. […] Techniczna organizacja konsumpcji jest zreszta ̨
tylko najbardziej widocznym aspektem powszechnego rozkładu, który sprawił, żemiasta zaczeł̨y pochłaniać
same siebie”. Zob. G. Debord: Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Tłum.
M. Kwaterko. Warszawa 2006, s. 120.

58 Ibidem, s. 78-79.
59 Constant: Nowe miasto dla nowego życia. Tłum. M. Kwaterko, w: Przewodnik…, s. 275.
60 Ibidem, s. 230.
61 „Jeśli geografia zdaje sprawe ̨ z determinujac̨ego wpływu ogólnych zjawisk przyrodniczych […] na

formacje ekonomiczne społeczeństwa, a co za tym idzie, na wizje świata” – pisał Debord – „psychogeografia
mogłaby zaproponować badanie ścisłych praw dotyczac̨ych bezpośredniego oddziaływania środowiska geo-
graficznego, świadomie zagospodarowanego lub nie, na afektywne zachowania jednostek”. Zob: G. E. Debord,
Wstep̨ do krytyki geografii miejskiej…, s. 75.

62 A. Winkler: Miasto sytuacjonistyczne…, s. 83.
63 Constant: Urbanistyka jednościowa. Tłum. M. Kwaterko. W: Przewodnik…, s. 423-439.
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w rozumieniu Fourierowskim[235], w czym znaczac̨y jest fakt nie faworyzowania żadnej ze
wspomnianych „sztuk” (pojec̨ie to należało do grupy najistotniejszych terminów, znajdu-
jac̨ych zastosowanie w retoryce sytuacjonistycznej. Miało ono za zadanie także odróżniać
współczesna ̨urbanistyke ̨od unitarnego projektu naprawczego, gdyż planowanie wywłasz-
czeniowe od czasów Haussmanna odnajdywało inspiracje ̨ raczej w ustawodawstwie niż w
piek̨nie)[236]. Stojac̨ w opozycji do tego typu praktyk, miasto unitarne miało być uzależ-
nione od „kształtowania dekoracji”, by pełnić role ̨zdecydowanej odpowiedzi na szkodliwe
z socjotwórczego punktu widzenia sposoby prefigurowania przestrzeni miejskiej.

Miasto miało być wystap̨ieniem przeciwko nudzie, gdyż zdaniem sytuacjonistów,
w dojrzałym społeczeństwie kapitalistycznym, to właśnie ona spełniała niegdysiejsza ̨
role ̨ szerokich arterii, uniemożliwiajac̨ych zbrojne wystap̨ienia niezadowolonego społe-
czeństwa[237]. Słowem, kreowanie nastroju nudy (jako cześ̨ci struktury przestrzennej)
interpretowano jako jeden z punktów dojścia współczesnej urbanistyki antyrewolucyjnej
– nie bez powodu podczas rewolucji w 1968 roku hasło „nuda jest kontrrewolucyjna” tak
czes̨to zdobiło mury Paryża[238].

Sytuacjoniści daż̨yli do uwypuklenia ludycznych aspektów życia, pragnel̨i stworzyć
miasto-gre.̨ W ich pismach odnajdujemy liczne sposoby przezwycież̨enia tej narzuconej
przez władze ̨ struktury. Stoi za nimi – niczymw idei Fourierowskiego falanstra – wiara, że
postep̨ techniczny umożliwi ich wdrożenie. Biorac̨ pod uwage ̨aspekty konstrukcyjne, uto-
pia miasta zaproponowana przez Constanta[239], ufundowana była na szeregu platform:
dolne etaże miały służyć ruchowi samochodowemu, zaś kolejne – parter, piet̨ra, tarasy –
budowane z przeznaczeniem na przestrzeń użytkowa ̨ i rekreacyjna6̨4. Wszystko to, z iście
haussmannowskim rozmachem, wyobrażano sobie jako możliwe do zrealizowania dziek̨i
zastosowaniu supernowoczesnych materiałów65.

Za najważniejszy czynnik strukturalny sytuacjonistycznego miasta uznaje ̨ jednak nie
utopistyczne – i przyznajmy, niewykonalne – założenia projektowe, a sposób organizacji
pracy. „Architektura […] stanowi materializacje ̨ pewnego stadium ekonomicznego. Archi-
tektura to zwieńczenie […], albowiem tworzenie architektury oznacza budowanie pewne-
go otoczenia i utrwalanie pewnego sposobu życia”66 – pisał sytuacjonista Asger Jorn. Wi-
zje Constanta daż̨yły zaś do ograniczenia czasu pracy wytwórczej. Hołdujac̨ idei miasta
ludycznego, stwarzały warunki odpowiednie na wykrystalizowanie sie ̨ zapotrzebowania
na rozrywke,̨ w zakres której mogła włac̨zać sie ̨ także praca67. W jego idealistycznych zało-
żeniach zlewały sie ̨ośrodki wytwórcze, jednostki mieszkalne i przestrzenie rekreacyjne68,
wpisujac̨ sie ̨ tym samymw poczet naśladowników Fouriera. Jest to zreszta ̨niejedyna para-
lela. Fourier był przekonany, co znajdujemy także w fantazjach Constanta, że „nowa epoka
znaleźć musi swe odbicie w nowych formach architektonicznych”69, a wreszcie – że pra-

64 Constant, Nowe miasto dla nowego życia…, s. 278.
65 Por. A. Winkler: Miasto sytuacjonistyczne…, s. 88.
66 A. Jorn: Architektura życia. Tłum. M. Kwaterko. W : Przewodnik…, s. 67-68.
67 Ibidem, s. 277.
68 Constant: Nowe miasto dla nowego życia…, s. 275.
69 P. Orsetti: Fourier, apostoł pracy radosnej. Warszawa 1927, s. 25.
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ce ̨ należy uspołecznić i dać ludziom prawo do pracy swobodnej poprzez asygnowanie jej
samocelowego charakteru70.

Podsumowujac̨ krytyczny potencjał refleksji sytuacjonistycznej, na pierwszy plan na-
leży wysunać̨ obrone ̨ jej utopistycznego kursu. Paweł Mościcki, badajac̨ dorobek towarzy-
stwa skupionego wokół Deborda, ponad wszystko podkreślił, że „utopie nigdy nie polegały
na prostym oderwaniu od zastanego świata, lecz próbowały tworzyć przeciwprzestrzenie,
które bed̨a ̨ sie ̨ opierały miejscom zawłaszczonym przez władze”̨71. Trudno wiec̨ te projek-
cje interpretować wyłac̨znie jako lokujac̨e sie ̨poza rzeczywistościa ̨konstrukty fikcjonalne.
Sytuacjoniści nie wystep̨owali bowiem jedynie z żad̨aniemmiasta marzeń, lecz snuli wizje
odnowy miast istniejac̨ych, które wolne byłyby od spektaklu i dozorowanej przez władze ̨
inżynierii społecznej. Proponowali przeciwprzestrzeńmiasta, w której rewolucje, a zawsze
stoi za nimi ludzkie daż̨enie do szcześ̨cia, nie byłyby potrzebne.
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Sztuka miejska i kapitalizm
Katarzyna Wermuz – doktorantka kulturoznawstwa w Instytucie Nauk o Kulturze i Stu-
diów Interdyscyplinarnych w zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o mediach na Uniwersy-
tecie Ślas̨kim. Jej zainteresowania badawcze skupione sa ̨wokół radykalnejmyśli lewicowej.
Interesuje sie ̨ artystycznymi ruchami miejskimi, procesami gentryfikacji oraz polityczny-
mi uwarunkowaniami sztuki muralistycznej. Kontakt: kasia_warmuz@onet.eu

W tekstach dotyczac̨ych sztuki muralistycznej można natknać̨ sie ̨na zdanie Pablo Neru-
dy, w którym stwierdził, że mury sa ̨ tablicami dla ludzi1. Komunistyczny poeta, zainspiro-
wany toczac̨a ̨ sie ̨w Chile w latach 60 i 70 bitwa ̨na murale2, doskonale rozumiał jak ważna
w politycznych rozgrywkach jest przestrzeń miejska. Neruda, w tym jednym zdaniu, przy-
znaje, że to wspólnota mieszkańców powinna wywierać wpływ na kształtowanie miasta,
a nie państwo (nie wspominajac̨ o prywatnych inwestorach).. Niestety, ideologia wolnego
rynku sprawiła, że przestrzeń miejska nieustannie zależna jest od podmiotów, które chca ̨
czerpać z tej życiodajnej tkanki zysk, co przekłada sie ̨ na pozbawienie zamieszkujac̨ej ja ̨
populacji niezbed̨nych elementów miejskiego życia3.

Autor Nowej kwestii miejskiej AndyMerrifield zadaje, za Rayem Pahlem, pytanie „do kogo
należymiasto?”. Odpowiedźmogłaby zostać udzielona w pesymistycznym duchu i brzmia-

1 The walls are peoples blackboard – należy zaznaczyć, że to zdanie czes̨to pojawia sie ̨ w kon-
tekście festiwali street artowych, które ruguja ̨ wszelkie polityczne perspektywy. Dlatego wszelkie arty-
styczne, lewicowe działania w mieście wole ̨ nazywać muralizmem – przede wszystkim proweniencja te-
go słowa odnosi sie ̨ do meksykańskiego rychu muralistycznego, którego przedstawiciele nie kryli swo-
ich lewicowych poglad̨ów. Street art, jakkolwiek popularny, rzadko działa poli- tycznie – najcześ̨ciej dzia-
łania streetartowych artystów służa ̨ do rewitalizacji, wrec̨z gentryfikacji, konkretnej parceli miejskiej.
Zob. R. Schacter, Street art: A force for gentrification. Why corporate interests love graffiti-style murals.
Link: http://www.houstonchronicle.com/local/gray-matters/article/Street-art-A-force-for-gentrification-
6624702.php [dostep̨: 12.08.2017], C. Gill-Quirke, Graffiti: Urban Art as a Gentrifier. Link: http://theproto-
city.com/graffiti-socio-politically-expressive-gentrification-device/ [dostep̨: 12.08.2017].

2 Fascynacja Pablo Nerudy muralami najprawdopodobniej wynikneł̨a z zaciekłej walki pomied̨zy kon-
serwatystami (zwolennikami Eduardo Frei) oraz koalicja ̨ lewicy (zwolennicy Salvadora Allende). Chilijski po-
eta bronił sztuki lewicowych ugrupowań ze wzgled̨u na ich komunistyczny światopoglad̨. Wiec̨ej informacji
na temat muralistyki i jej wpływu na polityke ̨można znaleźć na stronie http://www.abacq.net/imagineria/
[dostep̨: 15.08.2017].

3 Elementy, które wskazuja ̨ na taka ̨ działalność prywatnych firm lub państwa można wymieniać bez
końca. Ostatnio media rozpisuja ̨ sie ̨na temat programuMieszkanie +, dziek̨i któremu nie tylko można otrzy-
mać mieszkanie w niskiej cenie, ale również eksmisje.̨
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łaby jednoznacznie: miasto należy do przedsieb̨iorców4. Dlatego chciałabym skupić sie ̨ na
przedstawieniu sposobu, w jaki street art działa na rzecz gentryfikacji lub innych praktyk,
które sa ̨ zwiaz̨ane z neohaussmanizacja.̨ O ile w Polsce ta problematyka nie pojawia sie ̨ w
źródłach popularnonaukowych, tak na zagranicznych portalach czes̨to można przeczytać
o fatalnych skutkach spowodowanych przez sztuke ̨miejska.̨ W niniejszym artykule chcia-
łabym przedstawić niektóre przykłady gentryfikacji, które miały silny zwiaz̨ek z murali-
styka.̨ Równie istotnymelementemmojego tekstu bed̨zie zwrócenie uwagi nawpływ street
artu na rynek nieruchomości. Procesy „uszlachetniajac̨e” posłuża ̨ mi jako fundament do
dalszych rozważań: skupie ̨ sie ̨ w nich na zaprezentowaniu teorii Stevphena Shukaitisa o
klasie kreatywnej i jej praktykach wpływajac̨ych na przestrzeń miejska.̨

Wmoimprzekonaniu, a nie jestem odosobnionymprzypadkiem5, sztukamiejskama nie-
bagatelnywpływ na procesy zwiaz̨ane z zawłaszczaniemmiasta przez prywatny kapitał. W
Polsce dyskusja na temat gentryfikacji lub rewitalizacji miasta toczy sieǫd kilku lat6. Nie-
stety, badania na temat zgubnego wpływu street artu na ceny nieruchomości przeprowa-
dzane sa,̨ jak na razie, tylko w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Wielkiej Brytanii i innych
wiek̨szych miastach – w miejscach, które od kilkunastu lat pozwalaja ̨ na kultywowanie
sztukimiejskiej. Możnawymienić kilka aspektów, które udowadniaja ̨zgubnywpływmura-
listyki na gentryfikacje ̨przestrzeni miejskiej. Przede wszystkim, zmieniła sie ̨perspektywa
postrzegania samego graffiti. Od lat 70, czyli okresu ekspansywnego rozwoju sztuki graffi-
ti, wszelkie oddolne ingerencje w przestrzeń miejska ̨ były surowo karane – partyzanckie
praktyki zostały nazwane wandalizmem. Jednakże, promowanie street artu za pomoca ̨ fe-
stiwali lub kreowania wizerunków najbardziej popularnych artystów wmediach, przyczy-
niło sie ̨ od oswajania miejskiej sztuki w lokalnych społecznościach. Zmiana postrzegania
street artu i oddolnych inicjatyw przyczyniła sie ̨ do typowego dla kapitalizmu procesu, tj.
zawłaszczenia i utowarowienia. Jak zaznacza marksistowski geograf, David Harvey „bur-
żuazja nie miała wyobraźni, żadnego poczucia kreatywności, która może opracować coś
bardziej atrakcyjnego w ramach jej dominacji oraz transformacji przestrzeni społecznej i
środowiska miejskiego”7. Prywatni inwestorzy wykorzystuja ̨ pojawienie sie ̨ nowych, arty-
stycznych form kultury po to, by przejać̨ wytwór czyjejś wyobraźni. Jak wskazuje Łukasz

4 Merrifield nazywa przedsieb̨iorców pasożytami, które żeruja ̨ na mieście, jego mieszkańcach. Przed-
sieb̨iorcy zawłaszczaja ̨przestrzeń i wprowadzaja ̨niekorzystne zmiany (np. gentryfikacja, podnoszenie czyn-
szów,wyburzanie starych kamienic, eksmisje, wprowadzaniewkonkretna ̨przestrzeń dużych firm)w celu re-
dystrybucji kapitału. Merrifield nazywa takie działania neohaussmanizacja,̨ która jest odwołaniem do prak-
tyk francuskiego urbanisty Georgesa Haussmanna. XIX-wieczne praktyki były inne niż te, z którymi mamy
do czynienia współcześnie (były bardziej ekspansywne), ale skutki sa ̨ podobne. Można pokusić sie ̨ o stwier-
dzenie, że ideologia wolnorynkowa jest jeszcze bardziej opresyjna niż haussmmanizacja za II Cesarstwa; zob.
A. Merrifield, Nowa kwestia miejska. Przeł. P. Juskowiak, Warszawa 2015.

