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Tak, zgadza się! Już pięć latek w naszym pięknym k-raju ukazuje się anarchistyczne
pismo „A-tak”.

Swoją nazwą nawiązujemy do pisma Międzymiastówki Anarchistycznej z Koszalina,
która w 1989 roku opublikowała dwa numery. Następnie w latach 1999-2004 słupsko-krakowskie środowisko Federacji Anarchistycznej kontynuowało tę tradycję wydając pod szyldem „A-taku” osiem numerów. Następnie my, uczestnicy ogólnopolskiego
ruchu anarchistycznego, rozpoczęliśmy tę przygodę od nowa. To dzięki Wam, osobom
wspierającym nas merytorycznie, propagandowo i finansowo, ukazało się czternaście
numerów periodyku, który zaczynał we wrześniu 2015 roku jako czarno-biała gazeta
uliczna, a obecnie jest kolorowym czasopismem o zasięgu ogólnopolskim, bo kolportowanym w kilkudziesięciu miastach, co jest możliwe między innymi dzięki nakładowi dziewięciu tysięcy egzemplarzy. No i najważniejsze – „A-tak” jest czasopismem
bezpłatnym, co jest zgodne z naszym antykapitalistycznym podejściem do życia (pdfy
wszystkich numerów dostępne są tu: http://www.akcja.type.pl/ksiazki/). To czynem,
a nie tylko teorią, promujemy nasze idee.
Tematy poruszane w „A-taku” obejmują takie zagadnienia jak m.in. anarchizm
(w tym krytyka systemu i nasze akcje), antyfaszyzm i antymilitaryzm, praca i prawa
pracownicze, edukacja, ekologia, feminizm i obrona mniejszości, a także kultura
(literatura, filmy i architektura). Poszczególnych tematów nie sposób wymienić
– przez nasze pismo przewinęły się dziesiątki osób, które zarówno tekstem, jak
i ilustracją wyrażały swoją opinię o otaczającej nas rzeczywistości.

Ilustracja:
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WALKA NIE O LIBERALNY
TYLKO O SOCJALNY STRAJK KOBIET
						Kolektyw redakcyjny

Marsz Batalionu im. Szwejka, infoshop Beskid Niski 2020

Kinga Krzysztofiak, Stanisław Krastowicz,
Joanna K. Malinowska

Po wielu dniach protestu Strajku Kobiet coraz częściej słyszy się w liberalnych mediach utyskiwania na „radykalizację nastrojów”. Na to, że
niepokoje społeczne odbiją się na kondycji gospodarki, a także, że niosą
one dodatkowe zagrożenie epidemiczne. Opozycyjne elity próbują wykreować liderki ruchu kobiecego, które właśnie opublikowały swoje rekomendowane postulaty, wśród których dominuje bełkot w obronie systemu sądowniczego, zdemolowanego – według ich opinii – przez PiS.
Być może.
W istocie rzeczy system ten nigdy nie był sprawiedliwy, bezstronny i politycznie neutralny.
Zwłaszcza dla kobiet. Zawsze wspierał solidarnościowe elity władzy i liberalny konsensus ekonomiczny za cenę wielkich społecznych
nierówności. Popierał też tzw. konsensus aborcyjny, pomimo głośnych żądań liberalizacji
przepisów.
Liberałowie zapomnieli, dlaczego stracili
władzę. Stracili ją, ponieważ wiele grup społecznych miało dość ekonomicznego statusu
ludzi drugiej kategorii. Zdominowany przez liberałów sejm śmiał się, kiedy mówiono w nim
o głodujących w Polsce dzieciach. Był obojętny na postulaty dotyczące wyższych i równych

płac. Wykazał się kompletną arogancją, wyrzucając do kosza dwa miliony podpisów w sprawie referendum dotyczącego skrócenia wieku
emerytalnego. Wcześniej bez pytania podniósł
wiek emerytalny kobiet o siedem lat. Liberalna władza likwidowała szkoły i żłobki oraz doprowadziła do całkowitej niewydolności służbę
zdrowia.
To wszystko otworzyło prawicy i PiS-owi drogę do władzy w 2015 roku. I wtedy nagle okazało się, że dochód narodowy można jednak
podzielić inaczej, że można wydać miliardy złotych na program 500 plus, który nie tylko dociera do najuboższych grup społecznych, ale w
większości także prosto do rąk kobiet; że można

OGÓLNOPOLSKIE PISMO ANARCHISTYCZNE
To pismo dla was, dlatego czekamy na uwagi oraz krytykę,
liczymy też na wsparcie. Zapraszamy do jego współtworzenia
oraz pomocy w kolportażu. Wydawanie pisma to nie jedyna
nasza aktywność, jesteśmy aktywni w wielu praktycznych
działaniach ruchu anarchistycznego – pismo traktujemy jako
jedno z narzędzi.

podnieść wynagrodzenia minimalne i obniżyć
wiek emerytalny. To wszystko jest z ekonomicznego punktu widzenia istotniejsze nawet dla kobiet niż mężczyzn. Bo to kobiety ekonomicznie
i politycznie są w Polsce upośledzone, są traktowane jako grupa gorszego sortu.
Na ulicach wrze. W zdecydowanej większości protestują właśnie kobiety. Jeżeli rząd
w 95% składa się z mężczyzn, sejm to w 72%
mężczyźni, Trybunał Konstytucyjny w 86%, a

Gazetę tworzy kolektyw redakcyjny, jeśli chcecie się z nami
skontaktować, piszcie na: atak@riseup.net
Wspieraj fundusz propagujący anarchizm i wydawanie „A-taku”
(np. poprzez dotację, zakup wlepek itp.).
Kontakt: akoordynacja@op.pl
Do powstania numeru przyczyniły się następujące osoby/
grupy:
Aleksander Łaniewski, Arya, Federacja Anarchistyczna (s.
Kraków i Wrocław), Gaya Makaran, Grzegorz Homa, Izabela
Wnorowska, Jacek Żebrowski, Jay Fraser (tłum. xEDGARx),
Krzysztof Kołacki, Krzysztof Wasilewski, Łukasz Weber,

episkopat to oczywiście w 100% mężczyźni; jeżeli kobiety zarabiają przeciętnie 20-30% mniej
od mężczyzn, to chyba nie ma wątpliwości, że
ten system nie wymaga poprawy, naprawy czy
jakiegoś delikatnego liftingu. On w całości jest
do „wyjebania”. „Jebać PiS”? Owszem, ale także „jebać nierówności społeczne”, „jebać demokrację parlamentarną mężczyzn”, „jebać
wyzysk pracy kobiet i niskie zarobki”! „Jebać
kapitalizm”!

Maciej Wy, Magda Borysławska, Mateusz Gierszon, Pracownik
Nieetatowy, Q.R. Demolli, Tomek, Zet, Zielona Fala (s. Łódź,
Poznań, Rzeszów, Śląsk,Trójmiasto).
W numerze wykorzystano ilustracje:
Czorne Papirochy (https://www.facebook.com/CzornePapirochy)
Edyta Bystroń (www.edytabystron.pl)
Kamil Jerzyk (https://kamiljerzyk.blogspot.com/)
Luko Czakowski (https://www.instagram.com/wielkinikt/)
Piotr Burzyński (https://www.facebook.com/SwietlikBurzynskiArt/)
Odpowiedzialni za numer: Tysart Mezinos, Kapitan Flint, Bełt.

KRY-ZY$K
I CO DALEJ?

Kolektyw redakcyjny, Zet

W kwietniu 2020 roku ukazał się nr 13 „A-taku”.
W artykule pt. „Korona i wirus. Zaniedbania władzy
i globalizacja strachu” lekarz-anarchista pisał o tym,
jak bardzo opieka zdrowotna nie była przygotowana na epidemię koronawirusa. A kto za to odpowiada? Oczywiście politycy – zarówno ci z prawej, jak
i z lewej strony sceny politycznej. Tak samo winna
jest partia rządzącą, co tzw. opozycja. Dla nich zawsze były ważniejsze tematy niz te dotyczące zdrowia. A obecnie władza karze społeczeństwo, oddalając winę od siebie.
Poprzedni numer naszego czasopisma spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony osób związanych
ze środowiskiem anarchistycznym, ale też funkcjonujących poza
nim. Wiele grup anarchistycznych
zaangażowało się w praktyczną
pomoc, m.in. szycie maseczek dla
osób potrzebujących. Nie zabrakło jednak z naszej strony również
krytycznej analizy poczynań rządu, czego efektem ma być przygotowywana przez nas publikacja
pt. „Kry-zysk”. W dalszym ciągu liczymy na Wasze opinie – jeśli chcielibyście wypowiedzieć się
w tej sprawie, to piszcie do nas.
Jednym z ważniejszych pytań
ostatnich miesięcy są: „Kto zyskał
na kryzysie?” oraz „Co dalej?”.
Pod spodem fragment dalszych
rozważań lekarza-anarchisty.
* * *
Handel prostymi produktami zabezpieczającymi, które dotychczas
można było kupować w dużej ilości za grosze, stał się powszechną
praktyką dochodową, w ramach
której ceny maseczek ochronnych
często stanowiły nawet kilkadziesiąt- lub kilkaset-krotną wartość
cen pierwotnych. Tym sposobem
wolny rynek po raz kolejny ujawnił
swoją anty-humanitarność, którą
można zawrzeć w zdaniu: gdy kryzys żyje, biznes jest biznes
– kto nie płaci, ten
niech gnije.

Oto są – znane skądinąd – skutki
oddawania kwestii zabezpieczenia
podstawowych potrzeb ludzkich
w ręce inicjatyw komercyjnych.
Na tego rodzaju dochodowej
płaszczyźnie rynkowej porusza się
zresztą cały przemysł farmaceutyczny. Z kolei opracowanie leków
i szczepionek na nowego koronawirusa jest prawdopodobnie kwestią czasu... podobnie jak ustalenie
ich cen. Nie sposób nie zasygnalizować w tym miejscu kwestii nakręcania zysków przy wykorzystaniu stanu epidemii przez wielkie
koncerny niekoniecznie związane
z medycyną.
Nie tylko producenci środków
medycznych będą tymi, którzy
odnotują zyski na walce ludzi
z epidemią. Otóż nawet grupy
browarnicze wykorzystują zaistniałą sytuację dla celów autopromocji. Przykładowo, Grupa
Żywiec dostarcza do szpitali napój grejpfrutowy „dla bohaterów
naszego Ż”, a Lech, zachęcając
do walki z COVID-19, chwali się
piwem „w kolorze nadziei”. Z kolei chyba najbardziej efektowną
reklamą wykorzystującą zaistniałą sytuację promuje się spółka skarbu państwa Orlen – „tanie
tankowanie” – który zresztą ma
wypełniać też rynkową lukę masowej produkcji i dystrybucji płynów do dezynfekcji...

Ilustracja:
Czorne Papirochy

ŚLUB
Z RZĄDEM
OGÓLNOPOLSKIE PISMO ANARCHISTYCZNE 14/2020

3

ANARCHISTYCZNA GAZETA U

Maciej Wy

Jak doszło do tego, że państwo zaczęło koncesjonować związki między ludźmi, administrować rozwodami, urodzinami i śmiercią? Kto się tym zajmował zanim powstała nowoczesna biurokracja? To część problemu, który jest echem dzisiejszych batalii
o to, by państwo udzielało nam ślubów, jakich oczekujemy – tylko czy naprawdę musi
to robić rządowa agencja i czy w ogóle potrzebujemy takich regulacji?
Represje prawne i przemoc od czasu wyborów prezydenckich zarówno
u nas, jak i na Białorusi, są tematem
zdecydowanie najgorętszym, więc nie
szuka się odpowiedzi na tak niby nieistotne pytania. Zawsze jest brak czasu
na refleksję i wyłuskanie kilku niepokojących tendencji, które się pojawiają, lecz i ukrywają zarazem pod bardziej spektakularnymi pyskówkami.
BOSAK? NIC NOWEGO...

Na przykład „Nowy Porządek” jako
wyborczy szkic programowy Krzysztofa Bosaka (kandydata Konfederacji na prezydenta RP) objawił rzeczy
wystarczająco mroczne, by sięgnąć
aż do średniowiecza w celu zrozumienia tego historycznego ciągu
wspólnych, zazębiających się idei.
Program wyborczy Bosaka po przeczytaniu sprawia wrażenie ucywilizowanej wizji islamskiego państwa
w wersji łacińskiej, może szokować
w kilku miejscach, choćby mocnym
akcentowaniem o „polskości”, która powinna cechować obywateli, ale
według mnie zamysłem tego tworu
jest nacisk, by państwo budowało swą
siłę na jeszcze efektywniejszym zarządzaniu społeczeństwem, poza armią, husarią, bogiem, policją, sądami i matką ojczyzną. W wykonaniu
przedstawiciela tej linii politycznej
to nie zaskakuje, tyle że on szczerze
artykułuje to, czego chce większość
etatystycznych środowisk politycznych, jak np. socjaldemokraci, budujący podobne narzędzia i możliwości państwa (choć dla innych, często
przeciwnych celów).
Autor „Nowego porządku” używa
określenia „akty stanu cywilnego”
dla tego, co określa państwową ekspansję od dawna. Tuż przed kampanią
wyborczą pojawił się 72 numer pisma
„Polonia Christiana”, który jest tubą
„znanego” stowarzyszenia Ordo Iuris, niemal w całości poświęcony rozwodom i pomysłom ich ograniczenia.
Pada tam stwierdzenie, że „na kryzys małżeństwa wpływa złe prawo”
i nawołuje się do większej „prawnej
regulacji małżeństwa”. To dzieje się
w czasie, gdy jednocześnie toczy się
walka środowisk równościowych np.
o prawo do związków partnerskich
czy zawierania małżeństw jednopłciowych. Wszystko to, jak i irracjonalna walka z „gender” czy budowa
wizerunku państwowej pomocy dla
rodziny, wydaje się być skierowane

Ilustracja: Luko Czakowski

w podobną stronę – ku umocnieniu
władzy cywilnej. Obie strony sporu
paradoksalnie chcą tego samego.
KOŚCIÓŁ WZOREM
DLA PAŃSTWA

