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Na wprost głównego wejścia do łódzkiego centrum handlowo rozrywkowego Manufaktura stoi jedna z licznych w tym mieście famuł - domów robotniczych doby rewolucji przemysłowej. Być może niektórych mieszkańców miasta zastanawiał fakt, czemu jako, zdaje
sie ̨, jedyny, wyeksponowany tego typu budynek był on pokryty szarym, brudnym obecnie
tynkiem. Prawdopodobnie nie uległoby to zmianie aż po sa ̨dny dzień gdyby nie dbałość
administracji o estetyczne doznania klientów centrum handlowego. Wynaje ̨ta firma budowlana otrzymała polecenie zrzucenia tynku, by dopasować famułe ̨ do standardów znajduja ̨cych sie ̨ w koło, połyskuja ̨cych ceglanych murów handlowej metropolii. Jakież było
zdziwienie wykonawców, gdy po skończeniu roboty ich oczom ukazały sie ̨ podziurawione,
jak po Powstaniu Warszawskim ściany.
W ksia ̨żce Barykady i katorga, wydanych właśnie przez oficyne ̨ Trojka wspomnieniach
anarchisty czytamy: ”Do najkrwawszych bojów doszło w kwartale robotniczym, zwanym
jako ”famuła fabryki Poznańskiego”. Jeszcze w przeddzień demonstracji pijani i zezwierze ̨ceni kozacy zacze ̨li ostrzeliwać ten blok, na co robotnicy odpowiedzieli jednogłośnym
sprzeciwem: ogniem z rewolwerów, bombami, wrza ̨tkiem, butelkami z kwasem solnym.
(…) Później budynek ten przemienił sie ̨ w stos ruin.” Kamienica, o której mowa znajduje
sie ̨ najbliżej głównego wejścia fabryki. Autor wspomnień przy innych okazjach podkreśla,
że gubernator nakazał ”naboi nie żałować, strzelać całymi paczkami”. Mało prawdopodobne, aby budynek został zniszczony do tego stopnia, że należało go zburzyć - nie strzelano
wszak pociskami armatnimi. Wszystkie te przesłanki sugeruja ̨, że możemy mieć tu do czynienia z pamia ̨tka ̨ rewolucyjnych zrywów pocza ̨tku ubiegłego wieku, niespotykana ̨ w skali
światowej.
Łódź to miasto duchów, gdzie jedna trzecia jego dawnych mieszkańców bła ̨ka sie ̨ po uroczyskach odrapanych kamienic. Jednym z przedstawicieli tej grupy etnicznej, która ”przewe ̨drowała” do innego wymiaru jest Noj Giter Granatsztajn, żydowski anarchista, ”outsider” oraz, jak na to wygla ̨da, literat. Jego odkryte niedawno wspomnienia kontynuuja ̨ w
swojej warstwie informacyjno-historycznej tradycje podobnych relacji o ruchu lewicowym
w dawnej Łodzi, jak Rewolucyjni mściciele Sekury, czy Łódzkie barykady, zadziwiaja ̨c, że
polskie społeczeństwo mogło kiedyś być zdolne do krytycznej świadomości i bezkompromisowego sprzeciwu. Nowina ̨ jest zaś propozycja przyje ̨cia perspektywy wywrotowca żydowskiego, burza ̨ca mit tkwia ̨cy w umysłach niektórych naszych pogra ̨żonych w demencji
rodaków, że łódzcy Żydzi to tylko ”wasze ulice, nasze kamienice”. Nic bardziej mylnego,
żydowski ruch biednych i marginalizowanych robotników nie uste ̨puje w skuteczności bojowcom PPS. W tym kontekście ksia ̨żka wyjaśnia i te ̨ nieścisłość, utrwalana ̨ ostatnio przez
autorów celebrowanego, wodewilowego kina, że żydowscy czerwoni to wyła ̨cznie krwawi
dewianci, a w dodatku (co za nieszcze ̨ście) kobiety.