5 Mam na myśli takich badaczy jak Stevphen Shukaitis, Malcolm Miles, Aaron Shkuda, Alison Young.
6 Należy zaznaczyć, że niebagatelny wpływ na powrót popularności tego terminu miała ksiaż̨ka Jak

działa gentryfikacja i jak sie ̨ ja ̨mierzy Łukasza Drozda.
7 S. Shukaitis, Strajki w sztuce i metropolitalna fabryka, przekł. P. Juskowiak. W: Wieczna radość. Eko-

nomia polityczna społecznej kreatywności. [Red. M. Kozłowski, A. Kurant, J. Sowa, K. Szadkowski, K. Szreder.
Warszawa 2011, s. 385
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Drozd, gentryfikacja oparta jest na pionierach, którymi sa ̨nonkonformistycznie nastawie-
ni do życia prekariusze – studenci, artyści, młode małżeństwa8. Inni badacze wskazuja,̨ że
za tzw. „gentryfierów marginalnych” należy uznać przede wszystkim artystów, „snobuja-̨
cych sie ̨ na boheme ̨ zamożnych profesjonalistów (tak zwani bobos – bougeouis bohema-
ins), jednoosobowe gospodarstwa kobiet, mniejszości seksualne, turystów i studentów”9.
Przedstawiciele klasy kreatywnej, prekariatu lub środowisk studenckich, przenosza ̨ sie ̨
do miejsc, w których wynajec̨ie mieszkania lub wiek̨szego studia jest tanie i nie jest jed-
noznaczne z wyprowadzka ̨ na przedmieścia10. Gdy przestrzeń zostanie zasiedlona przez
młodych, posiadajac̨ych skromny kapitał ludzi, dochodzi do budowania kapitału kreatyw-
nego. Ta praktyka jest zwiaz̨ana z sama ̨ działalnościa ̨ młodych ludzi – kreowanie takich
miejsc jak bistra, kawiarnie, undergroundowe galerie, których popularność nastep̨nie za-
uważana jest przez prywatnych inwestorów. Wykreowany przez „marginalnych pionie-
rów” kapitał kulturowy zostaje przejet̨y przez bardziej zamożnych ludzi, czyli przez klasy
bardziej uprzywilejowane – ten proces to gentryfikacja. Niemniej, nie jest to etap końco-
wy „uszlachetniania” miejskiej przestrzeni, bowiem może nastap̨ić również gentryfikacja
zawaansowana (zwana również finansyfikacja)̨11. Procesy gentryfikacji lub supergentryfi-
kacji prowadza ̨ nie tylko do przechwycenia tanich gruntów, ale do przechwycenia kodów
kulturowych prekariatu i klasy kreatywnej. Oczywiście znakiem rozpoznawczym gentry-
fitierów jest to, że nie potrafia ̨w pełni zrozumieć charakteru przestrzeni artystycznych –
potrafia ̨jedynie imitować kody i traktuja ̨je tylko jako dekoracje.̨ Jest to zwiaz̨ane z samych
charakterem kapitalizmu, który, jako system ekonomiczny, niczego nie wytwarza, lecz za-
właszcza. Już w Manifeście komunistycznym Karol Marks i Fryderyk Engels zauważyli, że
„w miare ̨ jak rozwija sie ̨ burżuazja, tzn. kapitał, rozwija sie ̨ też proletariat, klasa nowocze-
snych robotników, którzy dopóty tylko istniećmoga,̨ dopóki znajduja ̨prace,̨ i którzy prace ̨
znajduja ̨ tylko dopóty, dopóki ich praca pomnaża kapitał”12. Kapitalizm nic nie wytwarza,
ale, żeby uzyskać kapitał i go pomnażać, potrzebuje on siły roboczej, która jest integralna ̨
cześ̨cia ̨ produkcji.

W Polsce zjawisko gentryfikacji jest dobrze opisane – ciag̨le powstaja ̨ ksiaż̨ki, artykuły
na temat tej praktyki. Niemniej, w dalszym ciag̨u festiwale street artowe oraz dzieła sztuki
miejskiej uważane sa ̨za działanie upiek̨szajac̨e szare, polskiemiasta. Tak jakwspominałam,
m.in. w Londynie, Amsterdamie, bad̨ź w Nowym Jorku, przeprowadza sie ̨ badania doty-
czac̨e wpływu sztuki graffiti na poszczególne miejskie przestrzenie. Dobrym przykładem
gentryfikacji sa ̨takie dzielnice Nowego Jorku jak Harlem, Chelsea, Lower East Side. Mied̨zy

8 Ł. Drozd: Uszlachetniajac̨ przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak sie ̨ ja ̨ mierzy. Warszawa 2017, s.
56.

9 Ł. Drozda: Uszlachetniajac̨ przestrzeń…, s. 56. Cyt. za: M. Murzyn-Kupisz, M. Szmytkowska: Procesy
studentyfikacji w przestrzeni polskich miast: na przykładzie Krakowa i Trójmiasta. W: Procesy gentryfikacji
w mieście. Cz. I. Pod. red. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz. Łódź 2012, s. 201.

10 Wywiad przeprowadzony z Łukaszem Drozda ̨ przez Arkadiusza Gruszczyńskiego: http://war-
szawa.wyborcza.pl/warszawa/7,150427,21899417,pierwsi-sa-artysci-potem-grube-portfele.html [dostep̨:
15.08.2017].

11 Ł. Drozda: Uszlachetniajac̨ przestrzeń…, s. 57.
12 F. Engels, K. Marks: Manifest komunistyczny. Tłumacz nieznany. Warszawa 2007, s. 7.
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innymi w takich dzielnicach właściciele budynków prosza ̨artystów, żeby ci namalowali na
fasadach murale. Takie praktyki, które polegaja ̨ na wynajmowaniu sławnych artystów do
pracy najemnej, sprawiaja,̨ że poszczególne miejsca zostaja ̨ oblegane przez młodych i bo-
gatych lokatorów. Gentryfikacja ma tutaj inne oblicze: drogie mieszkanie staje sie ̨ jeszcze
bardziej kosztowne. W 2012 roku cena kamienicy w Chelsea, na której znany streetartowy
artysta, Eduardo Kobra, namalował dwa murale, wzrosła z 880 tysiec̨y dolarów do ponad 2
milionów dolarów13. To skrajny przypadek, ale badania dowodza,̨ że pojawienie sie ̨mura-
li, graffiti na murach budynku może podnieść jego wartość nawet o 15%14. Michael Rosser,
agent nieruchomości, zauważa, żemurale czes̨to sa ̨w ofertach nieruchomości wykorzysty-
wane jako wabik, wrec̨z dodatkowa korzyść przy zakupie nieruchomości15. Inne dowody,
które przytacza Elena Martinique, to przykład domu sprzedanego za 1,250,00 dolarów w
Sydney, którego wartość została podwyższona właśnie przez mural – to on wzbudził naj-
wiek̨sze zainteresowanie wśród przyszłych najemców. Podobna ̨sytuacje ̨można było zaob-
serwować w Bristolu. Niestety, dziek̨i obrazowi Banksiego16, który przedstawiał chłopca
rysujac̨ego robota, dom zwiek̨szył swoja ̨wartość o 150,000 tysiec̨y funtów17. Wyżej wymie-
nione przypadki dotycza ̨pojedynczych nieruchomości. Oczywiście, jedna akcja pociag̨a za
soba ̨ druga ̨ – reguły kapitalizmu nie zmieniaja ̨ sie.̨ Jeśli wartość ma zostać podwyższona,
to redystrybucja kapitału sieg̨a innych nieruchomości, parceli. Przykładem ekspansywnej
gentryfikacji jest dzielnica Shoreditch w Londynie, która w latach 90 była enklawa ̨ street
artu – rezydowali w tej cześ̨ci stolicy Wielkiej Brytanii takie osobistości sztuki graffiti jak
Ben Eine, Sickboy, D*Face, Paul Insect i Banksy18. Gentryfikacja południowej cześ̨ci Lon-
dynu nie zaczeł̨a sie ̨ tylko od napływu streetartowych artystów. Był to poczat̨ek wielkiej
modernizacji przestrzeni, która przerodziła sie ̨ w wielka ̨ przebudowe,̨ nazwana ̨ później
Shoreditchification. Dzielnica Shoreditch ma zostać przebudowana za 800 milionów fun-
tów – powstana ̨ w tej cześ̨ci Londynu apartamenty i biurowce. Przyczyna ̨ tego procesu
– pełnowymiarowej neohaussmanizacji jest przestrzeń wykreowana przez młodych, kre-
atywnych ludzi. Być może brzmi to kuriozalnie, że przyczyna ̨ wielkich, ekonomicznych
transformacji sa ̨ artyści, prekariusze. Jednakże, jak stwierdził David Harvey, którego za-
cytowałam na poczat̨ku tekstu, kapitaliści nie posiadaja ̨wyobraźni i dlatego wykorzystuja ̨
klase ̨kreatywna ̨w celu zwiek̨szenia zysku. Miasto – jak zauważa autor Nowej kwestii miej-

13 E.Martinique:What Is The Effect Of Street Art On Real Estate Prices?. Link: http://www.widewalls.ch/
street-art-real-estate/

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Artysta ma na swoim koncie wiec̨ej konfliktów z mieszkańcami niektórych budynków. Na oficjalnej

stronie Banskiego można przeczytać komentarze, które pełne sa ̨ złości i frustracji. Powodem takich konflik-
tów jest oczywiście podnoszenie czynszów, eksmisje. Zob. link: http://www.streetartbln.com/blu-murals-
painted-over/

17 Należy zaznaczyć, że nieruchomości, które zostały „naznaczone” przez Banksiego czasami podwajaja ̨
swoja ̨wartość. Zob. link: http://www.widewalls.ch/street-art-real-estate/ [dostep̨: 15.08.2017].

18 A. Kordic: How Shoreditch London Relies On Street Art To Fight Gentrification. Link: http://
www.widewalls.ch/shoreditch-london-gentrification/ [dostep̨: 15.08.2017].
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skiej – należy do pasożyta, kapitalizmu, który żywi sie ̨ „kosztem wiek̨szego organizmu
«gospodarza», spożywa posiłek, na który nie był proszony i nie płaci za swoje jedzenie”19.

Po zapoznaniu sie ̨z takimi przykładami, trudno postrzegać street art jako sztuke ̨niewin-
na ̨ lub jedynie o funkcji dekoracyjnej. Zmiana postrzegania graffiti, murali jako wandali-
zmu przyczyniła sie ̨ do zmaksymalizowania efektów gentryfikacji. Murale stały sie ̨ nieod-
łac̨znym elementem miejskiego, tzw. „hipsterskiego” życia – trudno wyobrazić sobie cen-
trumwiek̨szegomiasta bez dużego graffiti. Transformacjemiejskiej przestrzeni za pomoca ̨
sztuki zauważa sie ̨ również w Polsce. Co roku w Katowicach odbywa sie ̨ festiwal poświec̨o-
ny street artowi, podczas którego zagraniczni oraz rodzimi artyści maluja,̨ na wcześniej
wyznaczonych murach, murale. Łódź, podobnie jak Warszawa, kojarzona jest już przede
wszystkim ze street artem. Niemniej, informacji na temat street artu i jego zwiaz̨ku z ryn-
kiem nieruchomości, gentryfikacja ̨ nie w sposób odnaleźć w publikacjach naukowych, po-
pularnonaukowych. Jest to teren niezbadany albo przemilczany, którym warto sie ̨ zajać̨ z
powodu ekspansywnego „uszlachetniania” miejskich przestrzeni.