Ogromny wpływ na zbudowanie aparatu zarządzania jednocześnie człowiekiem i jego ciałem miało u nas
chrześcijaństwo, bo choć ślady tej historii są ubogie, to jednak dość wymowne: chrześcijaństwo trwało u nas
już 200 lat, a dopiero w 1197 roku legat papieski Piotr z Kapui przywozi do
Polski nakaz zawierania małżeństw
kościelnych, zakaz rozwodów i celibat dla duchowieństwa. Sobór laterański narzuca obowiązek zapowiedzi
przedślubnych, wprowadza pojęcie
małżeństw potajemnych (czyli zapewne pozakościelnych) poprzez ich zakazanie i reguluje formę zawierania
ślubu, który może odbyć się jedynie
w kościele, a nie np. w karczmie czy
w domu, jak wtedy bywało. Z kolei sobór trydencki w XVI w. załatwia dwie
regulacje: ustanawia małżeństwo sakramentem (co nie stało się do dziś w
protestantyzmie) i jednocześnie tworzy zalążek dzisiejszego państwa cywilnego wprowadzając księgi metrykalne, czyli rejestrację ślubów, chrztów
i pogrzebów. Nie mówi to zbyt wiele
o tym, kto wcześniej pilnował w takim
razie małżeństw stanów niższych, np.
chłopów i czy w ogóle Kościół, poza
wioskami będącymi jego własnością,
miał na nich jakiś wpływ, oprócz finansowego oczywiście.
Kontrola „zasobów ludzkich”, używając języka dzisiejszych korpora-

cji, miała w średniowieczu wymiar
przede wszystkim ekonomiczny, za
każdą usługę „religijną” pobierano opłaty i nie dało się tego ominąć.
A. Świętochowski pisał w „Historii
chłopów w zarysie”, że rozgrzeszenie sprzedawano, pobierano opłaty
za obrzędy, sakramenty i poświęcenie wszelkich przedmiotów – od łoża
małżeńskiego do torby podróżnej.
Oprócz tego funkcjonowała oczywiście dziesięcina, która zanim została zatwierdzona przez europejskie
monarchie, była elementem szantażu
kościoła, choćby przez sfałszowany
przez mnichów list Chrystusa (!) grożący „poganom, czarownikom i niepłacącym dziesięcin” straszliwymi,
magicznymi konsekwencjami.
Zarządzanie było całościowe
i w sumie takie zostało do dzisiaj –
nawet umieranie jest administrowane
państwowo. W pierwszych wiekach
osadzania się chrześcijaństwa w Polsce na słowiańskich cmentarzach zaczęto budować kościoły, by pogrzeby weszły pod nadzór nowej religii,
a chrześcijaństwo jeszcze przez kilka wieków walczyło z poprzednimi
zwyczajami pogrzebowymi. Zmonopolizowano więc nawet śmierć, odtąd
ciało zmarłego stawało się własnością chrześcijańskiej administracji
kościelnej. Wyhodowano wśród chłopów nawet strach przed „psimi pogrzebami” poza cmentarzem, jako
karę dla zmarłych i ich rodzin. Do
dzisiaj przepisy dotyczące pochówku są bardzo rygorystyczne i nie chodzi bynajmniej o
cd na s. 4
względy sanitarne,

NIEDOKOŃCZONA
ŚLUB Z RZĄDEM
EMANCYPACJA
OBECNY KRYZYS PRAW KOBIET JAKO POKŁOSIE
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tylko o zwykły
cd ze s. 3
monopol i przymus – nie istnieje w Polsce pojęcie
cmentarza prywatnego, prochów nie
można trzymać poza cmentarzem,
nie można ich także poza nim rozsypać.
Ewolucja państwa polskiego była
o wiele wolniejsza niż rozwój administracji państwa watykańskiego,
w naturalny więc niejako sposób
władza królewska czy narodowa korzystała z dorobku władzy kościelnej
i budowała administrację w oparciu
właśnie o nią. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 roku mówi
wprost: „Duchowny jest urzędnikiem cywilnym”, a wręcz tylko księża posiadali uprawnienia do rejestracji aktów cywilnych. Zawarte w nim
były też przepisy mówiące, że ślub
ma formę tylko religijną, choć jego
skutki są jak najbardziej cywilne.
W okresie międzywojennym trwała też silna dyskusja na temat małżeństw konkordatowych, na które nie
chciał się zgodzić Kościół, uważając,
że uprawomocni wtedy jednocześnie
cywilne rozwody, których zresztą do
dziś nie akceptuje. W Polsce całkowita świecka rejestracja urodzeń,
zgonów i ślubów obowiązuje dopiero od 1946 roku. Wszystko to pokazuje, że małżeństwo nie ma tradycji
urzędowej, a wręcz, że jego religijna
forma została narzucona siłą, razem
z ówczesnymi, średniowiecznymi podatkami i innymi formami kontroli.
CZYJĄ WŁASNOŚCIĄ
JESTEŚMY?

Gdybym miał pisać elaborat o tym,
jak bardzo państwo ingeruje w ciało (np. kobiety jako potencjalnej
matki), jak wiele reguluje i definiuje, przerabiając to na praktykę paragrafów, to przywołałbym znamienny
cytat: „Dziecko nie jest twoją własnością!” – tak w 2012 roku krzyczeli do posłanki Guzowskiej posłowie
PiS na obradach komisji pracującej
nad projektem dotyczącym przerywania ciąży. Podobnie jest z eutanazją, która dopóki nie stanie się
legalna, będzie wymuszać pytanie –
w jakim stopniu administrujemy
swoim życiem? Czy faktycznie dziecko może nie być własnością matki
czy rodziców? Praktyka odbierania
dzieci przez urzędników z powodów
zarzutów (!) o niewystarczająco odpowiedzialną opiekę rodzicielską w
niektórych krajach to kolejny biegun,
który oczywiście zmusza do zastanowienia, jak daleko sięga władza
i czy człowiek może stać się faktycznie własnością władzy cywilnej.
A nie padło nawet słowo o przymusowej edukacji i jej upolitycznieniu,
o innych regulacjach czy praktykach
kontrolnych nie będących w gestii
systemu policyjno-sądowego... Wydaje się, że jest to znów kwestia tak
ochoczo przywoływanej przez prawicowych polityków tradycji, w tym
przypadku tradycji niewolnictwa
w historii Polski.
Niewolnictwo chłopów polskich
istniało, posiadało wiele odmian, nie
da się jednak pominąć tego w naszej
historii i tradycji władzy. Opowieść

o tym byłaby tyradą dłuższą niż ta
o aborcji, ale wątek posiadania (lub
nie-) własnej osoby w tej smutnej
opowieści o relacji człowieka i władzy jest wciąż aktualny. W średniowiecznej doli chłopskiej większość
życia trwała „za przyzwoleniem
pana”, ale niestety istniał zarówno
handel ludźmi, jak i ich zwyczajne zniewolenie lub posiadanie (np.
przedmiotów czy zwierząt gospodarskich). Często powtarza się w opisach określenie „przypisańcy” (wolni co do osoby, zależni od ziemi), ale
byli i zwykli niewolni, którzy mogli
być sprzedawani bez ziemi. Z biegiem średniowiecza wykształciło się
wiele zależności, inaczej traktowani
byli chłopi szlachty od tych kościelnych, jednak niewielu z nich mogło uważać się za w pełni wolnych.
Zbiegowie chłopscy traktowani byli
jako złodzieje, „popełniający kradzież własnej osoby”, co było zapewne ważnym problemem dla szlachty,
skoro tylko w XVI wieku uchwalono
ponad dwadzieścia ustaw o ściganiu
zbiegłych chłopów. Czy w podobnym ujęciu nie można zatem interpretować, że zarówno aborcja, jak
i eutanazja są kradzieżą osoby wobec
państwa?
BINARNI DLA
PAŃSTWOWEGO SYSTEMU

Dla anarchizmu walka o kolejne regulacje związków międzyludzkich
może być porównana do tego, jak
w na przełomie lat 80. i 90. walczono o zastępczą służbę wojskową,
gdy jednak prawdziwym celem było
zniesienie w ogóle tej formy niewolnictwa czyli jakiegokolwiek przymusowego poboru. Nie słyszałem, by w
dzisiejszej walce o prawo do decydowania o sobie ugrupowania równościowe wspominały o tak wydawałoby się oczywistych deregulacjach.
Dziś policjant legitymujący kogoś na
ulicy patrzy na dziesiątą cyfrę PESEL-u, która określa płeć. Czy padły jednak postulaty, by po prostu ją
usunąć z państwowej bazy danych?
To PESEL w kontaktach z urzędami,
policją czy pracodawcą określa płeć
– rządowa baza danych, w której zawsze jest się binarnym.
Lewica natomiast, choćby nie wiadomo jak często się powoływała na
anarchizm, zawsze dąży do nadprodukcji władzy cywilnej, do jej obecności w edukacji, w związkach międzyludzkich, w stosunkach pracy
i fiskalizacji. Nie wydaje się być zainteresowana tą symboliczną depeselizacją życia, uwiądem państwa
w wielu dziedzinach, które zawsze
będą narzędziem kontroli dla rządów
wszelkich odmian politycznych. Hasła przeciw militaryzacji, faszyzmowi, policyjnej przemocy i kontroli
nie gwarantują, że jest to jednoczesne wystąpienie przeciw wszelkiej
władzy państwowej. Państwo nie
daje nam praw, gdyż my te prawa po
prostu posiadamy, a władza je tylko
reglamentuje. Chyba więc czas, by
przestać żądać lepszej czy równiejszej reglamentacji, natomiast rządom
odebrać prawo do certyfikowania naszych osobistych decyzji.

Magda Borysławska
Izabela Wnorowska

(POST) TRANSFORMACYJNYCH KOMPROMISÓW
Fanatyczne dążenie do ograniczenia praw kobiet to efekt niepełnej zmiany społecznej
po 1989 roku, w której postulaty feministyczne zostały zgrabnie zamiecione pod dywan. Współczesna prawica uznała, że czas pandemii to świetna okazja do wzmocnienia
patriarchalnego porządku i przypomnienia kobietom, gdzie ich miejsce.

Cofnijmy się w czasie do początku lockdownu w Polsce.
W połowie kwietnia, gdy uwaga reszty świata skupiona
była na walce z koronawirusem, w programie obrad sejmu
znalazło się czytanie ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Kaja
Godek grzmiała z mównicy: „Aborcja to pandemia o wiele gorsza niż koronawirus”, a Polki pozbawione możliwości wyjścia na ulicę i zaprotestowania w tradycyjnej
formie, śledziły w domowym zaciszu, jak projekt zostaje
skierowany do dalszych prac w komisjach. Nie pomogły
liczne protesty kontynuujące tradycję wielkiego Czarnego
Protestu z 2016 r. Całkowity zakaz aborcji powoli staje się
realnym zagrożeniem.
W maju pro-liferzy zrobili kolejny krok w kierunku
ograniczenia praw reprodukcyjnych. Tym razem przedmiotem dyskusji sejmowej stała się klauzula sumienia.
PiS wykreślił z ustawy zapis o obowiązku wskazania
przez lekarza, który odmawia wykonania aborcji, innego
podmiotu, który zrealizuje świadczenie. Obowiązek ten
miał zostać przerzucony na pacjentkę. W praktyce oznaczałoby to utrudniony dostęp do przerywania ciąży nawet
wtedy, gdy jest ono legalne w świetle prawa. Mimo że –
jak wynika z raportu Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny „Piekło kobiet trwa. Historie współczesne”
– zaledwie kilka procent aborcji w Polsce to zabiegi wykonywane legalnie, zapał prawicy w tym względzie nie
słabnie od lat. Wygląda na to, że w tym sporze nie chodzi wcale o zmniejszenie liczby przerywanych ciąż, ale
o symboliczne uprawomocnienie kontroli społecznej nad
kobietami w kluczowej sferze ich życia.
W dyskusji publicznej padały głosy, że te antykobiece akcenty to tylko elementy kampanii; ukłon w stronę
skrajnie prawicowego elektoratu. Tymczasem w lipcu, zaraz po drugiej turze wyborów prezydenckich, wybuchła
dyskusja o odrzuceniu konwencji stambulskiej. Dokument mający przeciwdziałać przemocy domowej został
okrzyknięty na prawicy „ideologicznym koniem trojańskim”, „neomarksistowskim manifestem” i, tradycyjnie
już, „zagrożeniem dla polskiej rodziny”.
Co poszło w Polsce nie tak, że pomysły zakazu aborcji i legalizacji przemocy w rodzinie brane są na poważnie? Dlaczego zamiast zbliżać się do europejskich standardów praw człowieka robimy krok w tył? Przyglądając
się (post)transformacyjnym przemianom polskiego społeczeństwa nie sposób przeoczyć związku obecnego kryzysu praw kobiet z wieloletnim ignorowaniem postulatów
drugiej fali feminizmu i rewolucji seksualnej, które zostały zahamowane przez Żelazną Kurtynę.

ny mentalności podryfowały w kierunku ślepej fascynacji
zachodnim kapitalizmem. Tym, co sprawiło, że tak łatwo
ulegliśmy urokowi neoliberalizmu, była rzeczywistość,
która zapewnia warunki do „robienia pieniędzy” i w której wreszcie wszystko można kupić. Szybko okazało się
jednak, że nie wszystko i nie każdy. (Samo)wolny rynek
nie szedł w parze z powszechnym dobrobytem. Pogłębił
nierówności występujące nie tylko między klasami, ale
też między płciami.
Przeorganizowanie przestrzeni polityczno-gospodarczej odbyło się za plecami kobiet. Między rokiem 1989
a 2001 średni procentowy udział posłanek w składzie Sejmu RP wyniósł smutne 13%. Już od momentu pierwszych
drgnięć w ruchu solidarnościowym zapoczątkowanym
w latach 80. kwestia równości płci nie należała do spraw
priorytetowych. Sylwia Chutnik w artykule pt. „Transformers, czyli przemiany w Polsce po 1989 roku w oczach
trzydziestolatki” przywołuje slogan wymalowany w tamtym czasie na murach Stoczni Gdańskiej: „Kobiety, nie
przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę”, sugerujący gdzie można sobie wsadzić feministyczne dyrdymały.
Wśród skutecznie zignorowanych dyrdymałów wymienić można zrównanie płac, opłacanie prac domowych, możliwość opieki nad dzieckiem poza domem, dostęp do antykoncepcji i edukacji seksualnej, a także aborcję na żądanie.
Wsparcie państwa w postaci finansowania żłobków i przedszkoli czy zapewnienia miejsca pracy po urlopie macierzyńskim, uchodzące w PRL-u za oczywistość, nagle zniknęło. Kurczący się sektor publiczny, w szczególności cięcia
w edukacji i służbie zdrowia, doprowadziły do feminizacji
ubóstwa. Bezrefleksyjna prywatyzacja i zamykanie zakładów pracy w połączeniu z nieefektywną polityką rodzinną
i dyskryminacją ekonomiczną kobiet sprawiły, że przyjęcie
przez nie tradycyjnej roli Matki-Polki wraz z całym ciężarem prac reprodukcyjnych wydawało się najbardziej pragmatycznym rozwiązaniem. Emancypację płci trzeba było
odpuścić na rzecz PKB. Tym sposobem neoliberalny system
przełożył się na osobiste formy uciemiężenia.
FIASKO REWOLUCJI SEKSUALNEJ