Wbrew temu, co skromnie pomijaja ̨ w przedmowie wydawcy, walory literackie ksia ̨żki
sa ̨ bogate. Autor, niczym bohater klasycznego antywesternu Eastwooda, zaprowadza sprawiedliwość w skorumpowanym przez elite ̨ społeczeństwie, roztrzaskuje głowy policjantów
metalowymi narze ̨dziami, wywija młynka ławka ̨ na komisariacie, rozbijaja ̨c cenne przedmioty i dotkliwie rania ̨c funkcjonariuszy. W pojedynke ̨ rzuca sie ̨ na licznych oprawców,
aby wyzwolić z ich ra ̨k towarzysza. Krew tryska z ran fontanna ̨, spływa po trotuarach, ni2

czym w postmodernistycznym kinie Tarantino. Granat-sztajn, istny granat narracji, rozsadza atmosfere ̨ subtelnym szmoncesem, kiedy przeszukuja ̨cy mieszkanie w poszukiwaniu
go policjant potyka sie ̨ o jego wystaja ̨ce zza kotary nogi, by zaraz potem, aresztowany i prowadzony po schodach, kazać podłożyć noge ̨ temu samemu żandarmowi i uciec. Nie brakuje
scen pościgów o gangsterskiej brawurze, chociaż miejsce limuzyn zajmuja ̨ rowery. Skoki z
rozpe ̨dzonych pocia ̨gów i wykonywane w morderczych warunkach podkopy wplataja ̨ sie ̨ w
nieomal socjologiczny rys struktur i prawidłowości wie ̨ziennego, katorżniczego życia. Ta
sama badawcza wnikliwość oprowadza autora - zbiega po ulicach Paryża. Kiedy z kafejek i
bulwarów wokół Luwru przenosi sie ̨ do podmiejskich slumsów i nad brzegi Sekwany, gdzie
koczuja ̨ bezdomni, wówczas całkiem aktualnie prezentuja ̨ sie ̨ jego analizy wewne ̨trznego
rozwarstwienia ”rozwinie ̨tych” pote ̨g ekonomicznych. Kto wie, czy jednym z gościnnych
gospodarzy Granatsztajna nie był przy tym jego rówieśnik, znany, zmarły w 1917 roku w
wie ̨zieniu paryski anarchista Eugen Bonaventura de Vigo, ojciec jednego z najciekawszych
twórców europejskiej awangardy filmowej. I te dwa ostatnie aspekty sa ̨ najbardziej może
oryginalnymi elementami historycznymi tego niezwykłego dokumentu.
Tym wie ̨kszy smutek budzi wie ̨c fakt, iż znakomita cze ̨ść bohaterów tej opowieści została
przez ich kompanów w sprawie zgładzona na rozkaz Stalina w 1938 roku, czego dowiadujemy sie ̨ już z posłowia. Potwierdza to znana ̨ prawde ̨, wdzie ̨cznie wyłożona ̨ przez Hakima
Beya w jego doktrynie TSA, że rewolucja może być tylko permanentna, ta zaś, która przemienia sie ̨ w struktury państwowe nieuchronnie prowadzi do swojej parodii.
Kiedy, wreszcie, nasza świadomość zostanie poszerzona dzie ̨ki tej niecodziennej lekturze, warto przejść sie ̨ na Ogrodowa ̨ i przyjrzeć sie ̨ dokładnie bezprecedensowemu świadkowi opisywanych tu wydarzeń zanim be ̨dzie za późno. Bowiem utrzymuja ̨cy Łodzian w
błogim transie zakupów i innych jarmarcznych rozrywek znajduja ̨cy sie ̨ vis a vis potentat
może z obawy przed uszczupleniem swoich dochodów nakazać uciszenie tego wymownego
świadka społecznej niesubordynacji re ̨koma usłużnych konserwatorów.
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