Po analizie Łukasza Drozda oraz przedstawieniu niektórych przykładów gentryfikacji za
pomoca ̨street artu trudno nie przejść wobec praktyk artystycznych obojet̨nie. Co w takim
razie sztuka może rzeczywiście zdziałać? Niestety, konstatacja byłaby dosyć pesymistycz-
na – każdy artystyczny akt można przechwycić, odpowiednio zmodyfikować, a nastep̨nie
utowarowić. Taka ̨ droge ̨wyznacza Stevphen Shukaitis – historyk sztuki, akademik, jeden
z głównych (obok Davida Graebera) anarchistów, który zajał̨ sie ̨ teoretycznym wymiarem
amerykańskiego ruchu occupy20. Autor ksiaż̨ki Imaginal Machines w artykule Strajki w
sztuce i metropolitalna fabryka swoje rozważania na temat sztuki i jej wpływu na prze-
strzeńmiejska ̨rozpoczyna od pojec̨ia gentryfikacji. Należy zaznaczyć, że jest to punkt wyj-
ścia, poczat̨ek rozważań. Shukaitis pragnie przedstawić w jaki sposób klasa kreatywna jest
wykorzystywana, a jej wyobraźnia zawłaszczana przez kapitalizm. Autor Imaginal Machi-
nes wykorzystuje do tego wzmianke ̨ o gentryfikacji jako jednym z wielu przykładów za-
właszczania dobra publicznego przez prywatnych inwestoróww przestrzeni miejskiej. Na-
leży zaznaczyć, że Shukaitis neguje sugestie Richarda Floridy, jakoby w klasie kreatywnej
dochodziło do podziału na ludzi „superkreatywnych”, „kreatywnych profesjonalistów”,
bad̨ź pracowników wiedzy21. Takie klasyfikacje prowadza ̨ do mitologizowania tzw. „mia-
sta kreatywnego”: ono nie istnieje, lecz konstytuuje sie ̨ go za pomoca ̨ konkretnych form
zarzad̨zania, hierarchizacji. Jak wskazuje Shukaitis:

[P]lanowanie i kształtowanie miasta w oparciu o pewne konceptualizacje kre-
atywnego potencjału pracy lub potencjalności wprowadzonej w ruch kreatyw-
ności nie jest bezprecedensowa ̨ lub unikalna ̨ forma ̨ rozwoju. Mówić możemy
tu raczej o ostatnim przykładzie podjet̨ej przez kapitał próby, majac̨ej na celu

19 A. Merrifield: Nowa kwestia…, s. 158.
20 Wiec̨ej na temat ruchu occupymożna znaleźć w ksiaż̨ce Social Movements and Democracy in the 21st

Century Dylana Taylora, który w swojej ksiaż̨ce wykorzystuje teorie Davida Graebera i Stevphena Shukaitisa.
21 S. Shukaitis: Strajki w sztuce…, s. 388.
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ciag̨łe pomnażanie własnej wartości poprzez regenerujac̨e przechwytywanie
energii organizowanych przeciw niemu22

Autorowi artykułu Strajki w sztuce i metropolitalna fabryka zależy na tym, by zazna-
czyć z jaka ̨ sytuacja ̨ mamy do czynienia w dobie późnego kapitalizmu. W erze produkcji
przemysłowej stanowiska pełniły role porzad̨kujac̨e, hierarchizujac̨e – każdy doskonale
wiedział, co w ramach swojego etatu ma wykonać. Niestety, w XXI wieku, czyli w erze
kapitalizmu kognitywnego sytuacja wyglad̨a tak, że nie można konkretnie i precyzyjnie
określić ram produkcji: współcześni pracownicy pracuja ̨ po godzinach dziek̨i usieciowio-
nej produkcji oraz mobilności. Shukaitis ironizuje, że prekariusze, pracownicy na nisko
płatnych posadach usilnie wierza,̨ że zaangażowanie sił w prace ̨ przyniesie w przyszłości
profity23. Guy Standing doskonale opisał na czym polega „wytwarzanie” stanowisk24. Otóż,
korporacje kreuja ̨ stanowiska tylko po to, by brzmiały interesujac̨o, ale nie stoi za tym wy-
soko opłacona praca. W moim przekonaniu, Shukaitis właśnie taka ̨ praktyke ̨ma na myśli,
kiedy twierdzi, że koncepcja miasta kreatywnego to tylko iluzja. Kreowanie jakichkolwiek
„nowych” stanowisk, które miałyby poprawić przestrzeń miejska ̨ jest tak samo iluzorycz-
ne jak „kreatywne miasto”. Cokolwiek klasa kreatywna wytworzy, zostanie zawłaszczone
przez rynek. Antonio Negri, na którego powołuje sie ̨ Shukaitis, stwierdził, że innowacyj-
ne modele estetyczne i kreatywne sa ̨ motorem naped̨owym kapitalistycznej produkcji25.
Chodzi o to, że kreatywność kapitalizmu, oparta na fantazmatach oraz zawłaszczeniu wy-
obraźni klasy pracujac̨ej, pozwala na uniemożliwianiu realnego strajku: niemalże każdy
ruch oporu może zostać wykorzystany przeciwko klasie kreatywnej.

Badania Stevphena Shukaitisa nierozerwalnie zwiaz̨ane sa ̨ z filozofia ̨ Karola Marksa i
Fryderyka Engelsa oraz włoskim autonomizmem. W celu przedstawienia możliwych dróg
artystycznego oporu należy spojrzeć wnikliwie na czym polega skład klasowy. Na to poje-̨
cie składaja ̨ sie ̨ dwa elementy: skład techniczny („mechanizmy i układy wykorzystywane
przez kapitał do jego nieustannej reprodukcji”) i skład polityczny („zdolność walczac̨ych
ruchów społecznych do realizacji ich własnych potrzeb i pragnień poprzez kształtowanie
rzeczywistości gospodarczej oraz politycznej”)26. Klasa kreatywna, według autora Imagi-
nal Machines, działa na zasadzie ścierania sie ̨ tych dwóch sił. Niestety, klasa kreatywna
może został zawłaszczona przez kapitalizm. Dzieje sie ̨ tak dlatego, ponieważ kapitalizm
wchłania w swoja ̨tkanke ̨wspólnotowe ruchy – artystyczne, miejskie, pracownicze itd. Dla-
tego street art jest świetnym przykładem działania systemu kapitalistycznego. Miejska
przestrzeń, poddana artystycznym działaniom, może w łatwy sposób zostać podporzad̨-
kowana procesowi akumulacji, który oparty jest na wypracowanej przez klase ̨ kreatywna ̨

22 Ibidem, s. 388.
23 Ibidem, 389.
24 Zob. G. Standing: Karta prekariatu. Przekł. P. Juskowiak, P. Kaczmarski, M. Szlinder. Warszawa 2015;

G. Standing: Prekariat: nowa niebezpieczna klasa. Przeł. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak. Red. nauk.
M. Szlinder. Warszawa 2014.

25 S. Shukaitis, Imaginal Machines. Autonomy & Self-Organization in the Revolutions of Everyday Life.
London – NYC – Port Watsons, s. 101.

26 S. Shukaitis: Strajki w sztuce…, s. 389.
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wartości. Jeszcze innym ciekawym aspektem autonomistycznej filozofii jest zdanie Mario
Trontiego, który zauważył, że „dla Marksa kapitał (środki produkcji) były w istocie ogra-
niczeniem klasy robotniczej (siły roboczej), a nie odwrotnie. Żywotna,̨ kreatywna ̨ siła ̨ w
pracy jest wyobraźnia i własna aktywność robotników, a nie kapitał”27. Jest to potwier-
dzenie tezy płynac̨ej z Manifestu komunistycznego: kapitał nie wytwarza, lecz zagarnia,
przywłaszcza siłe ̨ robocza,̨ a wraz z nia ̨ jej kreatywność, zdolność do tworzenia nowych
form. Istotnym aspektem tezy Trontiego jest wzmianka o środkach produkcji, bowiem ja-
kakolwiek ich zmiana prowadzi do coraz mniejszej możliwości oporu. To środki produk-
cji ograniczaja ̨rozwój kreatywności klasy kreatywnej. By zilustrować ten problematyczny
aspekt działalności artystów, można przywołać sytuacje,̨ w której znalazł sie ̨w 2014 roku
Blu – znany i ceniony na całym świecie muralista – oraz francuski artysta JR. Otóż, berliń-
ska dzielnica Kreuzberg właśnie z powodu rozprzestrzeniajac̨ej sie ̨sztuki miejskiej została
poddana intensywnej gentryfikacji. Wraz z muralami sławnych artystów, pojawiły sie ̨ rze-
sze zwiedzajac̨ych – zaczet̨o tworzyćmapy kreuzberskiego street artu, pojawiły sie ̨ksiaż̨ki
o muralach, a nawet ubrania28. Dzielnica zaczeł̨a przechodzić drastyczne zmiany. Nie był
to proces szybki„ co nie znaczy, że nie fatalny w skutkach. Zaniepokoił onBlu i JR, dlate-
go, po ośmiu latach istnienia muralu postanowili go zamalować, tak aby zatrzymać proces
gentryfikacji, a przynajmniej go spowolnić29. Co ciekawe, Blu postanowił, żeby z wielkiego
muralu został tylko fragment prezentujac̨y wysuniet̨y środkowy palec. Podobno, miał on
być skierowany do rady miejskiej Berlina30. Niestety, kapitalizm jest przewrotny. Dlatego
też zamalowanie muralu lub jego zniszczenie nigdy nie powstrzyma akumulacji. Niewat̨-
pliwe ma to zwiaz̨ek z przeformułowaniem samego aktu artystycznego: igranie z własna ̨
sztuka ̨może zostać sprowadzone do blagi, artystycznej prowokacji lub ciekawej gry z wi-
dzem. Niemalże każdy artystyczny gest można przechwycić – to główna domena kapitali-
zmu.Właśnie dlatego artykuł Shukaitisama nieprzyjemnywydźwiek̨, bowiem nieustannie
przypomina o zawłaszczeniu kreatywności przez kapitału. Autor Imaginal Machines pre-
zentuje pracowników kreatywnych w niewygodnej pozie, bowiem cokolwiek zrobia,̨ ich
praca zostanie zawłaszczona i spowoduje m.in. gentryfikacje.̨

W zwiaz̨ku z takim usytuowaniem klasy kreatywnej rodzi sie ̨pytanie, czy istnieja ̨ formy
oporu lub możliwe drogi ominiec̨ia kapitalistycznego przechwycenia? Shukaitis w artyku-
le Strajkiw sztuce imetropolitalna fabryka stwierdza, że poprzez „ujmowanie społecznych
technologii tworzenia miasta jako jednolitej społecznej struktury produkcji możliwe staje
sie ̨ rozwijanie dalszych strategii odmowy i oporu”31. Teza autora Imaginal Machines była-
by prosta: należy dopiero kolektywnie stworzyć przestrzeń społeczna,̨ która pozwoliłaby
na, autonomistyczny z ducha, gest odmowy pracy. Stworzenie takiej przestrzeni musia-

27 . Cleaver: Cyrkulacja walk jako forma organizacji. Przeł. M. Ostrowska, A. Mróz. W: Autonomia robot-
nicza. Red. K. Król. Poznań 2007, s. 75

28 L. Henke: Why We Painted Over Berin’s most famous graffiti. Link: https://www.theguardian.com/
commentisfree/2014/dec/19/why-we-painted-over-berlin-graffiti-kreuzberg-murals [dostep̨: 15.08.2017].

29 Ibidem.
30 Zob. link: http://www.streetartbln.com/blu-murals-painted-over/ [dostep̨: 15.08.2017].
31 S. Shukaitits: Strajki w sztuce…, 391
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łoby być oparte na odrzuceniu kapitalistycznych stosunków produkcji, czyli m.in. pracy
najemnej, hierarchizacji miejsca pracy. Jednocześnie, jak podkreśla Shukaitits, należy po-
rzucić romantyczna ̨wizje ̨ twórczości artystycznej, bowiem sztuka, która przestaje być au-
tonomiczna i sytuowana poza cyrkulacja ̨ kapitału, nabiera mocy sprawczej. Sztuka, która
zostaje ulokowana w politycznej, ekonomicznej rzeczywistości mamożliwość wymkniec̨ia
sie ̨ kapitalistycznemu mechanizmowi.

W moim przekonaniu, sztuka ma potencjał, żeby wykreować kolektywna ̨ przestrzeń,
czego przykładem moga ̨ być działania poznańskiej, anarchistycznej artyzantki manuFAk-
tura oraz wszelkie lewicowe praktyki culture jamming32. Niemniej, należy zaznaczyć, że
działania grup zwiaz̨anych ze środowiskiem Adbusters, Billbord Liberation Front nie sa ̨
tożsame zmuralistyka,̨ natomiast przykłady prac, które te ugrupowania prezentuja,̨ wska-
zuja,̨ żemożliwe jest wykonanie gestu artystycznego, który niemógłby zostać przechwyco-
ny. Zmodyfikowane bilbordy prezentowały krytyke ̨ kapitalistycznego systemu: wykorzy-
stywanie pracowników przez firme ̨ Amazon, eksmisje z mieszkań, produkcja dóbr w Azji
itd. Przykładów krytyki kapitalizmu można w przypadku lewicowych form culture jam-
mingmnożyć bez końca. Najważniejsze w tych działaniach było jednak pokazanie, że moż-
na stworzyć sztuke ̨ niezdolna ̨ do ponownego przetworzenia. Miało to nie tylko zwiaz̨ek
z krytyka ̨ kapitalizmu, ale również z faktem, że środowiska skupione wokół lewicowych
praktyk culture jamming tworzyły bilbordy kolektywnie i nieodpłatnie – praca najemna w
tych wspólnotach nie wystep̨owała. Właśnie na przykładzie Abusters, Bilbord Liberation
Front, manuFAltury dostrzegammożliwa ̨droge ̨wyjścia dla sztuki muralistycznej – pozba-
wienie praktyk artystycznych charaktery pracy najemnej, skupienie sie ̨ na komunalnych
praktykach.
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Ksenofeminizm: Ku polityce
wyobcowanej
Laboria Cubonics

Zero
0x00

Naszemu światu krec̨i sie ̨ w głowie. Roi sie ̨ w nim od technologicznych zapośredniczeń,
przeplatajac̨ych codzienne życie z abstrakcja,̨ wirtualnościa,̨ złożonościa.̨ XF [ksenofemi-
nizm; (X)eno(F)eminism] konstruuje feminizm przystosowany do tych realiów: feminizm
oniespotykanymdotad̨ sprycie, niespotykanej skali i wizji; konstruuje przyszłość, w której
ziszczenie sie ̨ sprawiedliwości płciowej i emancypacja feministyczna przyczyniaja ̨ sie ̨ do
uniwersalistycznej polityki zbudowanej na potrzebach każdego człowieka, bez wzgled̨u na
rase,̨ sprawność, status ekonomiczny i położenie geograficzne. Koniec z bezprzyszłościo-
wym krec̨eniem sie ̨ w kieracie kapitału, koniec z poddawaniem sie ̨ mozołowi pracy, tak
produkcyjnej, jak i reprodukcyjnej, koniec z reifikacja ̨ tego, co dane, maskujac̨a ̨ sie ̨ jako
krytyka. Nasza przyszłość domaga sie ̨ depetryfikacji. XF to nie nawoływanie do rewolucji,
ale zakład postawionyw długiej grze historii, wymagajac̨y wyobraźni, zrec̨zności i wytrwa-
łości.