W tym samym czasie, jak twierdzą niektórzy, działa się
w Polsce rewolucja seksualna. Podejście do seksualności,

ANTYKOBIECE OBLICZE TRANSFORMACJI

Ignorowanie praw kobiet ma w Polsce dość długą tradycję. Upadek żelaznej kurtyny, transformacja ustrojowa,
a nawet rewolucja seksualna, datowana w Polsce, podobnie jak w pozostałych państwach byłego bloku wschodniego, na przełom lat 80. i 90. XX wieku, nie przyniosły
w tym obszarze pozytywnych zmian. Paradoksalnie pęd
ku neoliberalnej nowoczesności i wyzwoleniu seksualnemu wywołał tendencję regresywną. Z perspektywy czasu wyraźnie widać, że zbieżność czasowa transformacji
ustrojowej z tzw. rewolucją seksualną to nie jedyny ich
wspólny mianownik. Ewolucja myślenia o seksie i kiełkujący system wolnorynkowy zazębiały się ze sobą, zmierzając w kierunku podtrzymania męskocentrycznej wizji
porządku społecznego.
Transformacja zakładała, rzecz jasna, adaptację do nowych reguł funkcjonowania gospodarki, ale oprócz tego
miała umożliwić zbudowanie sprawiedliwego systemu
opartego na równości i solidarności społecznej. Tymczasem wprowadzanie nowego ładu i związane z nim zmia-
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podobnie jak do budowania kapitalizmu, chcieliśmy mieć takie,
jak na Zachodzie. Łatwa dostępność pornografii, usług seksualnych, sex shopów czy rozrośnięty rynek matrymonialny to rzeczy, które udało nam się podpatrzeć w pierwszej kolejności. Obracający się wokół nich program rewolucji seksualnej brzmiał
atrakcyjnie i przyjemnie, także z uprzywilejowanego męskiego
punktu widzenia. Nie był jednak w stanie rozkruszyć patriarchalnych matryc determinujących potoczne, nierzadko podszyte mizoginią, myślenie o seksie. Większa niż dotychczas swoboda obyczajowa (post)transformacyjnej rzeczywistości została
szybko przekuta, wedle logiki wolnorynkowej, w dobro, które
daje się zmonetyzować. Przekazy masowe znormalizowały nagość, oswoiły seksizm i próbowały przy użyciu kobiecych ciał
sprzedawać nam wszystko to, co jeszcze niedawno można było
dostać tylko na Zachodzie. Czystość i skromność nadal były kulturowymi wymogami stawianymi kobietom, ale istotnymi tylko
wówczas, gdy czekały one z seksem do ślubu, ale już nie wtedy,
gdy eksponowano ich ciała w reklamach usług hydraulicznych.
Rosnącej widzialności i dostępności seksu nie towarzyszyło jakiekolwiek urefleksyjnienie.
Rozluźnienie opresyjnych norm społecznych, swoboda ekspresji seksualnej, rzetelna wiedza na temat antykoncepcji i chorób przenoszonych droga płciową, świadome i dobrowolne rodzicielstwo to wartości, o które kobiety chciały walczyć ramię
w ramię z mężczyznami. Ruch wyzwolenia kobiet zachęcał je,
aby zrewidowały życie uczuciowe, związki rodzinne, erotyczne i stosunek wobec pracy, a także by negocjowały autonomiczną tożsamość tak, aby nie ograniczała się ona do roli kojarzonej
z obowiązkami domowymi. Po drodze przeoczono jednak moment włączenia myśli feministycznej do mainstreamu i zaaplikowania jej założeń jako rozwiązań systemowych. Pokraczność
polskich zdobyczy rewolucyjnych odsłania chociażby rok 1993
i zaostrzenie prawa aborcyjnego, opacznie określane „kompromisem aborcyjnym”, które teraz, po prawie 30 latach, próbuje się
jeszcze mocniej zradykalizować.
SEKSUALNOŚĆ OCZAMI KOŚCIOŁA

Najbardziej znaczącym przeciwnikiem praw kobiet, a zarazem
kulą u nogi rewolucji seksualnej w Polsce, był Kościół Katolicki.
Nie sposób zanegować jego roli w podnoszeniu morale w PRL-owskiej Polsce i wspieraniu uniezależnienia się spod wpływów
radzieckich. Wkład w upadek „komunizmu” to sukces polityczny, na którym zbudował swoją pozycję. Jednak po 1989 roku
Kościół nagle stracił w pewnym sensie rację bytu: misja prze-

budowy kraju została spełniona. Opcje były dwie: albo się wycofujemy, albo znajdujemy kolejną misję, która zajmie nas na lata.
A że nawet (a może przede wszystkim) Kościół wie, że seks jest
tematem o dużym potencjale marketingowym, uznano, że należy
zacząć zaglądać Polakom, a zwłaszcza Polkom, do łóżek. Nowa
misja rozpoczęła się wraz z żarliwym zaangażowaniem w forsowanie ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne w 1993 r.
Tradycyjno-katolickie postrzeganie kobiet przez pryzmat czystości uchodzącej za największą cnotę nakazuje chronić je przed
lubieżnością, rozpustą i grzesznym nieokiełznaniem. Wątek
rozwiązłości wkrada się także do kontekstów takich, jak szacunek do siebie i swojego ciała, które z definicji powinny mieć
wydźwięk pozytywny. Tymczasem w przypadku wielu kobiet
i dziewczyn szacunek do siebie realizuje się przez zakaz. Szanować się to: nie iść do łóżka z kim popadnie, być porządną,
zachowywać się tak, jak przystoi płci pięknej. Kobieca seksualność rzadko przedstawiana jest jako coś dobrego i uszczęśliwiającego. Znacznie częściej bywa kojarzona z zepsuciem, wstydem
lub jest traktowana nie do końca serio. Każdy akt ekspresji seksualnej w wykonaniu kobiety pociąga za sobą ryzyko przypięcia
etykiety „łatwej”, „nieskromnej”, „puszczalskiej”, dlatego lepiej
o swojej seksualności głośno nie mówić. Lepiej udawać, że jej po
prostu nie ma. Podtrzymywanie takiego antykobiecego rodzaju
moralności uruchamia autocenzurę i powoduje, że prawo kobiet
do swobodnego wyrażania potrzeb i osiągania satysfakcji seksualnej zostaje zepchnięte na margines.
Efekt jest taki, że w przypadku kobiecej seksualności na
pierwszy plan wysuwana jest funkcja reprodukcyjna. Zgodnie
z mainstreamowym, prawicowym dyskursem prawo do uprawiania seksu mają tylko te kobiety, które gotowe są zajść w ciążę
i zostać matkami. Seks ma pociągać za sobą konkretne konsekwencje, które powinny ponosić przede wszystkim (a czasem
wyłącznie) kobiety. Od mężczyzn nie oczekuje się, że każdy akt
seksualnej przyjemności będą rozważali w kwestiach ponoszenia odpowiedzialności za swoje, czasem przecież czysto hedonistyczne, decyzje.
ROLA MATKI A ROLA KOBIETY

Jednym z istotnych postulatów drugiej fali feminizmu było nadanie kobietom większej suwerenności w wyborze ról odgrywanych w społeczeństwie. Nastąpiło powolne oddzielenie roli kobiety jako pełnoprawnej uczestniczki życia społecznego od roli
matki, a więc ról postrzeganych do tej pory jako komplementarne. Zaczęto postrzegać kobiety nie tylko przez pryzmat wypeł-
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niania ról pobocznych mężczyznom (matki, żony, siostry itd.),
dając tym samym przepustkę do autonomicznego spełniania się
w różnych rolach społecznych. Bycie matką przestało być uważane za ich nadrzędne życiowe powołanie. W Polsce przemiany te zostały skutecznie zahamowane przez Kościół Katolicki
i forsowaną przez niego wizję Matki-Polki. Wynikający z burzliwej i smutnej historii państwa polskiego głęboki patriotyzm
był doskonałym pretekstem do zrzucenia na kobiety zadania rodzenia i wychowywania kolejnych pokoleń patriotycznych Polek
i Polaków. Ścisły związek między dbaniem o przyrost naturalny obywateli nowej RP a wolą boską znalazł odzwierciedlenie
w hamowaniu prawa do samostanowienia kobiet i szacunku okazywanym przede wszystkim za wpisywanie się w tradycyjny,
katolicki wizerunek Matki-Polki. Powszechne prawo kobiet do
samostanowienia wywoływało przerażenie i wizję chaosu, bo
niosło ze sobą nieuchronną zmianę oczywistej w dotychczas hierarchii płci. Ta z kolei jest kluczowa dla sposobu, w jaki reprodukuje się kultura i tradycja wraz ze wszystkimi mechanizmami
opresji. Nic dziwnego, że taka interpretacja obecności kobiety
w świadomości społecznej zaowocowała tak silnym sprzeciwem
wobec prawa do aborcji – która oznaczałaby wówczas całkowite
zanegowanie nie tylko społecznej użyteczności kobiety, ale także powołania nadanego jej przez Boga.
ABORCJA – FEMINISTYCZNA FANABERIA

Okazuje się więc, że wrogość wobec prawa do aborcji w Polsce
może wynikać między innymi ze zignorowania feministycznych
postulatów po transformacji ustrojowej oraz z głęboko zakorzenionej w polskim społeczeństwie etyki katolickiej i znaczącej
roli Kościoła, która umocniła się jeszcze bardziej na fali przełomu w 1989 r. Można założyć, że powszechny dostęp do aborcji
(na który się nie zanosi) nie wpłynąłby znacząco na liczbę wykonywanych zabiegów. Z pewnością jednak mógłby zachwiać patriarchalnym porządkiem, podobnie jak pozostałe postulaty ruchu wyzwolenia kobiet.
Dziwnym trafem to nie dziki kapitalizm, a „wojujące” ruchy
feministyczne kojarzone są dzisiaj w kręgach konserwatywnych
z „zachodnią zgnilizną”. W kontrze do niej stoi tradycyjna, wciąż
jeszcze aktualna figura Matki-Polki, pokornie niosącej swój
krzyż. Dopóki w myśleniu głównonurtowym feminizm będzie
funkcjonował jedynie jako „to krępujące słowo na F”, dopóty
będziemy świadkami nawracających dyskusji o zakazie aborcji,
a kontrola nad sferą seksualną i reprodukcyjną pozostanie jedną
z feministycznych fanaberii, a nie prawem człowieka.

MORIA - KOLEJNY OBJAW KRYZYSU KONWENCJI GENEWSKIEJ
Prowadząc debaty i działania dotyczące migracji powinniśmy skupiać
się nie na emocjach, ale ukazaniu w jaki sposób pod hasłami troski o bezpieczeństwo i walki z przemytnikami (powołując się przy tym na prawa
człowieka) ludzie są zamykani w obozach, a ich prawo do azylu i ochrony
praktycznie nie istnieje.
„Kryzys” widoczny w działaniu instytucji
mających w teorii chronić interesy osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, jest określany jako nowy standard. Zdaje się, że Lesbos
(grecka wyspa u wybrzeża Turcji – red.) to nie
wyjątek stanowiący „wypadek przy pracy” Unii
Europejskiej, ale jedynie powtórzenie politycznej historii dehumanizacji i stanu wyjątkowego,
w którym konkretne grupy są instytucjonalnie
wyłączone z możliwości korzystania z podstawowych i uniwersalnych (w teorii) praw.
Ostatnie wydarzenia ukazują nam, że znajdujemy się w permanentnym stanie wyjątkowym, polegającego na zawieszeniu praw osób
migrujących oraz kryminalizacji współpracy
i pomocy uchodźcom. Jednocześnie dzieje się to
przy wzrastającej przemocy państwowej i policyjnej skierowanej nie tylko wobec imigrantów,
ale wobec wszystkich grup, które organizują
się poza strukturami państwowymi, protestując przeciwko przemocy. Zarówno mieszkańcy
i mieszkanki obozów, jak i aktywiści i aktywistki przez wiele miesięcy wskazywali na zagrożenia związane z koniecznością życia w przeludnionych i niedostosowanych przestrzeniach
obozów. Ostatnie lata uwidoczniły starania europejskich rządów, które polegają na sabotowaniu
i kryminalizowaniu działań o charakterze promigracyjnym niż na próbie zażegania kryzysu.
OBÓZ SYMBOLEM KRYZYSU?