0x01

XFwykorzystuje wyobcowanie jako impet konieczny do tworzenia nowych światów.Wszy-
scy jesteśmy wyobcowani_e – czy kiedykolwiek było inaczej? To poprzez nasza ̨ alienacje,̨
a nie pomimo niej, możemy wydostać sie ̨ z bagna tego, co bezpośrednie. Wolność nie jest
nam dana – a już na pewno nie jest dana przez coś „naturalnego”. Konstrukcja wolności
wymaga nateż̨enia, a nie spadku alienacji; alienacja to wysiłek tworzenia wolności. Nicze-
go nie powinno sie ̨uznawać za ustalone, trwałe czy „dane” – ani warunkówmaterialnych,
ani form społecznych. XF mutuje, nawiguje i sonduje każdy horyzont. Każdy_a, który_a
kiedykolwiek został_a obwołany_a „nienaturalnym_a”̨ wobec obowiaz̨ujac̨ych norm bio-
logicznych, każdy_a, który_a doświadczył_a niesprawiedliwości wyrzad̨zanych w imie ̨na-
turalnego porzad̨ku, dobrze wie, że gloryfikacja „natury” niczego nie daje nam: osobom
queerowym i trans, różnosprawnym, tym dyskryminowanym z powodu ciaż̨y albo obo-
wiaz̨ków zwiaz̨anych z wychowywaniem dzieci. XF jest stanowczo antynaturalistyczny.
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Esencjalistyczny naturalizm cuchnie teologia ̨ – im pred̨zej odbed̨zie sie ̨ jego egzorcyzm,
tym lepiej.

0x02

Dlaczego jest tak niewiele bezpośrednich, zorganizowanych inicjatyw na rzecz wykorzy-
stywania nowych technologii do celów progresywnej polityki płciowej? XF daż̨y do stra-
tegicznego wykorzystania istniejac̨ych technologii, by na nowo skonstruować świat. W
te narzed̨zia wbudowano poważne zagrożenia; ciaż̨a ̨ one w kierunku nierównowagi, nad-
użyć i wyzyskiwania słabszych. Zamiast udawać, że niczym nie ryzykuje, XF wzywa do
konstrukcji niezbed̨nych techno-politycznych interfejsów wyczulonych na ryzyko. Tech-
nologia nie jest z definicji postep̨owa. Sposoby jej wykorzystywania spinaja ̨ sie ̨ z kultura ̨
w dodatnim sprzeż̨eniu zwrotnym, które uniemożliwia połac̨zenia liniowe, prognostyke ̨
i absolutna ̨ ostrożność. Techno-naukowa innowacja musi łac̨zyć sie ̨ z teoretycznym i po-
litycznym myśleniem zbiorowym, w którym nieodzowna ̨ role ̨ odgrywaja ̨ kobiety, osoby
queerowe i niepodporzad̨kowanie płci kulturowej.

0x03

Prawdziwy potencjał emancypacyjny technologii pozostaje niewykorzystany. Tuczona
przez rynek, gwałtownie rozrastajac̨a sie ̨ technologia pec̨znieje ponad miare,̨ a eleganc-
ka innowacja złożona zostaje u stóp nabywcy, by zdobiła jego skostniały świat. Nasze
najważniejsze zadanie leży poza wrzaskliwym nieładem tego utowarowionego szmelcu:
to budowa narzed̨zi do walki z nierównym dostep̨em do technologii reprodukcyjnych
i farmakologicznych, katastrofami ekologicznymi, niestabilnościa ̨ ekonomiczna ̨ oraz
niebezpiecznymi formami pracy bezpłatnej lub niskopłatnej. Domeny, w których nasze
technologie sa ̨ projektowane, konstruowane i regulowane prawnie, nadal charakteryzuje
nierówność płciowa. Kobiety pracujac̨e w przemyśle elektronicznym (i w wielu innych)
wykonuja ̨ jedne z najgorzej opłacanych, monotonnych i wycieńczajac̨ych prac. Taka
niesprawiedliwość domaga sie ̨ strukturalnych, machinicznych i ideologicznych zmian.

0x04

Ksenofeminizm jest racjonalizmem. Twierdzenie, że rozum czy racjonalność to projekty „z
natury” patriarchalne, oznacza zgode ̨ na kles̨ke.̨ Wprawdzie kanoniczna „historia myśli”
jest zdominowana przez meż̨czyzn, i to mes̨kie dłonie dławia ̨ istniejac̨e instytucje nauki i
technologii. Alewłaśnie dlatego feminizmmusi być racjonalizmem– zpowodu tej nieszcze-̨
snej nierównowagi, a nie pomimoniej. Niema „kobiecej” racjonalności – ani „mes̨kiej”. Na-
uka nie jest wyrazem, a zawieszeniem płci. Ponieważ dziś jest zdominowana przez mes̨kie
ego, pozostaje w sprzeczności z soba ̨ sama ̨ – a te ̨ sprzeczność można wykorzystać. Niech
ten dysbalans stanie sie ̨dla nas dźwignia.̨ Rozum, tak jak i informacja, chce być wolny, ale
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patriarchat nie może dać mu wolności. Racjonalizmmusi sam być feminizmem. XF wyzna-
cza punkt, w którym te postulaty zazeb̨iaja ̨ sie ̨w obustronnej zależności. XF obiera rozum
za naped̨ feministycznej emancypacji, i głosi prawo wszystkich do wypowiadania sie ̨ jako
nikt konkretny.

Przerwij
0x05

Nadmierna skromność feministycznych programówostatnich dekad nie przystaje domon-
strualnej złożoności naszej rzeczywistości, zakreskowanej światłowodami, falami radiowy-
mi i mikrofalami, rurociag̨ami z ropa ̨ i gazem, szlakami powietrznymi, lad̨owymi i morski-
mi oraz milionami protokołów komunikacyjnych, wykonywanymi nieustajac̨o, jednocze-
śnie, z każda ̨mijajac̨a ̨milisekunda.̨ Myślenie systemowe i analize ̨ strukturalna ̨ odsuniet̨o
na bok na rzecz godnych uznania, lecz nieskutecznych zmagań, skazanych na sztywny
lokalizm i fragmentaryczna ̨ powstańczość. Choć kapitalizm rozumiemy jako zawiła ̨ i co-
raz dalej sieg̨ajac̨a ̨ totalność, wiele niedoszłych projektów emancypacyjnych i antykapita-
listycznych drżyw przerażeniuwobec postulatu uniwersalności, opierajac̨ sie ̨wielkoskalo-
wej polityce spekulatywnej, która ̨potep̨ia jako wektor z założenia opresyjny. Takie fałszy-
we przeświadczenie traktuje to, co uniwersalne, jak to, co absolutne, tworzac̨ destrukcyjny
rozłam pomied̨zy zjawiskami, które chcemy unieszkodliwić, a strategiami, które do tego
wybieramy.

0x06

Globalna złożoność stawia przed nami palac̨e wymogi etyczne i kognitywne. Wyznacza
namprometejskie zadanie, którego niewolnonamniewypełnić. Lwia cześ̨ć feminizmuXXI
wieku – od reliktów postmodernistycznej polityki tożsamości do rozległych połaci współ-
czesnego ekofeminizmu – nie potrafi zmierzyć sie ̨ z tymi wyzwaniami w sposób, który
zainicjowałyby znaczna ̨ i trwała ̨ zmiane.̨ Ksenofeminizm chce stanać̨ na wysokości tego
zadania jako kolektyw aktorów zdolnych do poruszania sie ̨pomied̨zy licznymi poziomami
struktur politycznych, materialnych i konceptualnych.

0x07

Jesteśmy nieugiec̨ie syntetyczne, sama analiza nas nie zadowala. XF wymaga konstruktyw-
nej oscylacji pomied̨zy opisem a przepisem, by zmobilizować rekursywny potencjał współ-
czesnych technologii na terytorium płci, seksualności i nierównego podziału władzy. Po-
nieważ istnieje szereg powiaz̨anych z płcia ̨wyzwań stawianychprzez życiew erze cyfrowej
– odmolestowania seksualnego via media społecznościowe, przez doxxing, prywatność, aż
po bezpieczeństwo obrazów w sieci – sytuacja ta wymaga feminizmu obeznanego z infor-
matyka.̨ Dziś jest koniecznościa ̨ stworzenie infrastruktury ideologicznej, która zarówno
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podtrzymuje, jak i umożliwia feministyczne interwencje w ramach połac̨zonych w sieć
elementów współczesnego świata. Ksenofeminizmowi chodzi o wiec̨ej niż cyfrowa ̨obrone ̨
własna ̨ i wolność od patriarchalnych sieci. Chcemy kultywować korzystanie z pozytywnej
wolności – wolności do, a nie tylko wolności od – i skłonić feministki, by wyposażyły sie ̨
w umiejet̨ności, które pozwola ̨ im manipulować istniejac̨ymi technologiami, oraz tworzyć
nowe narzed̨zia kognitywne i materialne w służbie ogółu.

0x08

Radykalnemożliwości otwarte dziek̨i rozwijajac̨ym sie ̨(i wyobcowujac̨ym) formomtechno-
logicznego zapośredniczenia nie powinny być wykorzystywane wwyłac̨znym interesie ka-
pitału, który z założenia przynosi korzyść tylko nielicznym. Wciaż̨ mnożac̨e sie ̨ narzed̨zia
tylko czekaja ̨na aneksje.̨ Chociaż nie sposób mówić tu o całkowitej powszechności, narze-̨
dzia cyfrowe nigdy nie były szerzej dostep̨ne i podatniejsze na zawłaszczenie niż dziś. Tym
samym jednak nie przemilczamy faktu, że ekspansja przemysłu technologicznego działa
na niekorzyść ogromnej liczby ubogich z całego świata (od robotników fabrycznych pra-
cujac̨ych w niedopuszczalnych warunkach do ghanijskich wiosek zmienionych w składo-
wiska elektrośmieci wyrzucanych z globalnych mocarstw), ale otwarcie przeznaczamy te
niesprawiedliwości do eliminacji. Ksenofeminizm wie, że skoro wynalazek giełdy był zara-
zem wynalazkiem krachu, to innowacja technologiczna musi przewidywać i monitorować
swoje systemowe schorzenia.

Osacz
0x09

XF odrzuca iluzje ̨ i melancholie,̨ gdyż hamuja ̨ polityczność. Iluzja, jako ślepe założenie, że
słabsi bez strategicznej koordynacji moga ̨ wygrać z silniejszymi, prowadzi do niespełnio-
nych obietnic i nieuporzad̨kowanych pragnień. To polityka, która chcac̨ tak wiele, tworzy
tak mało. Nasze pragnienie, by ujrzeć zmiane ̨ społeczna ̨ o bezprecedensowym rozmachu
pozostanie mrzonka,̨ jeśli nie włożymy pracy w kolektywna ̨ organizacje ̨ na równie wielka ̨
skale.̨ Natomiast melancholia – tak powszechna na lewicy – uczy nas, że emancypacja to
gatunek wymarły, który należy opłakiwać, a nadzieje ̨możemymieć co najwyżej na mgnie-
nie negacji. W najgorszym wypadku taka postawa wywołuje jedynie polityczna ̨ ospałość;
w najlepszym – rozsiewa wokół atmosfere ̨wszechogarniajac̨ej rozpaczy, która zbyt czes̨to
rozkłada sie ̨ na partyjniactwo i małostkowe moralizatorstwo. Bolac̨zka melancholii tylko
pogłeb̨ia polityczny bezwład, i – pod pozorem realizmu – porzuca wszelka ̨nadzieje ̨na inna ̨
kalibracje ̨ świata. XF jest szczepionka ̨na tego rodzaju dolegliwości.
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0x0A

Uważamy za niewystarczajac̨a ̨ polityke,̨ która kładzie wyłac̨zny nacisk na lokalizm pod
pozorem odwracania trendów globalnej abstrakcji. Oderwanie sie ̨ od kapitalistycznej ma-
szynerii albo jej dezawuacja nie doprowadza ̨ do jej znikniec̨ia. Na proponowane czasem
wciśniec̨ie hamulca bezpieczeństwa na ogromnych pred̨kościach wbudowanych w rzeczy-
wistość, zwolnienie tempa i zmniejszenie rozmachu, stać tylko nielicznych; to brutalna
selektywność elitaryzmu, ostatecznie niosac̨a katastrofe ̨ zbyt wielu ludziom. Odmowamy-
ślenia o czymś wiec̨ej niż mikro-społeczność, odmowa dbałości o kontakt pomied̨zy roz-
proszonymi buntami, odmowa zastanowienia nad tym, jak taktyki emancypacyjne można
rozszerzyć do zastosowań uniwersalnych, jest równoznaczna z zadowoleniem z tymcza-
sowych i defensywnych gestów. XF jest afirmatywna ̨ bestia ̨ w ofensywie, wściekle prze-
konana ̨ o możliwości wielkoskalowej globalnej zmiany obejmujac̨ej wszystkich naszych
wyobcowanych krewniaków.