We wrześniu 2020 r. tysiące osób musiały
przejść kolejną traumę – ucieczkę z pożaru,

który po raz kolejny ukazał kondycję tzw. polityki migracyjnej Europy.
Obóz Moria, znajdujący się na wyspie Lesbos, w momencie powstawania miał być miejscem przejściowym, funkcjonalnym na czas
rozpatrywania wniosku o azyl (tzw. hot spot,
czyli ośrodek recepcyjny). Procedura wejścia
w system azylowy dla osób trafiających do Morii miała trwać kilkanaście tygodni. Jednak polityka EASO (Europejskiego Urzędu Wsparcia
w dziedzinie Azylu) doprowadziła do licznych opóźnień, zaniechań i nadużyć, a przede
wszystkim do tego, że prawo azylowe zamiast
być przestrzeganym, jest tym najczęściej łamanym. W rezultacie ludzie oczekują nawet 3 lata
na możliwość przystąpienia do pierwszego wywiadu w sprawie ubiegania się o azyl lub jakąkolwiek formę ochrony ludzie. Stłoczeni i codziennie poddawani przemocy, bez prawa do
informacji i możliwości ochrony, prawa do edukacji i pracy. Moria jest tylko jednym z przykładów „kryzysu Europy”.
Sama infrastruktura kontenerowego obozu
początkowo zbudowana była w taki sposób, by
pomieścić około 3 tys. osób. W rezultacie prowadzonej polityki stała się obiektem detencyjnym
dla ponad 13 tysięcy osób. Ludzie mieszkali
w grodzonych zasiekami kontenerach, codziennie czekając kilka godzin na wydanie jedzenia
czy możliwość skorzystania z prysznica. Warunki sanitarne nie spełniały podstawowych
standardów umożliwiających utrzymanie higieny psychicznej i fizycznej. Między innymi ogra-

niczony dostęp do wody, prysznicy, brak stałego
dostępu do opieki zdrowotnej w obliczu pandemii COVID-19 stały się bezpośrednią przyczyną wrześniowego pożaru. Po pożarze ogłoszono
stan wyjątkowy, rozpoczynając nową rundę represji, polegających m.in. na kilkukrotnym użyciu gazu łzawiącego wobec osób, które uciekły
z pożaru. Ministerstwo Migracji wybudowało
nowy zamknięty obóz Kara Tempe, twierdząc,
że nowa konstrukcja jest w pełni gotowa i jest jedynym miejscem, w którym zapewnione będzie
jedzenie, woda i bezpieczeństwo. Kara Tempe to
rozstawione namioty nad brzegiem morza, które
już podczas pierwszych deszczy w październiku
uległy kompletnemu zalaniu.
KARA ZA POMOC

W odpowiedzi na pożar, zamiast rozwiązań mających na celu usprawnienie możliwości ubiegania się o azyl, obserwujemy wzrost przemocy wobec imigrantek i imigrantów, nakłanianie
przez IOM do powszechnie krytykowanych
„dobrowolnych powrotów” oraz kryminalizację grup oddolnych i organizacji pozarządowych wspierających migrantki i migrantów.
W ostatnich tygodniach września Grecka neokonserwatywna partia Nowa Demokracja oskarżyła m.in. Mare Librum i Sea Watch (organizacje zajmujące się ratowaniem tonących ludzi na
morzu) o przemyt. Działania te kryminalizują wszelkie działania mające na celu wsparcie
uchodźczyń i uchodźców oraz zbudowanie społecznego przyzwolenia na finansowanie polityki
bezpieczeństwa opartej na wzmocnieniu granic
oraz wprowadzeniu m.in. programu bezzałogowych dronów na granicach.
W ostatnim czasie w Grecji dochodzi do
gwałtownego wzrostu instytucjonalnej przemocy i nasilenia antyimigracyjnej polityki,
która określana jest jako wypowiedzenie wojny

ludziom migrującym i szukającym schronienia.
Nielegalne deportacje, push-baki (cofnięcia
z granic), przemoc i represje, określanie osób
szukających schronienia jako „asymetrycznego zagrożenia” dla bezpieczeństwa narodowego, wykorzystywanie sytuacji podporządkowania imigrantów i zmuszanie do pracy, przy
jednoczesnym braku dostępu do mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej
i przyzwoleniu na ataki prawicowych bojówek,
które „biorą sprawy w swoje ręce”, wychodząc
na greckie ulice i m.in. atakując imigrantów,
lekarzy i pracowników obozów, stanowią elementy tak rozumianej „wojny”.
CO DALEJ?

Pod pretekstem walki z COVID-19 jeszcze
bardziej zamknięto dostęp do obozów, uniemożliwiając nagłaśnianie warunków życia,
polityczną debatę na temat obecnej sytuacji
i pozostawiając ludzi w osadzonych w obozach samych sobie. Jednocześnie grecka straż
przybrzeżna zamieniła się w samozwańczych
piratów, którzy za cel odstrzału obrali łodzie
i pontony z kobietami, mężczyznami i dziećmi szukającymi schronienia u wybrzeży. Walczący, np. z Sea Watch, siłą odpychają pontony
z powrotem do Turcji za pieniądze UE. Dodatkowo w najbliższej przyszłości planowane są
w Grecji tysiące eksmisji, ponieważ migranci,
którym przyznano status ochrony międzynarodowej, nie są już uprawnieni do części programów pomocowych. Kwestia migracyjna niewątpliwie stała się jedną z najbardziej istotnych
politycznych batalii.
* * *
Polecamy strony informacyjne na Facebooku: No Borders, Stop War On Migrants, Are
You Sirious, Notara 26
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REWOLUCJA
W CZASIE PANDEMII
Paweł Ziółkowski

Turecka agresja na Rożawę – wolnościową autonomię w północnej Syrii – przerodziła się w tzw. konflikt niskiej intensywności. Oznacza to, że Turcja i pozostający na jej
żołdzie dżihadyści tzw. Syryjskiej Armii Narodowej/Wolnej Armii Syryjskiej (w dużej
mierze dawni terroryści Państwa Islamskiego) nie prowadzą pełnoskalowych działań
ofensywnych, a jedynie ataki nękające na ograniczoną skalę, a także ostrzały artyleryjskie i ataki lotnicze, głównie z użyciem dronów.
Ten rodzaj działań powoduje przede
wszystkim straty materialne, ale co
jakiś czas Turcji „zdarza się” trafić
w cywili, jak np. 2 grudnia 2019 roku,
kiedy w Tal Rifat zabitych zostało 10
osób, w tym ośmioro dzieci (w wieku od 3 do 15 lat) i dwóch starszych
dorosłych (63 i 74 lata), a kolejne
dziesięć osób (w tym dzieci) odniosło rany (z utratą kończyn włącznie).
Z kolei 24 czerwca 2020 r. w ataku
drona na wioskę Halinj, na południowy wschód od Kobane, zabite zostały Zahra Berkel i Hebun Mele Xelîl,
działaczki praw kobiet, oraz Amina
Weysi, właścicielka domu, w którym przebywały. Następnie, 27 lipca,
w wioskach Qart Wiran i Wailanli
na północny-zachód od Manbidż turecka artyleria zabiła sześciu cywili
(w tym troje dzieci w wieku 7-13 lat),
a siedmioro (w tym dwoje dzieci) raniła. To tylko wybrane przypadki.
MIĘDZY USA I ROSJĄ

Na papierze obowiązuje zawieszenie
broni, którego gwarantem jest Rosja,
ale ani Turcja go nie przestrzega, ani
Rosja nie zamierza się wywiązywać
z roli gwaranta. Według obliczeń dr.
Amy Holmes – opartych na bazie danych The Armed Conflict Location
& Event Data Project – tylko na obszarze objętym ostatnim tureckim
atakiem, czyli bez kantonów Efrin i
Szehba, Turcja dopuściła się ponad
800 naruszeń zawieszenia broni. Dr
Holmes opublikowała te wyniki w
pierwszej połowie października 2020
r., tymczasem w drugiej połowie nastąpiła intensyfikacja tureckich ataków artyleryjskich oraz rajdów dżihadystów w rejonie miasta Ain Issa.
Istotna jest tutaj rola Rosji, gdyż po
wycofaniu się USA z granicy syryjsko-tureckiej, to ona odgrywa pierwszoplanową rolę w regionie. Turcja
ściśle z nią współpracuje i realizuje
rosyjską politykę. Przelotne napięcia
między obydwoma państwami zostały szybko rozwiązane i aktualnie
miedzy innymi organizują w Syrii
wspólne ćwiczenia wojskowe.

Ustąpienie USA wymusiło też na
Autonomicznej Administracji (samorządzie Rożawy) wejście w układ
z Rosją i reżimem Asada. Układ jest
stricte wojskowy i obejmuje wprowadzenie na teren autonomii oddziałów
reżimu i Rosji. Politycznie nie zmienia to nic w rewolucyjnym charakterze rożawskiego samorządu, aczkolwiek należy się spodziewać, że
celem Putina i Asada będzie zmiana
tego układu; zresztą ich stanowisko
na to wskazuje. Starają się między
innymi wprowadzić podziały pomiędzy Kurdami a innymi uczestnikami
rewolucji (głownie Arabami), ale jak
na razie im się to nie udaje.
Z kolei USA – które choć otworzyło granice dla tureckiej inwazji,
to nie wycofało się całkowicie z Rożawy (a raczej szybko wróciło na jej
część) – wywiera nacisk na Rożawę,
aby ta dopuściła do udziału we władzy ENKS , czyli koalicji kanapowych partyjek utrzymywanych przez
klan Barzanich (oskarżany o kolaborację z Turcją), rządzący w kurdyjskiej autonomii w Iraku. Reprezentuje mentalność władz owej autonomii:
oligarchię klanową i patriarchat.
Atakuje miedzy innymi pozycje kobiet w Rożawie, oraz... nauczanie
w języku kurdyjskim. ENKS między
innymi bojkotowała wybory w Rożawie. PYD, czyli główna kurdyjska
siła polityczna Rożawy, zgodziła się
na rozmowy z ENKS, ale jak na razie
nic z nich nie wynika.
ZBRODNIE OKUPANTA

Pod turecką okupacją znajdują się
miasta Serêkaniyê (arabska nazwa:
Ras al-Ain) i Girê Spî (Tall Abjad),
a także teren między nimi oraz kanton
Efrin, podbity w 2018 roku. Sytuacja
na okupowanych terenach jest bardzo zła, co potwierdza między innymi najnowszy raport Komisji Śledczej
ONZ d/s Syrii. Wśród licznych zbrodni wymienia np. zgwałcenie przez najeźdźców co najmniej trzydziestu kobiet tylko w Girê Spî i tylko w lutym.
Przy czym trzeba brać poprawkę, że

25 października w okupowanym Serêkaniyê miała miejsce bardzo wymowna sytuacja. Otóż dżihadyści
na tureckim żołdzie zorganizowali antyfrancuską demonstrację. Demonstracja były reakcją na zapowiedzi prezydenta Francji walki z religijnymi radykałami po zamordowaniu nauczyciela. Demonstrujący pod tureckim parasolem fanatycy nie tylko wyrażali poparcie dla tej zbrodni, ale robili to pod sztandarami Państwa Islamskiego.

podobnie jak w 2018 roku z Efrin
(obecnie w kantonie pozostało 18%
pierwotnych mieszkańców) większość mieszkańców uciekła przed turecką ofensywą i obecnie przebywają
jako uchodźcy wewnętrzni w pozostałej części Rożawy. Ich sytuacja jest
bardzo ciężka, dla części udało się
postawić obozy, ale wielu mieszka np.
w szkołach zamienionych w prowizoryczne ośrodki dla uchodźców.
Sytuacji Rożawy nie poprawia kolejna akcja Turcji, jaką jest odcięcie
części Rożawy od wody pitnej. Na
zajętym przez nią terenie znajduje
się stacja poboru wody Alouk zaopatrująca miasto Hasaka wraz z przyległościami w wodę pitną. Stacja ta zaopatruje od 600 do 800 tysięcy osób,
w tym obozy uchodźców. Według
danych ONZ od lutego do lipca 2020
r. dostawa wody z Alouk była przerywana co najmniej dwanaście razy
z powodu ingerencji „stron kontrolujących stację” (czytaj: Turcji). Turcja
każdorazowo za wznowienie dostaw
wody domagała się zwiększenia dostaw energii elektrycznej ze znajdującej się pod kontrola Autonomicznej
Administracji zapory wodnej Tishrin, a obecne żądania przekraczają
już ilość energii produkowanej przez
tę tamę. Co ciekawe równocześnie
Turcja przy pomocy swojego systemu zapór ogranicza przepływ wody
w Eufracie, co bezpośrednio wpływa na możliwość produkcji energii
przez turbiny zapory.
Najnowsze odcięcie dopływu wody
pitnej nastąpiło w połowie sierpnia
i de facto trwa do dzisiaj. Co prawda
Turcja wznowiła niedawno dostawy,
ale w niezadawalającej ilości i do tego
ponownie co chwila je przerywa.
Działania tureckie stanowią tutaj zbrodnię wojenną w świetle
I i II Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskiej: „Zabronione jest
atakowanie, niszczenie, zabieranie
lub czynienie nieużytecznymi dóbr
niezbędnych dla przetrwania ludności cywilnej, takich jak środki żywnościowe i strefy rolnicze, które je
wytwarzają, jak zbiory, bydło, urządzenia i zbiorniki z wodą do picia,
urządzenia nawadniające w tym celu,
aby uniemożliwić ludności cywilnej
lub stronie przeciwnej korzystanie
z nich – ze względu na ich znaczenie
– niezależnie od motywów, którymi
mogą być zamiar wygłodzenia ludności cywilnej, spowodowania jej przemieszczenia lub jakiś inny motyw.”
I Protokół Dodatkowy dotyczy konfliktów międzynarodowych, II niemiędzynarodowych (Non-International). Tak więc nawet gdyby Turcja
zasłaniała się swoimi dzihadystycznymi proxy, nie zmienia to faktu popełnienia zbrodni wojennej. Trzeba
też zaznaczyć, że te działania mają
miejsce w środku pandemii.