0x0B

Świadomość ulotności i sztuczności świata najwyraźniej uszła ze współczesnej polityki
feministycznej i queerowej, a zastap̨iła je mnoga, lecz statyczna konstelacja tożsamości
płciowych, w której bladym świetle uparcie przywraca sie ̨ równoważność dobra z natu-
ra.̨ Chociaż w sposób (być może) godny podziwu rozszerzyliśmy ramy „tolerancji”, zbyt
czes̨to każe nam sie ̨ szukać pocieszenia w niewoli, twierdzac̨, że „tacy sie ̨ urodziliśmy”,
sieg̨ajac̨ po liczne wymówki jakby pod auspicjami natury. A tymczasem heteronormatyw-
ne centrum pozostaje niewzruszone. XF rzuca wyzwanie temu centryfugalnemu punktowi
odniesienia, dobrze wiedzac̨, że kwestia dysonansu płci biologicznej i kulturowej to naj-
lepszy przykład punkt podparcia pomied̨zy szalami normy i faktu, wolności i przymusu.
Przesuniec̨ie jez̨yczka u wagi w strone ̨ natury jest w najlepszym wypadku asekuracyjnym
ustep̨stwem, ucieczka ̨ od tego, co czyni polityke ̨ trans i queer czymś wiec̨ej niż tylko lob-
bowaniem: od faktu, że jest ona mozolna ̨ obrona ̨ wolności na tle porzad̨ku, który zdawał
sie ̨ niewzruszony. Jak w każdym micie o tym, co dane, dla prawdziwego świata chaosu,
przemocy i wat̨pliwości wymyśla sie ̨ stabilne podstawy. Replikowany w sferze prywatnej,
ten porzad̨ek unika konsekwencji również w sferze publicznej. Kiedy możliwość tranzycji
płciowej urzeczywistniła sie ̨ i spopularyzowała, sarkofag w podziemiach chramu Natury
pek̨ł, a z dawnego porzad̨ku „płci biologicznej” wyzwoliły sie ̨ zupełnie nowe historie – na-
jeżone przyszłościami. Dyscyplinujac̨a siatka płci kulturowej jest w dużej mierze próba ̨
posklejania tego roztrzaskanego reliktu i ujarzmienia żyć, które wyzwoliły sie ̨ od starego
porzad̨ku. Teraz nadszedł czas, by zrównać ten ołtarzyk z ziemia,̨ a nie klek̨ać przed nim
w akcie żałosnych przeprosin za okruch zyskanej wolności.

0x0C

Chociaż kiedyś „cyberprzestrzeń” obiecywała ucieczke ̨od rygoru esencjalistycznych kate-
gorii tożsamości, współczesne media społecznościowe z cała ̨moca ̨ skrec̨iły w przeciwnym
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kierunku, stajac̨ sie ̨ teatrem czołobitnych hołdów dla tożsamości. Przemieniliśmy sie ̨ ku-
ratorów własnych tożsamości, kapłanów purytańskich rytuałów podtrzymywania moral-
ności. Na deskach tego teatru nader czes̨to goszcza ̨ wstydliwe przyjemności: oskarżania,
zawstydzania i donoszenia. Wartościowe platformy kontaktu, organizacji i wymiany umie-
jet̨ności najeżyły sie ̨przeszkodami dla produktywnej debaty, udajac̨ymi, że to one same ja ̨
wyczerpuja.̨ Nie wzrusza nas purytańska polityka wstydu, która fetyszyzuje ucisk, jak gdy-
by ten był błogosławieństwem, i mac̨i wody w moralizatorskim amoku. Nie chcemy ani
czystych rak̨, ani piek̨nych dusz; ani cnoty, ani terroru. Chcemy wyższych form zepsucia.

0x0D

Widać jasno, że zadanie skonstruowania platform społecznej emancypacji nie może igno-
rować kulturowych i semiotycznych mutacji, które one same umożliwiaja.̨ Jeżeli zignoru-
jemy te procesy, te memetyczne pasożyty, takie jak „anonimowość,” „etyka,” „sprawiedli-
wość społeczna” czy „sprawdzanie przywileju”, zwróca ̨ sie ̨ przeciw swoim gospodarzom,
by ucieleśnić logike ̨ odwrotna ̨ od tej (czes̨to godnej pochwały), która nadała im życie. Za-
danie kolektywnej samokontroli wymaga zrec̨znego pociag̨ania za sznurki pożad̨ania na
poziomie hipersad̨ów [hyperstition], i posłużenia sie ̨ operatorami semiotycznymi na tery-
torium wysoce usieciowionych systemów kulturowych. Wola zawsze bed̨zie skażona me-
mami, które rozprowadza, ale nic nie stoi nam na przeszkodzie, by ten fakt wykorzystać,
i skalibrować ja ̨ zgodnie z celami, jakich pożad̨amy.

Parytet
0x0E

Ksenofeminizm wzywa do abolicji płci kulturowej. „Abolicjonizm” nie stanowi tutaj kryp-
tonimu dla eliminacji tego, co obecnie uważa sie ̨w ludzkiej populacji za cechy „zwiaz̨ane z
płcia ̨kulturowa”̨. Pod władza ̨patriarchalna ̨ taki projekt skończyłby sie ̨ jedynie katastrofa ̨
– wizja tego, co „zwiaz̨ane z płcia”̨, nieproporcjonalnie skupia sie ̨ na tym, co kobiece. Ale
nawet gdyby skorygować te ̨ rozbieżność, nie interesowałaby nas redukcja płciowej róż-
norodności w świecie. Niech zakwitna ̨ setki płci! „Abolicjonizm” to stenograficzny skrót,
majac̨y oznaczać pragnienie skonstruowania takiego społeczeństwa, gdzie cechy obecnie
zebrane w rubrykach płci już nie zajmuja ̨miejsca w siatce asymetrycznego działania wła-
dzy. Skrót „abolicjonizm rasy”można rozwinać̨ w podobna ̨formułe ̨– walkamusi trwać, aż
obecnie urasowione cechy nie bed̨a ̨ stanowić wiek̨szej podstawy do dyskryminacji niż ko-
lor oczu. Ostatecznie każdy emancypacyjny abolicjonizmmusi skłaniać sie ̨ku horyzontowi
abolicjonizmu klasy, ponieważ to w kapitalizmie napotykamy ucisk w jego transparentnej,
denaturalizowanej formie: nie dlatego jesteś wyzyskiwany_a ani uciskany_a, że pracujesz
fizycznie za dniówke ̨ albo jesteś ubogi_a; jesteś robotnikiem_robotnica ̨ albo ubogi_a, po-
nieważ jesteś wyzyskiwany_a.
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0x0F

Ksenofeminizm rozumie, że skuteczność emancypacyjnych projektów abolicjonistycz-
nych – obalenie klasy, płci i rasy – opiera sie ̨ na głeb̨okim przedefiniowaniu uniwersaliów.
To, co uniwersalne,musi być uchwycone jako generyczne, czyli intersekcjonalne. Intersek-
cjonalność nie jest rozdrobnieniem kolektywów w telewizyjne śnieżenie krzyżujac̨ych sie ̨
tożsamości, ale orientacja ̨ polityczna,̨ która dosieg̨a każdej jednostkowości, sprzeciwiajac̨
sie ̨wulgarnemu szufladkowaniu ciał. Takiej uniwersalności nie da sie ̨ narzucić z góry, ale
można ja ̨ jedynie zbudować od podstaw – albo lepiej: lateralnie, otwierajac̨ nowe szlaki
tranzytowe przez ten wyboisty krajobraz. Nieabsolutna, generyczna uniwersalność ma
strzec przed gnuśna ̨ myślowo tendencja ̨ do mylenia jej z tym, co poszczególne, a niecha-
rakterystyczne [unmarked] – mianowicie z eurocentrycznym uniwersalizmem, który to,
co mes̨kie, myli z bezpłciowym, to, co białe, z bezrasowym, to, co cis, z prawdziwym, i tak
dalej. Bez takiej uniwersalności abolicja klasy pozostanie burżuazyjna ̨ fantazja,̨ abolicja
rasy cicha ̨ biała ̨ supremacja,̨ abolicja płci ledwie zawoalowana ̨mizoginia,̨ nawet – zwłasz-
cza – gdy ta jest ścigana przez zagorzałe feministki i feministów. (Świadczy o tym choćby
absurdalne i nierozważne widowisko zwalczania transkobiet przez samozwańczych
„abolicjonistów genderu”.)

0x10

Od postmodernistów nauczyłyśmy sie ̨ palić fasady fałszywych uniwersaliów i rozwiewać
podobne nieporozumienia; od modernistów nauczyłyśmy sie ̨ przesiewać nowe uniwersa-
lia z popiołów tych fałszywych. Ksenofeminizm daż̨y do skonstruowania polityki koalicyj-
nej, polityki bez skazy purytanizmu. Potrzeba nam rozwagi, kompetencji i autorefleksji,
tak by uniwersalizm, w który chcemy sie ̨ uzbroić, mógł służyć jako gotowa broń tym, któ-
rzy walcza ̨ na polu opresji właściwym płci i seksualności. To, co uniwersalne, nie jest go-
towym schematem; zamiast z góry dyktować sposoby jego użycia, proponujemy XF jako
platforme.̨ Sam proces konstrukcji należy zatem rozumieć jako negentropiczne, iteratyw-
ne i ustawiczne przetwarzanie. Ksenofeminizm to struktura w procesie ciag̨łej mutacji,
która jak oprogramowanie open source pozostaje otwarta na ciag̨ła ̨modyfikacje ̨ i uspraw-
nienia według nawigacyjnego bodźca radykalnego rozumowania etycznego. Otwarcie nie
oznacza jednak nieukierunkowania. Najbardziej trwałe systemy świata zawdziec̨zaja ̨ swo-
ja ̨ stabilność sposobowi, w jaki tresuja ̨ porzad̨ek, by wyłaniał sie ̨ jako „niewidzialna rek̨a”
z pozornej spontaniczności; albo wykorzystuja ̨bezwład poczynionego już wkładu i powol-
nego osiadania w zastanym środowisku. Nie powinnyśmy wahać sie ̨ przed uczeniem sie ̨
od naszych przeciwników czy też zwycies̨tw i porażek historii. XF chce zasiać w obecnej
geometrii wolności ziarna porzad̨ku, który jest słuszny i sprawiedliwy, wykorzystujac̨ spe-
cyfike ̨ form, które sa ̨ nam dostep̨ne.
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Reguluj
0x11

Stawiamy na techno-nauke.̨ Jej wiecznie bluźnierczy charakter pozwala na nieprzerwa-
na ̨ kreatywność: maszyneria płci i człowieczeństwa może być nieustannie rozbierana na
cześ̨ci składowe, i konstruowana na nowo. Powiedzieć, że nic nie jest uświec̨one, że nic
nie jest transcendentne ani chronione przed wola ̨ wiedzy, chec̨ia ̨ majstrowania i hacko-
wania, to też przyznać, że nie ma nic nadnaturalnego. Istnieje wyłac̨znie „Natura” – rozu-
miana tu jako nieskrep̨owane pole działania nauki. Zatem zrywajac̨ z melancholia ̨ i iluzja;̨
z tym, co nieambitne i tym, co nieskalowalne; ze zlibidinizowanym purytanizmem pew-
nych kultur internetowych; oraz z Natura ̨ jako niekwestionowana ̨ dana,̨ odkrywamy, że
nasz normatywny antynaturalizm pchnał̨ nas w strone ̨bezkompromisowego naturalizmu
ontologicznego. Nie ma nic, twierdzimy, czego nie można badać naukowo i manipulować
technologicznie.

0x12

Nie znaczy to, że podział na to, co ontologiczne, i to, co normatywne, na fakt i ocene,̨ jest
taki oczywisty. Wektory normatywnego antynaturalizmu i ontologicznego naturalizmu
rozpinaja ̨ sie ̨ na wielu polach walki. Projekt wyplat̨ania tego, co powinno być, z tego, co
jest, odłac̨zenia wolności od faktu, woli od wiedzy, jest niekończac̨ym sie ̨ zadaniem. Wiele
znamy lakun, gdzie pożad̨anie stawia nas przed brutalnościa ̨ faktu, gdzie piek̨na nie da sie ̨
wydzielić z prawdy. Poezja, seks, technologia i ból iskrza ̨ napiec̨iem, za którym podaż̨a-
my. Lecz wystarczy porzucić zadanie rewizji, puścić cugle i rozluźnić napiec̨ie, by żarniki
natychmiast przygasły.

Nieś
0x13

Potencjał wczesnej tekstowej kultury internetowej do kontrowania represyjnych reżimów
płci kulturowej, budowania solidarności wśród marginalizowanych grup i tworzenia no-
wych przestrzeni dla eksperymentów, który rozpalał cyberfeminizmwe wczesnych latach
dziewieć̨dziesiat̨ych, wyraźnie wyczerpał sie ̨ w dwudziestym pierwszym wieku. Domina-
cja tego, co wizualne w dzisiejszych internetowych interfejsach, ponownie zaprowadziła
znajomeporzad̨ki kontrolowania tożsamości, relacji władzy i normpłciowychwautorepre-
zentacji. Ale nie znaczy to, żewrażliwość cyberfeministyczna odeszław przeszłość. Oddzie-
lenie drzemiac̨ych w dzisiejszej sieci możliwości subwersywnych od opresyjnych wymaga
feminizmu czułego na podstep̨ny powrót dawnych struktur władzy, lecz wystarczajac̨o
sprytnego, by wiedzieć, jak wykorzystać już istniejac̨y potencjał. Technologie cyfrowe sa ̨
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nierozerwalnie zwiaz̨ane z ubezpieczajac̨ymi je materialnymi realiami; sa ̨one tak połac̨zo-
ne, że jednych można użyć do zmiany drugich dla wszelakich celów. Zamiast uzasadniać
prymatwirtualnego nadmaterialnym, albomaterialnego nadwirtualnym, ksenofeminizm
zahacza o punkty władzy i bezsiły w obu tych domenach, aby wykorzystać te ̨wiedze ̨w ra-
mach skutecznych interwencji w nasza ̨wspólnie komponowana ̨ rzeczywistość.

0x14

Interwencja na polu bezsprzeczniematerialnych hegemonii jest tak kluczowa, jak ta na po-
lu cyfrowym i kulturowym. Zmiany w fizycznej infrastrukturze niosa ̨ ze soba ̨ najważniej-
sze możliwości rekonfiguracji horyzontów dla kobiet i osób queerowych. Jako wcielenie
ideologicznych konstelacji, produkcja przestrzeni i podejmowane przez nas decyzje doty-
czac̨e jej organizacji sa ̨ostatecznie wypowiedziami o „nas” i vice versa, sposobami, w jakie
„nas” można wypowiedzieć. Ksenofeminizm musi wiec̨ władać jez̨ykiem architektury, któ-
ra jest słownikiem kolektywnej choreo-grafii, skoordynowanego pisania przestrzeni. To
w nim drzemia ̨ możliwości przejec̨ia, ograniczenia albo otwarcia przyszłych przestrzeni
społecznej transformacji.