Pogrzeb ośmiorga dzieci (i dwóch dorosłych) zabitych 2 grudnia

WALKA W CZASIE EPIDEMII

Sama pandemia postawiła Rożawę
w bardzo trudnej sytuacji, którą dodatkowo pogarszają działania reżimu
Asada, Rosji i WHO (pol. Światowa Organizacja Zdrowia – red.). Ta
ostatnia organizacja odmówiła Rożawie dostawy testów wykrywających
wirusa. Dostarczyła je za to bezproblemowo zarówno reżimowi Asada,
jak i dżihadystom al Kaidy okupującym prowincję Idlib. Wcześniej jedyny szpital, dysponujący wyposażeniem do identyfikacji wirusa, który
mieścił się w Serêkaniyê, został zagarnięty przez Turcję. Autonomicznej Administracji udało się zdobyć
testy z innych źródeł, ale do tego czasu była zdana na łaskę reżimu i kolaborującej z nim WHO. Jak to wyglądało? 27 marca 2020 r. do szpitala
w Rożawie przyjęty został 53-letni pacjent. Pobrano od niego próbki
i przekazano do reżimowego szpitala w Damaszku. 2 kwietnia uzyskano
tam wynik pozytywny. Tego samego
dnia mężczyzna zmarł, ale historia
na tym się nie kończy – 5 kwietnia
reżim przekazał wyniki WHO, tej
zaś poinformowanie o nich Autonomicznej Administracji zajęło... 11
dni. Tuż po tym jak Rożawa wreszcie
zdobyła własne testy.
Te i inne działania WHO (organizacja ta np. 11 maja podała fałszywą
informacje o dostarczeniu 30 ton wyposażenia medycznego do Rożawy)
mogą wynikać z bliskich związków
tej organizacji z Chińską Republiką
Ludową, a ta z kolei wspiera rosyjską
politykę wobec Syrii. Ta polityka jest
jasna: zmuszenie Rożawy do poddania się reżimowi. W tym celu umożliwiła ataki Turcji (np. poprzez otwarcie nieba nad Efrin dla tureckiego
lotnictwa). Warto zwrócić uwagę, że
podobny modus operandi stosują te
dwa kraje w Libii, czy obecnie wobec Armenii, która w 2018 roku wyrwała się spod rosyjskiej kurateli.
Jednym z elementów rosyjskiej
polityki było doprowadzenie do zamknięcia dla oenzetowskiej pomocy
humanitarnej przejścia granicznego
Tel Koçer (znanego bardziej pod arabska nazwą Al Yarubiyeh) łączącego
Rożawę z Irakiem. 10 stycznia 2020 r.
Rosja zawetowała rezolucję ONZ wydłużająca funkcjonowanie tego przejścia. Według amerykańskiej agencji
pomocowej USAID ponad sto placówek medycznych w Rożawie było
wspieranych przez grupy pomocowe
otrzymujące zaopatrzenie medyczne
od ONZ za pośrednictwem Al Yarubiyeh. Co najmniej pięćdziesiąt z tych
obiektów opierało się wyłącznie na
nich. Ponad sto organizacji humanitarnych wystosowało apel do Rady
Bezpieczeństwa ONZ domagając się
ponownego otwarcia przejścia. Nadaremnie. Co ciekawe WHO pominęła

ten apel w nocie, którą przedstawiła
Radzie. Działania WHO wobec Rożawy potępiła m.in. grecka organizacja
studentów medycyny.
Rozsadnikiem koronawirusa w Rożawie jest pozostające w rękach reżimu lotnisko w Kamiszli (Qamishlo). W mieście tym (oraz w Hasace)
pozwolono reżimowi na utrzymanie
niewielkich enklaw obejmujących
budynki rządowe i właśnie lotnisko.
Zajmowanie go uznano za zbędny wysiłek, bo i tak nie byłoby ani
czym, ani gdzie latać. Wraz z wymuszonym układem z reżimem wzrosła
częstotliwość lotów. Niestety reżim
kompletnie nie przejmuje się bezpieczeństwem epidemiologicznym.
Samolotami, zresztą w bardzo spartańskich warunkach (siedząc na podłodze w maszynie transportowej),
podróżuje po sto kilkadziesiąt do nawet kilkuset (ok. 400) osób. Lotnisko
przyjmuje dziennie około dziesięciu
lotów, w tym sześć maszynami transportowymi.
POLSKA POMOC?

Niedawno Polski rząd podjął decyzje o wysłaniu do Turcji kontyngentu
wojskowego dla wsparcia tego kraju.
Kontyngent ma opierać się na samolocie rozpoznawczym An-28/M28
„Bryza” i pomagać w patrolowaniu
granicy syryjskiej. Poza wszystkimi innymi działaniami Turcji warto
w tym kontekście wspomnieć, że turecka Jandarma (żandarmeria), która zajmuje się pilnowaniem granicy,
masowo zabija na niej uchodźców.
Dwie organizacje monitorujące sytuację w Syrii – Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR)
i Centrum Dokumentacji Przemocy w
Północnej Syrii (VdC-NsY) – podają
niezależnie od siebie podobne liczny.
13 października 2020 r. SOHR podał,
że zabito 459 osób, w tym 81 dzieci,
natomiast 31 października VDC-NSY
poinformowało o 470 osobach, w tym
89 dzieciach. Ponieważ obu organizacjom zdarzało się czasami pomijać
przypadki udokumentowane przez tę
drugą można założyć, że zginęło już
ponad 500 osób, w tym około 90 dzieci. W tym kontekście zasadne jest pytanie o to, czy dane dostarczane przez
polskie rozpoznanie lotnicze nie posłużą do kolejnych zabójstw... Albo
ataków po drugiej stronie granicy.
Z OSTATNIEJ CHWILI

8 listopada Centrum Informacyjne Rożawy poinformowało, że kończą się testy na koronawirusa. W tej
chwili testowane są już tylko najbardziej ewidentne przypadki. Resztki
zapasów zostaną zużyte do końca
miesiąca.
www.rozawa.home.blog
fb.com/KurdyjskaRewolucjawRojavie
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sierpnia na Białorusi rozpoczęły się protesty na masową skalę spowodowane bezprecedensowym sfałszowaniem
wyników wyborów prezydenckich. Ta data stała się punktem zwrotnym dla Białorusinów. Wybuch niezadowolenia
społecznego poprzedziły łgarstwa i obojętność władzy wobec pandemii koronawirusa oraz masowe represje wymierzone w politycznych oponentów w trakcie kampanii wyborczej.
Aktualnie (10.11.2020) na Białorusi za kratami znajduje się 121 więźniów politycznych,
w tym czterech anarchistów. Sierpniowe powstanie, które już teraz można nazwać rewolucją, spotkało się z niespotykaną jak do tej
pory skalą represji. Około 20 tys. zatrzymanych, kilkaset rannych i ciężko okaleczonych,
sześć oficjalnie zabitych osób. Prawdopodobnie
ofiar będzie więcej, choć tylko sześć osób zaginęły bez śladu. Gwałty na obydwu płciach,
tortury, znęcanie się nie tylko na demonstrantach, ale też na dziennikarzach i osobach zupełnie przypadkowych (najmłodszy zatrzymany miał 13 lat, z kolei najmłodszą poturbowaną
była pięcioletnia dziewczynka, która wykrwa23. Andriej Kriwoszejew
(ur. 1981), przewodniczący
reżimowego Białoruskiego Związku Dziennikarzy,
jeden z najważniejszych
propagandystów.

wiła się podczas wjazdu w auto, którym jechała z ojcem, samochodu wojskowego) zarówno
w trakcie protestów, jak też w autozakach oraz
w izolatorach karnych i więzieniach. Liczne
przypadki zachorowań na COVID 19 po wyjściu z aresztów. Kule gumowe, gaz łzawiący,
armatki wodne, granaty hukowe i rozbłyskowe,
druty kolczaste, opancerzone transportery, a nawet broń palna – taka jest odpowiedź dyktaturty na dążenie Białorusinów do zmian.
W tej chwili toczy się ok. 1000 motywowanych politycznie spraw kryminalnych, setki
osób w całym kraju dostają kary grzywny, ludzie są porywani wprost z ulicy. Władza usiłuje zdławić rewolucję poprzez groźby, zastrasza-

24. Roman Głowczenko (ur. 1973), premier
RB, wcześniej dyplomata i były przewodniczący Państwowego
Komitetu Wojskowo-Przemysłowego RB.

1. Aleksander Łukaszenko
(ur. 1954 r.), Karaluch, „Sasza 3%”, były prezydent
Republiki Białoruś (dalej
RB), dyktator odpowiedzialny za 26 lat zniewolenia Białorusinów.

25. Igor Sergiejenko
(ur. 1963), szef Administracji Prezydenta RB.

nie i zwalnianie z pracy, regularne blokowanie
Internetu, nagminne okłamywanie w mediach
państwowych. Straszy Białorusinów wojskiem
i policją z Rosji, oskarżając przy tym Polskę
o koordynację protestów i chęć przyłączenia do
państwa polskiego obwodu grodzieńskiego!
To tylko część szerokiego wachlarza stosowanej na różnych płaszczyznach przez państwo
przemocy wobec swoich obywateli. Białoruska
rewolucja wciąż trwa, równolegle z nią kontynuowane są represje. Do szczegółowej analizy
wydarzeń (oddolnej samoorganizacji, niebywałej solidarności, próby wywołania strajku
generalnego, stawiania fizycznego oporu milicji, braku radykalnych wydźwięków nacjona-

3. Władimir Karanik
(ur. 1973), były minister
ochrony zdrowia RB,
obecnie gubernator obwodu grodzieńskiego,
odpowiedzialny za dezinformację na temat sytuacji z COVID-19 oraz
ilości zamordowanych i
poszkodowanych w trakcie protestów osób.

4. Waleryj Wakuczyk
(ur. 1964), były szef KGB
RB, szef Rady Bezpieczeństwa RB, komentarze są zbędne

listycznych itd.) wrócimy w kolejnym numerze
„A-taku”.
W tym numerze publikujemy listę przestępców politycznych, morderców, propagandystów
i zwyrodnialców. Tych, którzy wydawali i wydają rozkazy gwałcenia i mordowania własnego narodu. Tych, którzy bezwzględnie kłamią
i wybielają krwawy reżim. Należy pamiętać, że
sam „Sasza 3%” nie utrzymałby władzy, gdyby
nie wspierał go rozbudowany system przemocy państwowej i propagandy masowej. Za swoją działalność nikt z nich nie poniósł żadnych
konsekwencji! Solidaryzujemy się z Białorusinami i za nimi powtarzamy, że NIGDY NIE
ZAPOMNIMY I NIE WYBACZYMY!

5. Aleksander Barsukow (ur. 1965), zastępca ministra spraw wewnętrznych RB, jeden z
kierowników dławienia
protestów. Publicznie
oświadczył, że w areszcie na ul. Akrestina nie
stosowano
żadnych
tortur. Według relacji
jednego z zatrzymanych sam dopuścił się
bicia zatrzymanych.

6. Jurij Karajew (ur.
1966), minister spraw
wewnętrznych RB,
organizator i kierownik bestialstwa milicji
w trakcie protestów.

2. Władimir Makiej
(ur. 1958), minister
spraw zagranicznych RB, wybielający reżim na arenie
międzynarodowej.

22. Natalia Ejsmont (ur.
1984), rzeczniczka prasowa Łukaszenki,
pomogła stracić
mu kontakt z rzeczywistością. O
Białorusi powiedziała: „Dyktatura
to nasza marka”.

7. Dmitrij Bałaba (ur. 1972),
dowódca mińskiego OMONu
(oddziałów milicji specjalnego
przeznaczenia), który odznaczył się największą brutalnością wobec protestujących. Zamaskowani i ubrani na czarno
omonowcy porywają, zabijają,
gwałcą i torturują Białorusinów.

21. Iwan Ejsmont (ur. 1977),
przewodniczący Narodowej
Państwowej Kompanii Radiowo-Telewizyjnej RB, jeden z
kierowników białoruskiej propagandy państwowej.
20. Iwan Kubrakow (ur. 1975),
szef Miejskiego
Wydziału Spraw
Wewnętrznych
Komitetu Wykonawczego
Miasta Mińska.

8. Jurij Nazarenko (ur. 1976),
głównodowodzący wojsk wewnętrznych MSW RB, odpowiedzialny za brutalną pacyfikację
pokojowych protestów.

9. Andriej Rawkow (ur.
1967), były minister obrony RB, były sekretarz Rady
Bezpieczeństwa RB, odpowiedzialny za okrucieństwa
wojskowych podczas dławienia protestów.

19. Natalia Koczanowa (ur.
1960), przewodnicząca Rady
Republiki Zgromadzenia Narodowego RB. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet reżimu. Publicznie kłamie i broni
każdego poczynania władz.

10. Wiktor Chrenin (ur.
1971), minister obrony
RB, nazywając protestujących faszystami, oficjalnie oświadczył, że jest
gotów wykonywać każdy
rozkaz „Saszy 3%” i strzelać do demonstrantów.
18. Lidia Jermoszyna (ur. 1953),
przewodnicząca
Centralnej Komisji
Wyborczej RB, przez
wiele lat prawa ręka
Łukaszenki od fałszowania wyborów.

17. Oleg Sliżewski (ur.
1972), minister sprawiedliwości RB.

16. Walentyn Sukało
(ur. 1942), przewodniczący Sądu Najwyższego RB.

15. Iwan
Noskiewicz
(ur. 1970), przewodniczący Komitetu
Śledczego RB.

14. Aleksander Koniuk
(ur. 1960), były prokurator generalny RB.

13. Iwan Tertel (ur.
1966), szef KGB, były
przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej RB. Odpowiedzialny za liczne
represje polityczne.

12. Wiktor Zurajew, dowódca
oddziału specjalnego WSW RB
„Ałmaz”, który uczestniczył w
dławieniu protestów. Prawdopodobnie jeden z żołnierzy „Ałmazu” zabił bezbronnego Aleksandra Tarajkowskiego.