0x15

Z ulicy do domu: przestrzeń domowa nie może umknać̨ naszym mackom. Głeb̨oko zanu-
rzona w kulturze przestrzeń domowa, która scala dom jako norme ̨ z domem jako faktem,
niewzruszonym danym, może wydawać sie ̨niemożliwa do wykorzenienia. Nie ma miejsca
pod naszym dachem na ten ogłupiajac̨y ideał drobnomieszczańskiego domostwa. Postaw-
my sobie za cel stworzenie rozszerzonych domów zewspólnymi laboratoriami, wspólnymi
mediami i infrastruktura ̨ technologiczna.̨ Dom dojrzał do przestrzennej transformacji ja-
ko integralna cześ̨ć każdego feministycznego futuryzmu. Ale nie wolno nam sie ̨zatrzymać
u bram ogrodu. Zbyt dobrze wiemy, że nowatorskie podejście do struktur rodzinnych i ży-
cia domowego jest obecnie możliwe jedynie poprzez wycofanie sie ̨ ze sfery gospodarczej
(komuna) albo wziec̨ie na siebie najcież̨szego brzemienia (samotne rodzicielstwo). Jeżeli
chcemywyrwać sie ̨z bezwładu podtrzymujac̨ego dogorywajac̨ymodel rodziny nuklearnej,
która uparcie działa na rzecz izolacji kobiet ze sfery publicznej, a meż̨czyzn z życia dzie-
ci, jednocześnie karzac̨ tych, którzy szukaja ̨ alternatyw, musimy dokonać gruntownego
remontu materialnej infrastruktury i przerwać mocujac̨e ja ̨ procesy ekonomiczne. Przed
nami stoi dwojakie zadanie, wiec̨ nasza wizja jest z konieczności stereoskopijna: musimy
skonstruować gospodarke,̨ która wyzwoli prace ̨ reprodukcyjna ̨ i życie rodzinne, jednocze-
śnie budujac̨ modele rodzinne wolne od znoju pracy najemnej.

0x16

Z domu do ciała: interwencja w ramach proaktywnej polityki biotechnologicznej i hormo-
nalnej to sprawa niecierpiac̨a zwłoki. Hormonymoga ̨funkcjonować jako hackerskie narze-̨
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dzia, umożliwiajac̨ polityczna ̨modyfikacje ̨ systemu płciowego poza obowiaz̨ujac̨ymi zasa-
dami kalibracji estetycznej poszczególnych ciał. Nadrzed̨nym i strukturalnym problemem
jest dystrybucja hormonów; kwestia tego, komu i czemu nadajemy status priorytetu lub
patologii. Pojawienie sie ̨ Internetu i zbudzonej przezeń hydry czarnego rynku farmaceu-
tycznego –wraz z upublicznieniem archiwumwiedzy endokrynologicznej – znaczac̨o przy-
czyniło sie ̨do wyrwania kontroli nad gospodarka ̨hormonalna ̨z rak̨ stojac̨ych na jej straży
instytucji, próbujac̨ych niwelować daż̨enia zagrażajac̨e ustanowionym kanałom dystrybu-
cji seksualności. Sama zamiana biurokracji na rynek nie jest jednak zwycies̨twem. Wyżej
musza ̨wezbrać te fale. Pytamy, czy słowa o „hackowaniu płci kulturowej” można zmienić
w strategie ̨ o długim zasieg̨u, strategie ̨ dla mózgu [wetware] podobna ̨ do tego, czego kul-
tura hackerska dokonała dla oprogramowania, konstruujac̨ cały wszechświat darmowych
platform o otwartym dostep̨ie do kodu źródłowego, wszechświat, który spośród wszyst-
kich kiedykolwiek widzianych przez nas zjawisk jest najbliższy komunizmu. Czy możemy,
bez lekkomyślnego narażania życia, zszyć w jedno ciało obietnice farmaceutycznego dru-
ku 3D [„Reactionware”], bed̨ac̨e na razie w fazie embrionalnej, oddolnych telemedycznych
klinik aborcyjnych, forów gender-hacktywistycznych i DIY-HRT, i tym podobnych, by wy-
tworzyć platforme ̨ dla darmowej i wolnodostep̨nej medycyny?

0x17

Od lokalnego po globalny, od chmury po nasze ciała, ksenofeminizm bierze na siebie od-
powiedzialność budowania nowych instytucji na technomaterialistyczna,̨ hegemoniczna ̨
skale.̨ Jak inżynierki, które musza ̨ jednocześnie wyobrażać sobie całkowite struktury to-
talne, jak i czas̨teczki, które sie ̨ na nie składaja,̨ XF podkreśla wage ̨ sfery mezopolitycz-
nej stojac̨ej w opozycji do ograniczonej efektywności gestów lokalnych, tworzenia stref
autonomicznych bad̨ź czystego horyzontalizmu, jak również do transcendentnego albo
odgórnego narzucania wartości i norm. Mezopolityczna arena uniwersalistycznych ambi-
cji ksenofeminizmu pojmuje siebie jako ruchoma ̨ i misterna ̨ sieć połac̨zeń pomied̨zy tymi
biegunami. Jako pragmatystki cenimy nieczystość, bed̨ac̨a ̨ siła ̨naped̨owa ̨zmian pomied̨zy
granicami tych rozbieżności.

Przelej
0x18

XF podkreśla, że dostosowanie naszych działań do wymogów epoki o prometejskiej złożo-
ności jest praca ̨wymagajac̨a ̨ cierpliwości, ale zażartej cierpliwości, przeciwnej do „oczeki-
wania”. Kalibracja politycznej hegemonii albo powstańczego memepleksu nie tylko niesie
ze soba ̨ tworzenie materialnych infrastruktur zdolnych ucieleśniać wartości, które gło-
si, lecz także stawia nam wymogi jako podmiotom. Jak mamy stać sie ̨ żywicielkami tego
nowego świata? Jak możemy zbudować lepszego pasożyta semiotycznego – takiego, któ-
ry wzbudza pragnienia, jakie chcemy odczuwać, który rzad̨zi nie przez samożerna ̨ orgie ̨
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oburzenia lub gniewu, ale emancypacyjna ̨i egalitarna ̨wspólnote ̨wzmocniona ̨nowymi for-
mami niesamolubnej solidarności i kolektywnego panowania nad soba?̨

0x19

Czy ksenofeminizm jest programem? Nie, jeżeli przez program rozumiemy coś tak dobit-
nego, jak przepis, albo proste narzed̨zie jednego przeznaczenia, rozwiaz̨ujac̨e określony
problem. Wolimy myśleć jak ktoś, kto mataczy albo sepleni, kto chce zbudować nowy je-̨
zyk, który z łatwościa ̨ rozwikła zarówno dany nam problem, jak i wszelkie problemy mu
pokrewne. Ksenofeminizm jest platforma,̨ zaczat̨kowa ̨ ambicja ̨ zbudowania nowego jez̨y-
ka polityki seksualnej – jez̨yka, który swoje własne metody nieustannie przechwytuje jako
materiały do przerobienia i stopniowo stwarza swoje jestestwo. Rozumiemy, że problemy,
z którymi sie ̨mierzymy, sa ̨systemowe i powiaz̨ane, i że jakakolwiek szansa globalnego suk-
cesu zależy od zainfekowania rozlicznych umiejet̨ności i kontekstów logika ̨XF. Nie chcemy
nagłego przewrotu, lecz transformacji poprzez przenikanie, ukierunkowanej subsumpcji;
to restrukturyzacja dokładnie zaplanowana, która ma na celu zatopienie białego, kapita-
listycznego patriarchatu w morzu zabiegów, stopniowo rozbrajajac̨ go i zmiek̨czajac̨ jego
twarda ̨ skorupe,̨ tak byśmy mogły zbudować nowy świat z jej szczat̨ków.

0x1A

Ksenofeminizm triumfalnym iksem na ruchomejmapie zaznacza pragnienie skonstruowa-
nia wyobcowanej przyszłości. Iks ten nie wyznacza celu, lecz wkłada w rzeczywistość to-
pologiczna ̨ klatke ̨ kluczowa ̨ dla formowania nowej logiki. Afirmujac̨ uwolnienie przyszło-
ści z wiez̨ów ciag̨łej replikacji teraźniejszości, wystep̨ujemy o wzbogacenie przestrzeni o
nowa ̨ geometrie,̨ bardziej urozmaicona ̨ niż nawa w kościele, linia produkcyjna i koryto.
Potrzebujemy nowatorskich afordancji percepcyjnych i behawioralnych, niezaślepionych
naturalnymi tożsamościami. W imie ̨ feminizmu, Natura nie bed̨zie nigdy wiec̨ej ustroniem
niesprawiedliwości ani źródłem jakichkolwiek politycznych argumentów!

Jeśli natura jest niesprawiedliwa, zmień nature!̨
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Manifest Wojennej Brygady
Prostytutek1

Jesteśmy dziwkami najgorszego koszmaru systemowego gówna [shitstem].
WBP jest mied̨zynarodowym kolektywem anarchistycznych, rewolucyjnych, queero-

wych i buntowniczych PROSTYTUTEK. W celu sabotowania działań naszych ideologicz-
nych wrogów użyjemy naszej buntowniczej siły ILLEGALISTYCZNYCH umiejet̨ności.

Chcemy rozbroić i ostatecznie zniszczyć tych, którzy podtrzymuja ̨ przy życiu wymie-
rzona ̨przeciwko namWojne ̨Społeczna ̨– WOJNE,̨ która jest nieodłac̨znie zwiaz̨ana z faszy-
stowskim i kapitalistycznym systemowym gównem [shitstem].

Kapitaliści-faszyści staraja ̨ sie ̨ zrobić z nas bezsilne konformistki poprzez chora ̨ wiare ̨
w judeochrześcijańska ̨ moralność, wiare ̨ w „prawo i porzad̨ek”2 oraz „sprawiedliwość” –
te przesad̨y służa ̨ tylko do emocjonalnego, duchowego i fizycznego GWAŁTU. MALAPROPI-
ZMY:

1. Niektórzy anarchiści fałszywie przypuszczaja,̨ że prostytutki sa ̨eksploatowane w ra-
mach zgenderyzowanej, stereotypowej struktury. Odrzucamy takie myślenie. Wyra-
żamy sie ̨ poprzez transgresywność i obrazoburstwo. Nie ma dualizmu, tylko mak-
symalna płynność płci i seksualności, która ̨ upiek̨szamy słowem queer. Wewnat̨rz
naszej grupy odrzucamy i przekraczamy wszystkie przyjet̨e „normy” kultury, pra-
wa, religii i kapitału. Służa ̨one tylko do opresjonowania nas i przekazywania władzy
oraz bogactwa smutnym, chorym, skarlałym, elitarystycznym meż̨czyznom, którzy
błagaja ̨ nas o seksualna ̨ ofiare.̨

2. Prostytucja jest powszechnie postrzegana jako zawód apolityczny. Wymierzamy w
te ̨ obelge ̨ kaleczac̨e uderzenie glanami! Jako antyworkerystki wierzymy w nastep̨u-
jac̨a ̨ formułe:̨ mało pracy za najwyższe płace. Nie interesuje nas kariera zawodowa
lub „honorowe”, nisko płatne zatrudnienie.

1 Grupa Prostitutes War Group powstała w 2017 roku. Z informacji, które poja- wiaja ̨ sie ̨ na stronie in-
ternetowej (https://prostituteswargroup.wordpress.com/) orazmanifestumożna stwierdzić, że jest to ugru-
powanie, które przynależy do illegalistycznej odmiany anarchizmu. Grupie PWG zależy przede wszystkim
na szeroko pojet̨ym aktywizmie. Stad̨ uczestnicza ̨w pikietach, manifach oraz włac̨zaja ̨ sie ̨ w działania usie-
ciowionych społeczności.

2 Law and Order – odwołanie do ekspansywnej polityki amerykańskich konser- watystów od czasów
Nixona. Tej frazy używano czes̨to w celu podkreślenia działań militarnych lub policyjnych w walce z prze-
step̨czościa.̨ Tak naprawde ̨wykorzystywano ten retoryczny frazes do usprawiedliwienia walk z lewicowymi
ugrupowaniami lub do zakamuflowania rasizmu. Wiec̨ej informacji na temat zwrotu ”law and order” można
znaleźć w filmie „13 poprawka” w reżyserii Ava DuVernaya.
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Podobnie jak HORYZONTALIŚCI uważamy romantyzowanie klasy robotniczej (np.
„biedny, ale szcześ̨liwy”) i nazywanie proletariatu „szlachetnym” jako głeb̨oko
obraźliwy akt – akt utrwalajac̨y mit „szlachetnego dzikusa”. Zbieramy fundusze na
własnych warunkach, aby umożliwić zaistnienie naszej autonomii, czasu i wolności
w trakcie realizacji i uwolnienia naszej utajonej mocy. Obdarzymy solidarnościa ̨
osoby, których szanujemy za ich ofen- sywne działania przeciwko systemowej
kontroli.
Odrzucamy tzw. prawa pracownicze i dekryminalizacje ̨ prostytucji, której żad̨aja ̨
finansowani przez państwo „pracownicy seksualni”. Ich działania to zwykły refor-
mizm. Jako prostytutki zarabiamy wiec̨ej gotówki, trzymajac̨ ja ̨w brudnych butach,
niż pracujac̨ dla legitymowanego szefa. Bawimy sie ̨naszym przestep̨czym statusem!
Dlatego nie mamy żadnych żad̨ań zwiaz̨anych z reforma ̨ systemu. Jesteśmy oddane
Totalnej Destrukcji!

Prostytutki maja ̨niepowtarzalny dostep̨ do „elity”: przemysłow- ców,magnatów, repre-
zentantów politycznych, przywódców religijnych, bogatych i ich służalców. Ci, którzy na-
ciag̨aja ̨nas na pieniad̨ze, wyzyskuja ̨nas z powodu żałosnego pragnienia afirmacji i traktuja ̨
te ̨praktyke ̨ jako antidotum na swoje ned̨zne życie. W ten sposób mamy siłe,̨ aby wzbudzić
w nich przerażenie i upokorzyć ich! Jesteśmy wyjat̨kowo przystosowane, aby odsłonić ich
hipokryzje ̨ i żałosne upodobania… czerpiemy o wiele wiec̨ej przyjemności kiedy naśmie-
wamy sie ̨ z nich, niż kiedy nam płaca.̨ Ze swoimi wytłumionymi, opóźnionymi reakcjami
emocjonalnymi nie potrafia ̨ tego pojać̨.