Powyższa lista nie jest oczywiście pełna, więcej stale aktualizowanej informacji o cerberach reżimu znajdziecie na stronach: https://narushitel.org/karateli oraz
https://bandaluki.info/ , a także na grupach w komunikatorze Telegram: https://t.me/s/terroristybelarusi oraz https://t.me/s/BlackBookBelarus

11. Wiktor Szejman (ur.
1958), prawa ręka Łukaszenki, pomocnik prezydenta ds spraw nadzwyczajnych, członek Rady
Bezpieczeństwa RB.
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WYWIAD Z ZAŁOŻYCIELEM KOMITETU
STRAJKOWEGO W ZAKŁADZIE GRODNO AZOT

Jury Rawawy przez siedem lat pracował jako operator w zakładzie Grodno Azot. Podczas powyborczych protestów zaangażował się w działania strajkowe. Pod koniec sierpnia 2020 roku zbiegł
do Polski, gdzie dostał azyl polityczny, ukrywając się przed KGB i milicją.
W Grodnie zostawił córkę i żonę. Rozmawialiśmy z nim na temat mechanizmów zakładania komitetów strajkowych, obecnej sytuacji na Białorusi oraz o jego przeżyciach z tym związanych.
A-TAK: Jak trafiłeś do Polski?
Jury Rawawy: Musiałem wyjechać, gdyż funkcjonariusze
KGB usiłowali mnie zatrzymać na portierni domu pracowniczego, w którym mieszkam. Przyczyną była moja działalność oraz
inicjatywa powołania komitetu strajkowego w naszym zakładzie
pracy. Zaczęło się od razu po wyborach, kiedy w całym kraju
rozpoczęła się fala przemocy policyjnej. Wtedy odłączyłem telefon i przez kilka dni się ukrywałem. Wiedziałem, że będą chcieli
mnie porwać, jak to było z Sergiejem Dylewskim (liderem komitetu strajkowego MTZ, którego parokrotnie zatrzymywano na
kilkanaście dni – red.) czy też z Dmitrijem Kudelewiczem (liderem komitetu strajkowego kopalni koncernu potasowego Biełuskalij, znanego ze swojej brawurowej ucieczki przez okno z siedziby KGB w Soligorsku; przez Ukrainę przedostał się do Polski
– red.).
Czym się zajmuje Grodno Azot oraz jakie znaczenie ma
dla miasta i kraju?
Jest największym na Białorusi zakładem produkującym przede
wszystkim nawozy azotowe, surowce do kapronu oraz różnego
rodzaju tworzyw do włókien syntetycznych. Zakład zatrudnia
około 10 tys. pracowników (w mieście mieszka blisko 360 tys.
osób), z których połowa odpowiada za podstawową produkcję,
a druga połowa za produkcję pomocniczą. Dla Białorusi zakład
ma poważne znaczenie, gdyż wszystkie pola uprawne w kraju
podlegają nawożeniu naszymi azotami. Ponadto Grodno Azot
zyskuje dla białoruskiej gospodarki znaczący dochód walutowy,
będąc jednocześnie dużym podatnikiem.
Czy wcześniej miałeś doświadczenie w akcjach protestacyjnych i związkach zawodowych?
Do czasu wyborów prezydenckich w tym roku (9 sierpnia 2020
r. – red.) nie uczestniczyłem w ruchach protestacyjnych. Do
lipca należałem do Federacji Związków Zawodowych Białorusi (FZZB), która jest oficjalnym państwowym wszechogarniającym związkiem, domyślnie zrzeszającym wszystkich robotników. Gdy zatrudniałem się w Azot, otrzymałem – wśród innych
papierków do podpisania – wniosek o wstąpienie do tego związku; musiałem też dołączyć zdjęcia itd. Przez siedem lat byłem
w tym związku, nie mając żadnej świadomości, że może być jakaś alternatywa, np. w postaci komisji Białoruskiego Niezależnego Związku Zawodowego (BNZZ to największe, działające

od 1993 r., niezależne zrzeszenie związkowe na Białorusi – red.)
w naszym zakładzie. Nie przejmowałem się tym w ogóle.
W jakich okolicznościach doszło do powstania komitetu
strajkowego na Grodno Azot?
Wszystko zaczęło się od wyborów, w trakcie których byłem obserwatorem. W moim lokalu wyborczym komisja licząca głosy składała się przeważnie z administracji naszego zakładu. No
i okłamała nas... Po tych wszystkich przejawach przemocy policyjnej, której byłem świadkiem – ponieważ wieczorami uczestniczyłem w protestach i sam musiałem uciekać od glin – przyszedłem do dyrektora generalnego, zastanawiając się: czyżby nie
wiedział o tym, jak jego podwładni policzyli głosy? Nawet jeżeli
wie, czy się domyśla, to postanowiłem, że przyjdę i opowiem
o tych wszystkich przekłamaniach. Dyrektor akurat był świeżo
po konferencji z Biełnieftiechimem (białoruski koncern naftowy – red.), dlatego obecni byli także kierownik tego oficjalnego
związku zawodowego, główny ideolog zakładu oraz funkcjonariusz KGB, który stoi na czele korporacyjnej gazety „Grodzieński Chemik”. Opowiedziałem im, jak to wyglądało w naszym
lokalu wyborczym – otóż w trakcie liczenia głosów komisja zamknęła drzwi, co z kolei bardzo zdziwiło panie, które chciały
sumiennie liczyć głosy. Później wywieszono protokół, z którego
wynikało, że na Łukaszenkę oddano 583 głosy, a na Swiatłanę
Cichanouską tylko 207; mimo że w tej dzielnicy mieszka przeważnie młodzież. Powiedziałem im: „Co wy nam tu opowiadacie! Osobiście w dzień wyborów naliczyłem przynajmniej 275
białych wstążek” (symbol głosujących na Cichanuską – red.).
Usłyszałem, że prawdopodobnie ci ze wstążkami głosowali
przeciwko wszystkim.
Szybko się zorganizowaliście?
Tego samego dnia w jednej z hal produkcyjnych odbyło się spotkanie robotników z udziałem kierownictwa i koledzy powiedzieli, że administracja chce mnie oczernić. Niezadowolenie robotników rosło, a część produkcji została wstrzymana. W trakcie
spotkania z kierownictwem zarzuciłem mu, że nie mówi robotnikom, co będzie dalej. A oni chcieli oskarżyć mnie o to, że chcę,
żeby cały zakład przestał pracować i wszyscy robotnicy stracili
pracę. Wtedy powiedziałem, że przede wszystkim chodziło mi
o wyniki wyborów, sfałszowane przez nasze kierownictwo. Na
spotkanie przyszło około 300 osób, gdyż robotnicy przejmowa-

rozmawiał Aleksander Łaniewski
li się nie jakimiś wskaźnikami produkcji, ale byli oburzeni falą
niepohamowanej przemocy ze strony OMON-u i innych służb
mundurowych. Po tych słowach kierownictwo od razu opuściło
spotkanie. Następnie zebraliśmy ponad 400 podpisów od osób
przypisanych do tego lokalu wyborczego. Wszyscy oświadczyli,
że oddali głos na Cichanоuską.
Następnego dnia na zakład przybył prezydent miasta, prokurator grodzieński, zastępca naczelnika lokalnej milicji… Spotkało
ich kilkudziesięciu robotników. Przedstawiciele władzy próbowali zgromadzić robotników na terytorium zakładu, ale ci odmówili, gdyż to uniemożliwiłoby udział w spotkaniu dziennikarzy
oraz przedstawicieli innych organizacji. Prawie zbito ochroniarza, który usiłował zablokować wyjście z zakładu. Niemniej udało się wynieść nagłośnienie oraz odbyć spotkanie przed zakładem. Wtedy pokazałem podpisy prokuratorowi i powiedziałem,
że jest podstawa do wszczęcia sprawy kryminalnej o sfałszowaniu wyborów itd. Oprócz tradycyjnych wykrętów nic konkretnego
władza nie zaproponowała. Wówczas przeczytałem listę żądań,
z którą zgadzali się wszyscy robotnicy, m.in. dymisja Łukaszenki, Jermoszynej (przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej
– red.), nowe wybory. Ponadto zasygnalizowałem, że w przeciwnym wypadku mamy prawo do strajku. Wtedy jeszcze nikt nie
myślał o powołaniu komitetu strajkowego, a wypadałoby...
Wieczorem robotnicy wyszli do miasta. Łukaszenka zawsze
mówi, że protestują nieroby i alkoholicy, a tu nagle w odzieży
robotniczej Azotu wyszło mnóstwo ludzi. I dopiero na tej manifestacji poznałem pewną osobę, która strajkowała jeszcze 30
lat temu. To właśnie ona opowiedziała mi, jak to wszystko działało u nich i że komitet strajkowy jest wręcz niezbędny. Wtedy publicznie oświadczyłem, że organizujemy taki komitet i że
dołączymy się do strajku. Następnie, przygotowując dokumenty,
przez czat Azotu (w komunikatorze Telegram – red.) zebrałem
przedstawicieli różnych hal produkcyjnych, żeby wybrano delegatów od każdej hali w celu powołania komitetu, który by zadecydował o rozpoczęciu strajku.
I wtedy zaczęły się problemy?
Zaczęto nas straszyć Kodeksem Pracy itd. Następnego dnia znowu byłem u dyrektora, chociaż patrząc z perspektywy czasu, nie
trzeba było tego robić. Sam Kodeks jest w założeniu antystrajkowy. Zaczęliśmy zbierać podpisy, gromadzić papierki, zorganizowaliśmy spotkanie, okupując jedną z sal na zakładzie. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób można wstrzymać produkcję. To
była jednak poważniejsza sprawa, gdyż administracja sama nie
rozkaże dyspozytorowi wstrzymać produkcji.
To co mogliście zrobić?
Rozważaliśmy różne opcje: albo częściowo wstrzymać produkcję, albo też blokować ją w magazynach. Bo sama produkcja
obecnie idzie tylko na export. Sezon jest za nami i białoruska
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gospodarka obecnie nie potrzebuje nawozów. Czyli dobrze się
złożyło, że nie szkodzimy naszemu rolnictwu, a jednocześnie
blokujemy dostęp władzy do uzyskania dochodów walutowych.
A czy to prawda, że nie można wstrzymać produkcji tak
wielkiego zakładu jak Azot? Pytam, gdyż władza używała
właśnie tego argumentu przeciwko strajkowi.
Co roku każda hala planowo wstrzymuje produkcję, żeby odbyły
się tam prace remontowe i konserwacyjne. Ponadto istnieje plan
wstrzymania produkcji na wypadek awarii itd. Są wykwalifikowani pracownicy, którzy mają doświadczenie w tym i wiedzą jak
to robić. Nawet technolodzy z oddziału produkcyjnego mówili
mi, żebyśmy strajkowali. A taki zarządca, jak nasz dyrektor, który nie zna się na rzeczy, opowiada, że to niemożliwe. Możliwe!
Chodzi tylko o to, że ten proces wstrzymania, jak też ponowne
włączenie produkcji, zajmuje tygodnie. Zakład jest powiązany
między sobą i wystarczy, że jeden z cechów zastrajkuje, a cały
zakład będzie sparaliżowany. Dlatego chcieliśmy skoordynować
strajk w każdej hali, żeby nie było nieporozumień i żeby ekologicznie nie zaszkodzić – mam na myśli sytuację, żeby nie doszło
do emisji substancji szkodliwych. To byłby dobry powód, żeby
nas oczernić w oczach społeczeństwa. Niestety kiedy zajmowaliśmy się organizowaniem strajku, władza zorientowała się w kogo
wymierzyć represje.
Jakie formy represji wobec robotników stosuje władza?
Była taka sytuacja, kiedy pewnego dnia robotnicy umówili się
przez czat, że będą strajkować na terenie zakładu. Jednak okazało się, że jest nas mało, bo około 60 osób. Ludzie po prostu nie
wiedzieli, kto nawołuje do strajku. W wyniku tego obcięto im
wypłatę o 10%. Ale to jest naprawdę mizerna suma.
Słyszałem, że mińskich robotników zastraszano wyrzuceniem wraz z rodzinami z domów robotniczych.
Tak naprawdę to są tylko słowa. Napocą się, robiąc to. Tym bardziej że nie będą w stanie wyrzucić rodzin z niepełnoletnimi
dziećmi. Nie jest to takie łatwe. Mogą straszyć, ale obecnie ludzie nie boją się tak, jak to było wcześniej.
Czy kogoś od was już zwolniono?
Był u nas pewien dyrektor komercyjny, którego dość dobre stanowisko zlikwidowano z tej przyczyny, że występował przeciwko władzy. Była też inna robotnica, bardzo emocjonalnie podchodząca do sytuacji. Administracja doprowadziła do tego, że
musiała sama napisać podanie o zwolnienie.
Czy otrzymywaliście pomoc?
Jest fundusz pomocy strajkującym i zwolnionym robotnikom
(Belarus Solidarity Foundation – red.). Obecnie pośredniczę
w tym, żeby osoby represjonowane otrzymały kompensatę za
zwolnienie. Bysoul.org (inicjatywa zbierająca pieniądze z całego
świata na pomoc Białorusinom – red.) obiecuje półtora tysiąca
euro takim osobom. Ja tę sumę dostałem. Ważne jest, żeby ludzie mogli pomagać swoim kolegom-robotnikom, pokazując, że
ta inicjatywa działa. Niestety niektórzy po prostu boją się zwracać o taką pomoc, niedowierzając takiemu rodzajowi wsparcia.
Ważne jest także, aby robotnicy okazywali solidarność innym
robotnikom. Administracja stara się pokłócić robotników, dezinformując ich.

Czy od twojego wyjazdu z Białorusi zmieniły się nastroje
robotników? W Polsce byliśmy pod wrażeniem narastającej fali strajkowej. Teraz wydaje się jednak, że zapał nieco
ochłonął…
Nastroje? Nikt niczego nie zapomniał – wszyscy chcą protestować i strajkować... Może nie wszyscy, ale lwia część na pewno.
Ci, którzy tego nie chcą, to przede wszystkim ludzie mało wykształceni i nastawieni na zyk.
Wracając do naszego zakładu. Wkrótce część hal czeka remont,
a to połowa mocy przerobowych Azotu. No i pytanie: w jaki sposób te osoby będą wykonywać prace remontowe? Zobaczymy.
Jestem w stałym kontakcie z nimi. Bo kto to zrobi? Ideolodzy?
Funkcjonariusze KGB? Robotnicy wiedzą, że mogą to wykorzystać, nie narażając się. Jeżeli będą przeprowadzać remont zgodnie z przepisami, to będzie nie do wykonania. Będą naprawiać
„po włosku”.
Osobiście wierzę w to, że strajk powszechny mógłby uratować Białorusinów od przelania krwi i sparaliżować reżim.
Rzeczywisty strajk powszechny, który by ogarnął 10-15
największych zakładów, kolej, nauczycieli i służbę zdrowia. Co o tym sądzisz?
W tej chwili usiłujemy skoordynować nasze działania i jestem
pewny, że będziemy musieli strajkować. W innym wypadku
będzie to jak grząskie bagno, w którym wszyscy ugrzęźniemy.
Trudno mi mówić ile to zajmie czasu, którego potrzebujemy,
żeby nie popełnić wcześniejszych błędów. Trzeba skoordynować
wszystkie działania, przekazać plan ludziom i dopiero wtedy
uderzyć wspólnym frontem. Na spokojnie, żeby nie było liderów
i nikogo nie narażać. Będzie to coś w rodzaju strajku włoskiego,
tylko bardziej dzikiego.
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do Genewy, na swój koszt, mieszkając w tanich hostelach czy
po znajomych znajomych. Jednocześnie członkowie Federacji
Związków Zawodowych Białorusi nocowali w 4-5 gwiazdkowych hotelach, 1 klasa samolot, wieczorami imprezy i wszystko
było elegancko. Chodzi mi o to, że można wspierać finansowo
zaangażowanych w działalność związkową.
Na ile robotnicy w razie zaostrzenia sytuacji są gotowi do
bardziej radykalnych działań, np. do sabotaży w zakładach czy zakładaniu drużyn bojowych?
Ten scenariusz jest całkiem możliwy, jeżeli w najbliższym czasie
władza nie zaprzestanie represji. Wolałbym jednak, żeby ludzie
strajkowali, bo to pokojowe i przynosi skutki, gdyż blokuje wypłatę służbom mundurowym. Natomiast jeżeli chodzi o sabotaż,
to na pewno do tego dojdzie. Na przykład robotnicy są w stanie
cichutko zniszczyć jakiś jeden mały detal, który trzeba będzie
zamawiać za granicą. A przez ten czas hala nie będzie pracowała. Przecież robotnicy wiedzą najlepiej jak wstrzymać produkcję, żeby później łatwo było ją wznowić. (W trakcie redagowania wywiadu w mediach pojawiła się informacja, że 15 września
w Grodno Azot została wstrzymana produkcja w dwóch halach.
Jury skomentował to właśnie jako działanie sabotażowe, administracja zakładu z kolei oświadczyła, że były to drobne awarie, nie zaś żadne dywersje. Pod sam koniec września około 70
robotników zakładu, przeważnie kadr wykwalifikowanych z cechu „Amoniak-3”, napisało podanie o zwolnienie, tym sposobem
wyrażając solidarność z represjami wobec swoich zwolnionych
i zatrzymanych kolegów – red.).

Białoruskiego!
Tak, tak (uśmiech). Bo trzeba chronić ludzi przed represjami.
Teraz robotnicy cichutko siedzą w swoich palarniach, szatniach
i rozmawiają na te tematy. Myślę, że wszystko się uda. Sam
przecież widzisz, ile osób wychodzi na protesty.

A jak byś określił to, co się aktualnie dzieje na Białorusi?
Powstanie czy może rewolucja?
To jest bunt mas, tak jak było w Polsce w latach 80. za czasów
„Solidarności”. Kiedy cały naród nie może się zgodzić na to, co
się odbywa w kraju. Kiedy widzą, że jest jakaś warstwa społeczna, która żyje w zdecydowanie lepszych warunkach, nie chcąc
reformować systemu – wówczas zaczyna się powstanie. Rewolucja brzmi jakoś dziwnie w odniesieniu do obecnych wydarzeń.

Jak twoim zdaniem zagraniczne związki zawodowe mogą
wspierać i pomagać białoruskim komitetom strajkowym?
Przykład polskiej „Solidarności”, pomocy której po prostu nie wpuszczono na Białoruś, świadczy o tym, że należy
szukać innych rozwiązań.
Żeby stworzyć mocny związek zawodowy potrzebni są ludzie,
o wiele więcej niż 22 osoby. Natomiast aby związek sprawnie
funkcjonował, robotników trzeba uczyć, ponieważ nie mają
w tym żadnego doświadczenia. Są przecież pewne standardy
międzynarodowe, zgodnie z którymi funkcjonują związki zawodowe na całym świecie. Na przykład NSZZ „Solidarność” posiada zasoby, żeby zorganizować na skalę masową takie kursy,
nawet online. Nawet blokowanie przekazywania pieniędzy można jakoś obejść. Po zakończeniu pandemii można organizować
w Polsce kursy, opłacając robotnikom podróż, noclegi i wyżywienie. Bo wcześniej związkowcy latali na zjazdy, powiedzmy

Czy robotnicy ufają nowym liderom politycznym? Jest
szansa, że w razie potencjalnych zmian nowa władza będzie się liczyła ze zdaniem robotników jako realną siłą społeczno-gospodarczą?
Uważam, że jaki by nie był polityk, później zapomina o robotnikach, oddala się i patrzy na nich z góry. Żeby władza słuchała robotników, potrzebne są związki zawodowe. Tak było i jest
wszędzie. Tylko sami robotnicy mogą mówić we własnym imieniu i bronić swoich praw, wykorzystując do tego związki. W razie zmiany sytuacji nowi politycy zaczną kłócić się o władzę.
Myślę, że jednak nie da się uniknąć prywatyzacji. 98% naszego
zakładu, jak też większości innych podobnych przedsiębiorstw,
należą do państwa. Jeżeli chcemy, żeby prywatyzacja odbyła się
„po ludzku” i robotników usłyszano, to potrzebna jest siła w postaci związków zawodowych. Tylko my sami możemy zadbać
o swoje interesy.
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Jak to robią?
Na przykład ostatnio przekazali oświadczenie od ukraińskich
górników, w którym skrytykowano strajk, ostrzegając białoruskich robotników przed popełnieniem błędów ukraińskich kolegów. Jak się okazało, nie wiadomo kto ten list pisał, a my dowiedzieliśmy się, że na tym ukraińskim zakładzie panują zupełnie
inne nastroje i górnicy się z nami salidaryzują. Dlatego pracujemy nad tworzeniem mocnych związków zawodowych. Nasz zakład miał szczęście, gdyż zachowała się tam komórka BNZZ,
która prawie umarła, żyjąc ze składek 22 osób, co zaledwie wystarczało na wynajem pomieszczenia. Czyli są komitety strajkowe i BNZZ, jest podstawa do zjednoczenia się w związki zawodowe – to wszystko jednak wymaga czasu.
Czy udało się wam nawiązać współpracę z innymi komitetami strajkowymi w mieście?
Osobiście nie myślałem o tym, ale znalazł się człowiek, który
doradził, że należy skoordynować działania. Zorganizowaliśmy
spotkanie z szeregiem strajkujących organizacji w Grodnie, m.in.
Promstroj i Żyłstroj. Udało się omówić bieżącą sytuację. Nawiązałem też kontakt z Narodowym Komitetem Strajkowym Białorusi (utworzony 18 sierpnia w celu pomocy finansowej strajkującym zakładom – red.), ale był to proces bardzo powolny, a czasu
zupełnie brakowało. Żeby normalnie samoorganizować się i skoordynować nas wszystkich potrzeba było więcej czasu. I to było
największą przeszkodą – przed wyborami nikt nie wyobrażał sobie, że należy przygotowywać się do strajku i że w ogóle taki
strajk będzie możliwy. Strajk był spontaniczny i żywiołowy.
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Gaya Makaran (UNAM, Meksyk)

Paragwaj to jeden z najmniej znanych krajów Ameryki
Łacińskiej. Położony w sercu kontynentu, często nazywany jest przez samych Latynosów „Chinami” Ameryki
czy wyspą otoczoną lądem, ze względu na jego specyficzną historię i tradycyjną izolację. Ten 6-milionowy
kraj, w którym znakomita większość mieszkańców posługuje się językiem guaraní jako macierzystym (co świadczy o ich indiańskiej przeszłości), pomimo swej specyfiki
w rzeczywistości nie tylko nie jest obcy problematyce
społecznej wspólnej dla całej Ameryki Łacińskiej (takiej
jak skrajna nierówność, rasizm, maczyzm, etno-ludobójstwo czy degradacja środowiska), ale może być uznany
za modelowy przykład społeczeństwa targanego negatywnymi konsekwencjami prowincjonalnego kapitalizmu
– połączonego z głębokim konserwatyzmem sięgającym
swymi korzeniami epoki kolonialnej, gdzie rola Kościoła
katolickiego i nacjonalizmu jako ideologii elit, pełnią niezwykle skuteczną funkcje kontroli społecznej.
REPUBLIKA SOJI

I choć ten kraj jest od Polski odległy
i niezwykle odmienny, to prezentuje
aspekty zadziwiająco podobne, jeśli
chodzi o rolę fanatycznego katolicyzmu i nacjonalizmu w postrzeganiu
praw kobiet, mniejszości etnicznych
i ruchów lewicowych.
Jako główny problem społeczny
możemy wymienić sytuacje ludności indiańskiej o tradycji zbieracko-łowieckiej (2% społeczeństwa), która od dekad cierpi z powodu utraty
swych ziem i degradacji ekologicznej, spowodowanych inwazją upraw
soji transgenicznej. Sytuacja ta dotyka także znakomitą większość metyskiej ludności wiejskiej zmuszonej do migracji do miast i wegetacji
w dzielnicach nędzy, podczas gdy
olbrzymie kapitały agro-przemysłowe monopolizują większość ziem
uprawnych. Tak zwana „republika
soji” (Paragwaj, część Boliwii, Brazylii i Argentyny), która rozciąga się
niczym zielony ocean, nie zważając na granice krajów, oznacza głód

i wygnanie dla tysięcy Indian i chłopów, którzy w razie oporu są masakrowani przez grupy paramilitarne
lub wojsko, ich domy i uprawy są palone, a ujęcia wody pitnej zatruwane przez glifosat, herbicyd z pakietu
koncernu Monsanto. O skali problemu mogą świadczyć dantejskie sceny
rozgrywające się na placach, ulicach,
a nawet przed budynkiem parlamentu w stolicy Asuncion, gdzie wygnani ze swych ziem Indianie zakładają koczowiska, żyjąc i umierając (są
też przypadki śmierci niemowląt i
starców) na ulicy wobec obojętności,
a nawet wrogości władz i mieszkańców
miasta.
Wszechobecny rasizm usprawiedliwia tę niewyobrażalną
niesprawiedliwość
koniecznością„modernizacji”społeczeństwa,
w którym brak jest miejsca dla „dzikich” i „zacofanych”. Ich anihilacja
uznawana jest przez nacjonalistyczną prawicę jako inwestycja w przyszłość narodu, gdzie „biały” przedsiębiorca jest kojarzony z postępem
i rozwojem gospodarczym.

ANARCHOFEMINIZM
I WYZWOLENIE SPOD OPRESJI

Kolejnym wielkim problemem konserwatywnego społeczeństwa paragwajskiego jest sytuacja kobiet.
Tradycyjnie sprowadzone do roli
prokreacyjnej, skazane na samotne
macierzyństwo (rezultat specyficznej historii, gdzie wojny zdziesiątkowały populację męską i przyczyniły
się do stworzenia kultury nieodpowiedzialnego ojcostwa), spętane nakazami katolickiego obskurantyzmu
i równocześnie żyjące w kulturze
gwałtu i hiperseksualizacji1, kobiety
paragwajskie borykają się z jednym
z najbardziej restrykcyjnych praw
antyaborcyjnych w całej Ameryce Łacińskiej. Umożliwia ono aborcję tylko w przypadku zagrożenia
życia matki, choć i to podlega subiektywnej ocenie lekarza. Światowy rozgłos zyskały przypadki paragwajskich dziewczynek ciężarnych
w wyniku gwałtu, którym odmówiono prawa do aborcji i które zostały poddane niesłychanej presji ze
strony kościoła i opinii publicznej,
podobnie jak sprawy kobiet w ciąży pozamacicznej, zmuszonych do
ich donoszenia choć oznaczało to ich
pewną śmierć.
W tym kontekście w Paragwaju rozwija się od lat 90. ruch kobiecy, w którym w ostatnich latach
zaczynają być coraz bardziej widoczne organizacje anarchofeministyczne, wyraźnie inspirowane argentyńską „zieloną falą” (ruch za
wolną aborcją i pełną emancypacją
kobiet). Młode pokolenia wysuwają
na sztandary walkę o wolną aborcję
i sprzeciwiają się kulturze gwałtu,
by odzyskać i wyzwolić swe ciała spod opresji Kościoła, państwa
i narodu. Na celowniku paragwajskiego anarchofeminizmu znajduje
się miedzy innymi etos heroicznego

macierzyństwa jako wyznacznika
kobiecości. Walka z patriarchatem
łączy się z innymi kwestiami społecznymi, jak wspomniany problem
ziemi i degradacji środowiska przez
potentatów genetycznie modyfikowanej żywności, problem państwa
i Kościoła jako instytucji opresyjnych czy szowinizm gatunkowy.
Anarchofeminizm2, do niedawna
niewidoczny i marginalny, w ostatnim roku nasilił swą walkę na murach miast, co pozwala mu przedostać się do świadomości społecznej

i wyjść poza getto własnych niszowych organizacji. Istnienie wywrotowego graffiti w przestrzeni publicznej burzy konserwatywny porządek,
prowokuje do myślenia, uwidacznia
istnienie innych od dominujących
poglądów i pobudza solidarność
wśród młodych kobiet. Połączenie
postulatów typowo feministycznych
z krytyką antykapitalistyczną wpisuje się w szeroki front walki antysystemowej, gdzie anarchizm powraca
jako idea i praktyka. Niech przemówią do nas mury3

1. Wystarczy przyjrzeć się tradycyjnym ludowym porzekadłom i przysłowiom by zrozumieć ten fenomen, na przykład: „Kobieta, która odtrąca mężczyznę przestała być kobieta”, „Przeznaczeniem kobiety jest mieć dzieci”, „Kobietę i strzelbę tylko się szanuje jak są nabite/załadowane (aluzja do ciąży)”, „Samotną kobietę na drodze, jak pomarańczę z drzewa, można sobie zerwać”, „Wiele
dziewczyn staje się kobietami w drodze do studni”, itp.
2. Anarchofeminizm paragwajski charakteryzuje się mnogością, różnorodnością i ulotnością, jeśli chodzi o istnienie zorganizowanych grup. Wśród tych, które w ostatnich latach skupiły uwagę
i wyróżniły się w organizacji manifestacji feministycznych, możemy wymienić „Acción Directa Caracolito” (Akcja Bezpośrednia Ślimaczek).
3. Zdjęcia wykonane zostały przez autorkę w Pażdzierniku 2019 roku w Asuncion, stolicy Paragwaju.

Wyobraź sobie kraj, w którym kobietom zabroniono by rodzic.
A teraz wyobraź sobie kraj, w którym zmuszają nas do rodzenia.

Wolność dla Raquel (skazana za nielegalną aborcję).

Abortuj szefa, pana, posiadacza.