Z naszymi słodkimi uśmiechami i z udawanym zachwytem, czekamy. Czekamy na mo-
ment, w którym uderzymy, upokorzymy, zdemaskujemy i poddamy torturom tych, którzy
sa ̨ bezpośrednio zwiaz̨ani z utrwalaniem państwowego systemu kontroli, faszystowskiej
i kapitalistycznej represji oraz tych, którzy podtrzymuja ̨ wojny społeczne. Twórczo i w
ukryciu uwalniamy nasza ̨wściekłość. Posmakujcie NASZEJ WOJNY, sukinsyny!

Niniejszym nakłaniamy nasze queerowe i genderfluidowe prostytutki-towarzyszki na
całym świecie, aby dalej wzbudzały mroczne, zakończone polucja ̨ koszmary senne. Żad-
ne obraźliwe działanie nie jest zakazane w celu sabotowania tych, którzy uznaja ̨ siebie za
naszych „panów” i żołnierzy, którzy utrwalaja ̨Wojne ̨ Społeczna.̨ Jesteśmy zwolenniczka-
mi kradzieży, ćpania, porywania, akcji wywiadowczych, zamachów, narażania obywateli i
deprawacji dzieci „panów”. Bed̨ziemy dzielić sie ̨ swoimi sukcesami pod hasłem Grupy Wo-
jennych Prostytutek: komunikaty bed̨a ̨ szybsze niż napalony i skorumpowany policjant.

Solidarnie łac̨zymy sie ̨zewszystkimi anarchistyczno- dziwkarskimi sabotażystkamiwal-
czac̨ymi za pomoca ̨ jakichkolwiek niekonwencjonalnych i bezpośrednich środków w woj-
nie społecznej. Jesteśmy do dyspozycji jako GrupaWojenna „Naprzód Prostytutki”! Niema
odwrotu, poddawania sie,̨ dopóki ostatnia świnia nie zostanie uduszona pokrwawionym
krawatem ostatniego przemysłowca! VIVA LA PUTA!

przeł. Katarzyna Warmuz
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Manifest grupy Bez Granic [No Borders]
Manifest został przesłany na strone ̨http://noborders.org.uk przez osobe ̨anonimowa ̨ (nie
zweryfikowano jej danych) dnia 19.08.2012 o godzinie 16:37.

Manifest został napisany przez kilku aktywistów, którzy zwiaz̨ani sa ̨z grupa ̨Bez Granic
w Wielkiej Brytanii. Należy pamiet̨ać, że manifest nie został zatwierdzony przez wszyst-
kich w sieci Bez Granic. Niemniej, celemmanifestu jest pobudzenie do myślenia i dyskusji.

Inicjatywa No Borders to autonomiczna, anarchistyczna grupa zrzeszajac̨ych aktywi-
stów z różnych krajów Europy (m.in. Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Francji).
Grupa powstała w roku 1999, a jej strona internetowa rok później. Sieć No Border zrzesza
osoby, które nie uznaja ̨ odgórnie narzuconych granic i polityki migracyjnej. Link: http://
noborder.org/

Wolność ruchu nie jest przywilejem bad̨ź prawem – jest prawdziwa,̨ żywa ̨ siła.̨ Pomimo
wszelkich przeszkód stawianych fali migrantów – poczaw̨szy od drutów kolczastych, pie-
nied̨zy, przepisów prawnych, dowodów osobistych, kończac̨ na nadzorach itd. codziennie
milion ludzi przekracza granice. Wielu migrantów zostanie zatrzymanych lub deportowa-
nych. Inni, po cież̨kichwalkach, czy jest to legalne, czy nie, zostanie – najcześ̨ciej w ukryciu.
Nigdy nie przeceniaj siły państwa i jego granic. Nigdy nie lekceważ siły codziennego oporu.

W XIX wieku bojownicy walczac̨y z niewolnictwem w Stanach Zjednoczonych stworzyli
„podziemna ̨ kolej”, która miała za zadanie przemycać tysiac̨e zbiegłych niewolników w
bezpiecznemiejsca – podziemne przejście służyło również sabotażom i kreowaniu buntów.
W XX wieku ten sam termin ponownie posłużył w czasie antynazistowskiego ruchu oporu
w Europie – dziek̨i zorganizowaniu transportu wiele ludzi uratowano przed śmiercia.̨ Czy
inicjatywa Bez Granic zostanie XXI-wieczna ̨ „podziemna ̨ koleja”̨ Europy?

Najważniejszym i najbardziej stymulujac̨ym aspektem akcji grupy Bez Granic to stwo-
rzenie silnych sieci wspierajac̨ych swobodny przepływ w całej Europie. Właśnie to jest in-
frastruktura ̨naszego, rosnac̨egow siłe,̨ ruchu oporu: kontakty, informacje, zasoby, punkty
spotkań, urzed̨y do spraw migracji/uchodźców, bezpieczne domy itd. – pula formalnych
i nieformalnych powiaz̨ań, sieć solidarności, działajac̨a zarówno na poziomie publicznym,
jak i tajnym.

Ludzie moga ̨ sie ̨ poruszać, żyć i unikać kontroli państwa, ponieważ sa ̨ cześ̨cia ̨ społecz-
ności i sieci. Migracja istnieje z powodu milionów połac̨zeń mied̨zy milionami ludzi. Sieci
inicjatywy Bez Granic sa ̨ jednymi z wielu. Jednakże jako ruch możemy odgrywać czynna ̨
role ̨w nawiaz̨ywaniu takich połac̨zeń, które bed̨a ̨przecinać granice narodowe i kulturowe.
Nasza walka jest jedna i taka sama, bo dotyczy wszystkich ludzi.
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Ludzie migruja ̨ z wielu różnych powodów. Wiele przyczyn globalnej migracji wynika
z ekspansywnego europejskiego imperializmu oraz przedsiew̨zieć̨ kapitalizmu: produkcji
broni, konfliktów zbrojnych, agresji wojennej w celu zdobycia ropy lub innych natural-
nych zasobów, represyjnych reżimów wspieranych przez zachodnie rzad̨y, zmian klima-
tycznych, grabieży ziemi itd. – nie sa ̨ to wszystkie przewiny kapitalistycznego świata. Jed-
nakże nie powinniśmy zbytnio podkreślać roli zachodnich mocarstw w procesie migracji
i tym samym wpaść w pułapke ̨ postrzegania ludzi migrujac̨ych jako bezradnych ofiar. Lu-
dzie zawsze podróżowali w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych albo, po prostu,
dziek̨i migracji wierzyli w spełnienie swoich marzeń i pragnień.

Państwowe rzad̨y chca ̨ z migracji stworzyć przywilej, który miałby być regulowany
przez ekonomiczne lub polityczne siły. Elity i obywatele „Pierwszego Świata” moga ̨
podróżować i osiedlać sie ̨ tam gdzie chca,̨ podczas gdy ludzie biedni sa ̨kontrolowani i/lub
uznawani za kryminalistów. Niektórzy z tej grupy zostana ̨ przepuszczeni przez granice.
Dzieje sie ̨ tak dlatego, że cześ̨ć biednych ludzi zawsze zostaje wykorzystana w celach
ekonomicznych. Niektórzy zostaja ̨ przepuszczeni przez linie graniczne, bo zostali zakla-
syfikowani jako „autentyczni uchodźcy”. Takie kategorie jak uchodźca, osoba ubiegajac̨a
sie ̨ o azyl [asylum seeker], migrant ekonomiczny i nielegalny imigrant sa ̨ używane tylko
po to, by dzielić i poddawać ludzi kontroli. Dlatego postulujemy, żeby wszystkich, którzy
wed̨ruja ̨ nazywać „migrantami”.

Jest wiele możliwości, by walczyć przeciwko zgniłemu ekonomiczno-politycznemu sys-
temowi. Nie chcemy, żeby inicjatywa Bez Granic wykreowała uniwersalnymodel lubmeta-
fore,̨ które pozwalałyby na walke ̨z dominacja ̨ i uciskiem. Utożsamiamy sie ̨z tym uciskiem
z naszych własnych powodów oraz z naszych własnych potrzeb i historii – wielu z nas to
migranci lub dzieci migrantów. Jednakże istnieja ̨ pewne konkretne powody, dla których
uważamy, że problematyka swobodnego ruchu jest obecnie w samym sercu walk w Euro-
pie.

Migranci z biednych krajów sa ̨ niewidoczni. Zawsze sa ̨ na pierwszej linii ataków, kiedy
rzad̨y europejskie chca ̨ciać̨ koszty z powodu kryzysów gospodarczych. Tacy migranci ma-
ja ̨ ograniczone prawa i pierwsi traca ̨ prace ̨ w czasie recesji. To oni czuja ̨ nowe praktyki
represji. To oni pierwsi przekonuja ̨ sie ̨ na własnej skórze jak działaja ̨ nowe technologie
zwiek̨szajac̨e kontrole ̨ władzy nad człowiekiem. To oni sa ̨ obwiniani za wszelkie kryzysy
kapitalizmu i pierwsi sa ̨ wyrzucani z zakładów pracy, kiedy ich praca nie jest już nikomu
do niczego potrzebna.

To imigranci jako piersi sa ̨ gotowi oprzeć sie ̨ systemowi i rozwijać alternatywne infra-
struktury poza zasieg̨iem państwa.WXVIIwiecznej Anglii to właśniemigrujac̨y robotnicy i
żebracy, którzy porzucili swoje ziemie, rozpoczel̨i działalność takich grup rewolucyjnych
jak Lewelerzy, Diggerzy i Ranterzy. W XIX wieku anarchizm rozwijał sie ̨ w środowisku
zubożałych migrantów – w Barcelonie, Buenos Aires, Chicago lub w dzielnicy East End w
Londynie. W XX wieku rozpoczał̨ sie ̨ antynazistowski opór we Francji dziek̨i migrantom z
Hiszpanii i z Europy Wschodniej. Prekarność, niepewność sytuacji migrantów oznacza, że
zawsze bed̨a ̨ opracowywać nowe możliwości organizacji swoich grup w celu przetrwania
– utrata starych wiez̨i i pewności zachec̨a do nowych sposobów myślenia i działania.

144



Migranci moga ̨ zostać zaatakowani jako pierwsi, ale nie bed̨a ̨ ostatnimi ofiarami. Wa-
runki, z którymi borykaja ̨ sie ̨nielegalni migranci, pokazuja ̨ czego możemy spodziewać sie ̨
po surowej, wiecznie tnac̨ej koszty Europie: masowe bezrobocie, maksymalne ogranicze-
nie praw pracowniczych i wiek̨szy wyzysk pracowników, zmniejszenie świadczeń socjal-
nych, bardziej brutalne i jawne represje. Właśnie to znajduje sie ̨ pod słowem „kryzys”:
tzw. Pierwszy Świat przekształca sie ̨ w Trzeci Świat, w którym panuje powszechne ubó-
stwo i silne różnice klasowe. Stare postulaty państwa opiekuńczego, które gwarantowało
pracownikom podstawowe warunki życia, ulegaja ̨ rozpadowi. Kiedy iluzja i kamuflaż zo-
stana ̨ zniszczone, zobaczymy możliwość konfrontacji pomied̨zy elitami i reszta ̨ nas.

Organizacja Bez Granic ma swoje korzenie w anarchizmie. Jest wiele aspektów, które
moglibyśmy skrytykować we współczesnej historii anarchizmu. Zbyt czes̨to anarchiści za-
mykali sie ̨ we własnej tożsamości, formowali subkultury i zamykali sie ̨ na toczone walki
poza ich grupa.̨ Niemniej, anarchizm posiada wiele pozytywnych cech, które powinny zo-
stać zachowane. Jedna ̨z nich jest myśl DIY, dziek̨i której organizowane sa ̨ośrodki socjalne,
kuchnie społeczne oraz spółdzielnie mieszkaniowe i robotnicze, budowane sa ̨ niezależne
media i bezpieczne sieci komunikacyjne itd. Wszelkie inicjatywy DIY sa ̨cenne, ale musimy
pamiet̨ać, że aktywizm, podobnie jak migracja, nie jest elementem naszej tożsamości, ale
realnie istniejac̨a ̨ praktyka.̨ Dobrym przykładem działalności organizacji Bez Granic jest
założenie sieci squatów w wielkich miastach Europy – nie sa ̨one dla migrantów wyborem,
lecz schronieniem, bezpiecznym miejscem. Dlatego, im wiec̨ej postulatów opiekuńczego
państwa zostaje ludziom zabranych, tym coraz wiec̨ej pośród nas bed̨zie musiało szukać
nowych, wspólnie organizowanych praktyk. Nasze wypracowane na ulicach i barykadach
umiejet̨ności bed̨a ̨ bardzo cenne we wspieraniu akcji w terenie, jak również tych mobil-
nych, usieciowionych w internecie. Chodzi o to, żeby nasze umiejet̨ności stanowiły cześ̨ć
szerszych ruchów oporu.

Organizacja Bez Granic powinna być ruchem otwartym i zróżnicowanym. Zależy nam,
żeby osoby, z papierami bad̨ź nie, przyczyniały sie ̨ do rozwoju naszej grupy. Jednakże aby
coś osiag̨nać̨ musimy nie tylko znosić granice ustanowione przez europejskie rzad̨y, ale
również przeciwdziałać budowaniu granic i tworzeniu różnic wewnat̨rz grupy Bez Granic.
Dlatego zawsze musimy zwracać uwage ̨ na różne formy przywilejów wynikajac̨ych z m.in.
jez̨yka, wykształcenia, płci, rasy, klasy, ze statusu prawnego czy innych zobowiaz̨ań i zdol-
ności ludzi do stawiania czoła różnym formom ryzyka.

Dla nas to nie jest gra. Mamy już dosyć gównianych akcji. Dystansujemy sie ̨wobec akty-
wistów, którzy popisuja ̨ sie ̨ swoimi osiag̨niec̨iami i działaja ̨ tylko za pomoca ̨ symbolicznej
formy–niestety, taki aktywizmdominujewprzestrzenimedialnej. Fałszywymaktywistom
[stunt activists] zależy tylko na zwróceniu uwagi mediów głównego nurtu, by dziek̨i nim
uzyskać pozytywna ̨ opinie ̨ publiczna.̨ Oczywiście, musimy zwracać uwage ̨ na media, ale
nie może to być naszym priorytetem. Jeśli chcemy walczyć z fałszywymi aktywistami mu-
simy zniszczyć przekonanie, wykreowane przez rzad̨y i medialne korporacje, że istnieje
jednolita, jednorodna masa „normalnych” ludzi zwanych społeczeństwem. Nie ma takiej
opinii publicznej, która byłaby homogeniczna – istnieje wiele różnych osobowości i grup,
o odmiennych, czes̨to sprzecznych, zainteresowaniach i pragnieniach. Same główne nie
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mówia ̨głosem społeczeństwa, a jez̨ykiemmedialnych korporacji i reklamodawców. To oni
ustalaja ̨ codzienny porzad̨ek.

Proponujemy kilka zasad dla aktywistów No Borders:

Zasada pierwsza: nasze akcje powinny być akcjami bezpośrednimi w prawdzi-
wym tego słowa znaczeniu. Powinny mieć one materialny, realny rezultat, na-
wet jeśli oznacza to niewielki sukces. Jeśli zatrzymamy jedna ̨ osobe ̨ przed de-
portacja,̨ jeśli tylko jeden wiez̨ień zdoła uciec, jeśli tylko jedna osoba zamiesz-
ka w bezpiecznym miejscu, jeśli zatrzymamy jedna ̨ eksmisje,̨ wygramy jedna ̨
sprawe ̨o azyl, jeśli pomożemy tylko jednej osobie uwiez̨ionejw szponach syste-
mu, jeśli wygramy tylko jedna ̨walke ̨wmiejscu pracy lub spowodujemy rzeczy-
wiste szkody w zyskach firmy – właśnie te praktyki nazywamy bezpośrednimi,
materialnymi w skutkach praktykami.

Zasada druga: każda akcja powinna być skonceptualizowana jako praktykama-
jac̨a na celu szerokie pole działania – budowanie infrastruktury oporu i buntu.
To oznacza, że powinniśmy mieć na uwadze rozwój i wzmocnienie naszych
sieci, tworzenie nowych sojuszów, nabywanie użytecznych umiejet̨ności i za-
sobówmaterialnych. Odbiorca ̨naszych akcji nie jest „opinia publiczna” – tylko
ci ludzie, z którymi chcemywalczyć o lepsze życie. Naszym celem nie jest prze-
konanie wiek̨szości europejskiej populacji do argumentów i postulatów grupy
Bez Granic. Ci, których potrzebujemy do naszych akcji bezpośrednich, dawno
już wiedza ̨ czym sa ̨ granice i co oznaczaja.̨

Zasada trzecia: myśl strategicznie. Powinniśmy myśleć ostrożnie i poważnie o
naszej sile, ale musimy mieć również na uwadze nasze słabe strony. Powinni-
śmy zastanowić sie ̨co dziek̨i naszym akcjommożemy uzyskać.Musimymyśleć
także o tym jakie elementy naszych praktyk potrzebuja ̨ ulepszeń i co może-
my zrobić, by być lepiej zorganizowana ̨ grupa.̨ Musimy doceniać prace ̨ rów-
nież tych osób, które z różnych powodów nie moga ̨ponieść ryzyka wpisanego
w nasze praktyki aktywistyczne. Niemniej, musimy mieć świadomość, że jeśli
chcemy zmienić rygorystyczne prawo dotyczac̨e granic, wielu z nas musi sta-
wić czoło poważnemu ryzyku i jeszcze wiek̨szym represjom prawnym, które
moga ̨wyniknać̨ w czasie przeprowadzania akcji.

Radykalne, oddolne ruchy społeczne sa ̨ fundamentem nowego świata, o którym ma-
rzymy. Poczat̨kowo nowe organizacje polityczne sa ̨ podstawowymi liniami wsparcia dla
ucieczki i zakrojonych namała ̨skale ̨ruchów oporu. Sa ̨także wsparciem dla tajnych kontr-
ataków i sabotaży. Jednocześnie należy pamiet̨ać, że opór i walka nie sa ̨odreb̨ne od reszty
życia – te praktyki i wspólnoty biorac̨e w nich udział tworza ̨ sieci łac̨zac̨e różne przestrze-
nie naszego życia. Co wiec̨ej, sieci te sa ̨ integralna ̨ cześ̨cia ̨ terytorium, w którym żyjemy,
uczymy sie,̨ bawimy sie,̨ pracujemy oraz wymyślamy i budujemy alternatywne struktury
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społeczne i polityczne. W miare ̨ wzrostu siły radykalnych ruchów społecznych i równo-
czesnego ujawniania słabości naszych wrogów, sieci te staja ̨ sie ̨ baza ̨ dla otwartego buntu.
Takwiec̨ XIX-wieczna „kolej podziemna” była podstawa ̨rewolty niewolnikówpodczaswoj-
ny domowej w Stanach Zjednoczonych. W XX wieku „kolej podziemna” zainicjowała duży
ruch oporu przeciwko nazizmowi. Jakie nowe formy oporu moga ̨ zaistnieć w XXI wieku?
Tego nie wiemy, ale dowiedzmy sie.̨

147



Manifest anarchohakerów
Notka redakcji ”Anarchizm: Nowe Perspektywy”: Źródeł anarchohakeryzmu można do-
szukać sie ̨ w wielu aspektach kultury. Oczywiście, baza ̨ jest anarchizm. Niemniej,
anarchohakeryzm połac̨zył XIX/XX- wieczna ̨ myśl z koncepcjami technofilów. Duża ̨
role ̨ odegrała w tym nurcie literatura cyberpunkowa. Takie powieści jak trylogia Neu-
romancer, 1984, Blade Runner sa ̨ kanonem w świecie anarchohakerów. Należy mieć
na uwadze, że anarchohakeryzm jest swoista ̨ hybryda:̨ aktywiści działaja ̨ w cyber-
przestrzeni, ale zaznaczaja,̨ że duża ̨ role ̨ w zmianach społecznych odgrywaja ̨ mate-
rialnie istniejac̨e praktyki (np. manifesty, pikiety, kuchnie i ogródki społeczne). Link:
http://anarcho-hacker.info/index.php/Main_Page

Jesteśmy hakerami, jesteśmy anarchistami, jesteśmy ciekawi i lubimy wiedzieć jak dzia-
łaja ̨ poszczególne rzeczy. Lubimy wymyślać, modyfikować i ulepszać technologie tak jak
każdy inny haker. Nie robimy tego dla pienied̨zy. Jako hakerzy robimy to wszystko dla
wiedzy oraz zaspokojenia naszej ciekawości. Zdecydowaliśmy, że teraz przyszła pora na
budowanie nowego, lepszego świata. Wiek̨szość z nas była buntownikami w szkole i pew-
nie niektórzy z nas mieli przez to problemy. Dorośliśmy i zobaczyliśmy, że system jest
naszym wrogiem.

Byliśmy mile widziani w zwyczajnych, normalnych hakerskich grupach, ale uznaliśmy,
że ich członkowie odbyli ograniczona ̨ polityczna ̨ edukacje ̨ i nadal papugowali propagan-
de ̨ systemu. Reszta hakerów, których znaliśmy, uznała, że jesteśmy wariatami z powodu
uczestniczenia w ulicznych protestach i poznawania Bakunina lub innych politycznych
teoretyków. Kiedy byliśmy w Seattle, Genewie i Toronto, rewolty dopiero uczyły sie ̨ kto
jest prawdziwymwrogiem swobody i wolności. Zauważyliśmy, że to nie tylko rzad̨, ale rów-
nież kapitalizm, Kościół, rasizm, nacjonalizm, patriotyzm, imperializm, patriarchat itd. To
sa ̨wrogowie.

Z czasem staliśmy sie ̨ pierwszymi haktywistami i stworzyliśmy hakerskie kolektywy,
których fundamentem sa ̨anarchistyczne wartości, takie jak wspólne tworzenie konsensu-
su, demokracja bezpośrednia, horyzontalna organizacja, sfederowany i/lub zdecentralizo-
wany model podejmowania decyzji. Napisaliśmy oprogramowanie zabezpieczajac̨e w celu
uchronienia opozycjonistów z całego świata oraz z naszych własnych krajów. Pomyśleli-
śmy, że to nie wystarczy, dlatego stworzyliśmy internetowe fronty haktywizmu – niektó-
re nadal sie ̨ rozrastaja ̨ i uczestnicza ̨w ofensywach. W nowych bojówkach również znaleź-

148

http://anarcho-hacker.info/index.php/Main_Page


liśmy brak politycznej edukacji, ale tym razem zdecydowaliśmy, że położymy nacisk na
edukacje ̨ i prace ̨ nad krytycznym myśleniem.

Jesteśmy zmec̨zeni byciem ofiarami bez walki. Jesteśmy zmec̨zeni posiadaniem umiejet̨-
ności i niewykorzystywaniem ich w dobrych celach, a dla nas dobre cele oznaczaja ̨ nie-
pracowanie dla was i waszych psów. Teraz, kiedy ewoluowaliśmy i dorośliśmy, jesteśmy
pełnoprawnymi rewolucjonistami. Boicie sie ̨ nas. Wykorzystujecie swoje media, by kre-
ować jeszcze wiec̨ej propagandy w celu terroryzowania naszych braci i sióstr na całym
świecie. Głosicie kłamstwa o prawdziwych bojówkarzach, którzy walcza ̨ o wolność. Robi-
cie z nas wrogów, ale czasy sie ̨ zmieniły. Przyszedł czas dla naszych legionów. Niektórzy
ludzie jeszcze o tym nie wiedza,̨ ale dowiedza ̨ sie.̨ Nasze barykady nie istnieja ̨ tylko w for-
mie elektronicznej i mamy nadzieje,̨ że mamy wiec̨ej umiejet̨ności niż wasze psy, które
namawiacie do pracy za dochód. Upewnijcie sie ̨ czy aby ktoś z nas nie pracuje dla was, by
później zwrócić sie ̨ przeciwko wam.

Nie bed̨ziemy wysyłać wiadomości o naszych akcjach do waszych medialnych psów. Za-
chowamy je dla siebie. Wiecie kim jesteśmy. Wiecie, że nie chcemy popularności i to was
przeraża. Jesteśmy poważni w rozwalaniu, cegła po cegle, z wnet̨rza i z zewnet̨rza, waszego
systemu. Kilka rzeczy udało nam sie ̨ dokonać przez 10, 15 lat. Pamiet̨acie jak cierpieliście
w Seattle? Jak sie ̨ baliście w Toronto? Kiedy Mastercard poszedł w dół prawie płakaliście.
Możemy wam powiedzieć jedno – te akcje sa ̨ niczym w porównaniu z tym, nad czym pra-
cujemy.

My, AnarchoHakerzy, zdobyliśmy szacunek, którego nie zdobyli nasi towarzysze na uli-
cy. Zawsze mówiliśmy, że informacja musi być wolna i dlatego ci, którzy posiadaja ̨ infor-
macje maja ̨ władze.̨ Dlatego musimy zdecentralizować te ̨ władze.̨ Oni zawsze byli do nas
sceptycznie nastawieni. To nie ich wina. Kiedy wszyscy czytali o strategiach politycznych
z lat trzydziestych, my, AnarchoHakerzy, w tym samym czasie czytaliśmy cyberpunko-
wa ̨ literature,̨ np. Rok 1984 Orwella. Te ksiaż̨ki dały nam wizje ̨ przyszłości oraz utworzyły
połac̨zenie pomied̨zy teoria ̨polityczna,̨ naszymi ideami i nowym światem, który nie przyj-
dzie, bo już istnieje. Przyszłość jest teraz. Wizualizujemy wszystkie digitalne formy oporu
i używamy ich, by pokazać światu, że potrafimy wygrać wiele bitew. Postanowiliśmy nie
oddzielać sie ̨ od naszych anarchistycznych towarzyszy, ale wszystkich połac̨zyć. Nie przy-
wiaz̨ujemy sie ̨do jednego frontu. Bierzemy aktywistów z ulicy i przenosimy ich do elektro-
nicznego świata w celu powiek̨szenia naszej liczebności! Głosimy różnorodność strategii i
różnorodność frontów!

Twierdzimy, że każda jednostka, która, w obecnej sytuacji, popiera i głosuje na konkret-
na ̨ władze ̨ ustawodawcza ̨ lub władze ̨ wykonawcza,̨ traci swój czas i daje pożywke ̨ okrop-
nemu, kapitalistycznemu systemowi. Raczej zmierzamy w strone ̨ nowego świata, którego
dusza bed̨zie oparta na anarchistycznych wartościach. Sa ̨one zbudowane na przekonaniu
o różnorodności strategii – nie tylko pracowaniu w mrocznych czeluściach Internetu, ale
wychodzeniu również na ulice ̨ z innymi rewolucjonistami. Nasze działania powinny opie-
rać sie ̨na naszych preferencjach, które zależne sa ̨od konkretnegomomentuw czasie. Cały
czas pracujemy nad tym, żeby nasze działania były najlepsze.

149



JESTEŚMY IDEALISTAMI. PISZEMY, KOCHAMY, BUDUJEMY, TWORZYMY, EMAN-
CYPUJEMY, DZIELIMY SIE ̨ I WALCZYMY Z JAKAK̨OLWIEK FORMĄ OPRESJI I OCZYWI-
ŚCIE… HAKUJEMY

Twórcy tegomanifestu, który w dalszym ciag̨u nie jest skończony, to a(A)a AnonAnarchist Action,
członek Anonymous, oraz inne hackerskie kolektywy.
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