ZIELONEJ
MANIFESTFALI
DODATEK ZIELONEGO ANARCHIZMU

ZIELONA FALA

Zielona Fala to sieć oddolnych grup związanych
z Federacją Anarchistyczną, skupionych na walce z globalnym kryzysem ekologicznym, głównie poprzez aktywną działalność na polu lokalnym. Ochrona przyrody to dla nas naturalna
część ogólnej walki z systemem kapitalistycznym, który doprowadza do zagłady kolejnych
ekosystemów równocześnie z systematycznym
łamaniem praw pracowniczych i zwiększaniem
rozwarstwienia w społeczeństwie.
Zielona Fala opiera się na ideach zielonego
anarchizmu jako definiujących nasz kierunek,
budowaniu oddolnych kolektywów społecznych
wokół akcji protestacyjnych jako metodzie i akcjach bezpośrednich jako narzędziu. Naszym
celem jest przeniesienie dyskusji o zmianach
klimatu, a także problemu degradacji środowiska z poziomu globalnego w konkretne miejsce. Na poziom konkretnej wycinki, odkrywki, konkretnego zagrożenia, któremu chcemy
zapobiec i pokazać jego potencjalne skutki
w szerszym kontekście. Działamy również
w miastach, ponieważ miejska tkanka wraz
z jej integralną przestrzenią zieloną, ulega
zniszczeniu na rzecz nieprzemyślanych pod
kątem środowiskowym inwestycji. Mimo zapewnień władz, w ich realizacji nie bierze się
pod uwagę ani ekosystemu, ani zagrożeń klimatycznych, ani społeczeństwa. Bezmyślna
destrukcja postępuje począwszy od drzewa za
oknem, skweru, parku, po otaczające miasta
otuliny lasów i pierwotne puszcze.
Chcemy mówić o nowym zielonym ładzie,
poszanowaniu przyrody wszędzie tam, gdzie
jesteśmy, bo doszliśmy już do momentu, kiedy
każde drzewo ma znaczenie.
EKOLOGIA RADYKALNA

Nie interesuje nas ekologia w wydaniu liberalnym. Z jednej strony nie pozwala ona na
gruntowne zmiany, które są niezbędne dla ratowania Ziemi, jeśli te zagrażałyby systemowi
kapitalistycznemu i hamowały wzrost gospodarczy. Z drugiej często nie bierze pod uwagę kwestii pracowniczych i problemów związanych ze zmianami sektora energetycznego.
Kwestia sprawiedliwej transformacji pojawia
się w tej narracji dość często, ale zwykle jedynie w warstwie deklaratywnej. Z trzeciej strony
przerzuca odpowiedzialność za kryzys ekologiczny na jednostki i stawia tezę, według której wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni
w tym samym stopniu. Przekonuje się nas, że
można zmienić sytuację za pomocą indywidualnych wyborów konsumenckich. Tymczasem
naszej planety nie uratują krótsze prysznice
i biodegradowalne słomki do napojów, a wina
za katastrofalny stan środowiska nie rozkłada się równomiernie na całą ludzkość, ale ma
ścisłe powiązanie z pozycją społeczną. Najbogatszy promil światowej populacji ponosi dużo

większą odpowiedzialność za niszczenie przyrody, lecz to najbiedniejsi zmuszeni są ponosić
tego konsekwencje.
KRYZYSK

Jakichkolwiek zmian sposobu produkcji energii nie wprowadzimy, to nie da to rezultatu, jeśli system kapitalistyczny wciąż będzie forsował gospodarkę opartą o wzrost gospodarczy
i rabunkowe pozyskiwanie surowców. Teoria
kapitalizmu zakłada, że wzrost może i powinien trwać w nieskończoność, podczas gdy zasoby Ziemi są ograniczone i zbliżamy się do
momentu, w którym zaczynają się wyczerpywać. Przyczynia się to oczywiście do bardziej
agresywnej rywalizacji o dostęp do surowców.
Skutkiem tego jest coraz bardziej brutalny stosunek biznesu do społeczności lokalnych, broniących swojej ziemi przed dewastacją, wzrost
ilości zastraszeń, pobić i morderstw dokonywanych na aktywistach. Prowadzi to również
do wybuchów kolejnych konfliktów zbrojnych
i wciąż wiszącej nad nami groźby światowej
wojny.
MIGRACJE

Uważamy, że wciąż zbyt mało mówi się o tym,
jak zmiany klimatu wpływają już w tej chwili
na życie milionów ludzi. Susza i erozja gleby
doprowadzają do sytuacji, w której całe regiony i kraje stają się miejscem nie nadającym się
do życia. Zmusza to ludzi do porzucenia swoich domów i szukania lepszego życia w miejscach, których jeszcze te destrukcyjne zmiany nie dotknęły. Niestety rasistowska polityka
państw rozwiniętych, zamknięte granice i ciche wspieranie represji i eksterminacji uchodźców w krajach takich jak Turcja czy Maroko,
doprowadza do tragedii ogromnej rzeszy ludzi
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oraz globalnej destabilizacji politycznej, a dramat ogromnych rzesz ludzi jest używany jako
karta przetargowa przez mocarstwa światowe
i regionalne. Dziś susze i brak możliwości wyżywienia się, to wciąż dla wielu osób wyłącznie problemy globalnego południa. Jeśli jednak
nie zapobiegniemy negatywnym zmianom, jakie wciąż zachodzą na naszych oczach, wkrótce
będziemy musieli mierzyć się z takimi problemami także tutaj.
BEZ PAŃSTWA

Jako anarchiści i osoby o poglądach zbliżonych
do anarchizmu, nie wierzymy w skuteczność
instytucji państwowych także w kwestii ochrony środowiska. Pomimo deklaracji o służbie
wobec swoich obywateli i obywatelek, w rzeczywistości państwo jest nierozerwalnie związane z wielkim biznesem, który dąży do kumulacji kapitału za cenę zniszczeń, które dotykają
większość ludzi. To wielki kapitał kreuje polityków i umożliwia im dojście do władzy, a ci
widząc wyraźnie, że ich polityczny los zależy
właśnie od kapitału, a nie poparcia społecznego, chętnie ułatwiają przeprowadzenie szkodliwych ekologicznie projektów i blokują realne
zmiany. Nacisk jaki wywieramy na państwo
jest tylko jednym z narzędzi, jakich używamy,
nie zapominając jednak, że instytucja ta jest
w gruncie rzeczy niereformowalna i zawsze
prowadzić będzie do wynaturzeń.
BEZ ENERGII NUKLEARNEJ

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni rozwojowi
energetyki jądrowej oraz za wygaszaniem działających reaktorów. Technologia ta, prócz tego,
że szkodliwa dla środowiska, jest również niebezpieczna dla nas wszystkich oraz pociąga za
sobą centralizacje produkcji energii i zależność

Ilustracja: Kamil Jerzyk
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od państwa i wielkiego biznesu. Jest również na
tyle nierentowna, że kolejne państwa wycofują się z tego sektora energetyki. Koszty jej budowy i utrzymania praktycznie zmniejszają do
zera szansę na powstanie elektrowni atomowej
w Polsce, jest to natomiast znakomita szansa na defraudację ogromnej ilości pieniędzy,
łożonych na kolejne ekspertyzy, które trafiają
do śmietnika i opłacanie kampanii propagandowych w mediach głównego nurtu i mediach
społecznościowych. Blokuje to oczywiście rozwój odnawialnych źródeł energii w kryzysowym momencie naszej historii. Jest też jedyną szansą na utrzymanie, a nawet zwiększenie
zużycia energii – nieskończone zwiększanie
konsumpcji i produkcji jest istotą kapitalizmu.
W rezultacie więc energia jądrowa nie jest żadną zmianą, pozwoli jedynie jeszcze intensywniej eksploatować Ziemię.
CO TRZEBA ZROBIĆ?

Szansę na ratunek widzimy jedynie w natychmiastowym ograniczeniu emisji CO2, rozwoju
i inwestycji w odnawialne źródła energii oraz
radykalnego ograniczenia konsumpcji, opartej
o idee post-wzrostu. Obecnie ogromna ilość
energii jest marnotrawiona; czy to podczas
przesyłu, czy też wykorzystywania jej zupełnie
nieodpowiedzialnie przez przemysł. Patrząc na
to z punktu widzenia kapitalistycznego ekonomisty, marnotrawienie energii jest zjawiskiem
pozytywnym, im większa produkcja i konsumpcja tym wzrost gospodarczy jest większy,
a wszyscy są bogatsi. W rzeczywistości jednak
bogactwa kumulują się w rękach nielicznych,
podczas gdy napędzana sztucznie konsumpcja
ciągnie nas wszystkich w przepaść.
JAKIMI METODAMI?

Staramy się łączyć różne metody działania, tak
więc jeśli utożsamiasz się z ideami Zielonej
Fali to jest tu dla Ciebie miejsce – bez względu
na to, czy czujesz się lepiej w działalności edukacyjnej, monitorowaniu działań władz czy wolisz bardziej bezpośrednie działania.
Jesteśmy oczywiście otwarci na racjonalne argumenty w dyskusji. Nagminną praktyką w Polsce jest jednak niszczenie środowiska
za pomocą metody faktów dokonanych. Dlatego też uważamy, że akcja bezpośrednia jest
często niezbędna do powstrzymania zniszczeń
dxi zwrócenia uwagi opinii publicznej na problem. Dlatego m.in. fizycznie zablokowaliśmy
kopalnię odkrywkową w ramach akcji „Ziemia jest kobietą” czy wycinkę miejskich drzew.
Dlatego gotowi jesteśmy wykraczać poza grancie prawa, ponieważ to, co robimy, wynika ze
stanu wyższej konieczności.
Ponieważ Ziemia umiera i musimy spróbować powstrzymać tych, którzy są za to odpowiedzialni. Ich siła bierzesię z naszej obojętności.

DZIAŁANIA
ZIELONEJ FALI
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Naszym celem jest przeniesienie dyskusji o zmianach klimatu, a także problemu degradacji środowiska z poziomu globalnego na poziom konkretnej wycinki, konkretnego zagrożenia, któremu
zapobiegamy i prezentujemy je na szerokim tle globalnego problemu. Mówimy też o działaniach
w miastach, w których większość z nas żyje – nie mieszkamy na wsi, a nasz ekosystem, to miejska
tkanka wraz z jej integralną przestrzenią zieloną, która ulega destrukcji na rzecz nieprzemyślanych pod kontem środowiskowym inwestycji, w których realizacji nie bierze się pod uwagę ani
społeczeństwa, ani ekosystemu, ani zagrożeń klimatycznych. Chcemy mówić o nowym zielonym
ładzie, poszanowaniu przyrody wszędzie tam, gdzie jesteśmy, bo doszliśmy już do momentu, kiedy każde drzewo ma znaczenie.
GDZIE DZIAŁAMY?

Zielona Fala działa w Poznaniu, Łodzi, Trójmieście, Rzeszowie
oraz na Górnym Śląsku. Zawiązują się grupy w Warszawie oraz
Bielsku-Białej. Łódzka Zielona Fala monitoruje, zachęca do mobilizacji i działa na rzecz Rezerwatu Polesie Konstantynowskie,
sprzeciwia się powstaniu kopalni odkrywkowej w Porszewicach,
gdzie nielegalnie na ten cel wycięto fragment lasu, oraz zajmuje
się tematem katastrofy ekologicznej po wycieku ropy w Rogowie. Walka z deweloperami i ochrona miejskich Klinów Zieleni to główne punkty, na których skupia swe działania ekipa poznańska. Poznański kolektyw chronił przed wycinką stare Lipy
Sucholewskie, kilkaset drzew na Zegrzu oraz ROD „Bogdanka”,
które mają zostać zlikwidowane pod inwestycję deweloperską.
Pod hasłem „Ziemia jest Kobietą” kolektywy Zielonej Fali przeprowadziły wspólna akcją, jaką była okupacja koparki, co doprowadziło do zatrzymania pracy kopalni Tomisławice 9 marca
2020 r., kiedy 11 aktywistek przedostało się na teren kopalni odkrywkowej należącej do konsorcjum ZE-PAK.
DZIAŁANIA ZF POZNAŃ

Blokada wycinki Alei Lipowej w Suchym Lesie jest niewątpliwie, obok blokady kopalni Tomisławice, najbardziej medialna akcją Zielonej Fali. Aktywistki i aktywiści, po wyczerpaniu
możliwości negocjacji i pertraktacji z lokalnymi władzami, zdecydowali się na obronę drzew własnymi ciałami. Powodem podjęcia akcji bezpośredniej było złamanie szeregu obietnic, jakie
złożono w toku rozmów toczących się między społecznością lokalną a samorządem. Wobec mocnego i zorganizowanego protestu mieszkańców i mieszkanek Suchego Lasu, ludzi emocjonalnie związanych z drzewami, które magistrat wyznaczył do
wycięcia w ramach poszerzania drogi, obiecano, że wycinka zostanie wstrzymana. Ludzie chcieli konsultacji społecznych, ponieważ ważniejsze od szerszej drogi były dla nich drzewa, które
cześć z nich własnoręcznie sadziła. Niestety obietnica okazała
się kłamstwem i nad ranem następnego dnia rozpoczęto wycinkę.
Obrazu arogancji lokalnej administracji dopełniło oświadczenie
wójta, który stwierdził, że skoro został przez ludzi wybrany, to
on teraz decyduje, a społeczność lokalna może go ponownie nie

cych dzisiejsze czasy suszy i smogu – gotowych rozwiązaniach
miejskich, wyprzedając tereny klinów zieleni pod inwestycje deweloperskie. W opracowanym miejskim dokumencie „Strategia
ochrony zieleni” czytamy o bezwzględnej ochronie klinów zieleni, o przystosowaniu i adaptacji miasta Poznań dla zmian klimatu do roku 2030 r. Tymczasem dalsza polityka kierunkowana
na maksymalizację chwilowych zysków ze sprzedaży terenu pod
deweloperską zabudowę sprawi, że do tego czasu nie zostanie nic
z naturalnej ochrony miasta przed smogiem i suszą. Kliny zieleni to tereny w większości zalewowe, zatem budowa mieszkań
dla ludzi na tych terenach to dodatkowo zabieg nieuczciwy, który – odchodząc na moment od kwestii środowiskowej – naraża
na straty i poważne kłopoty osoby kupujące takie mieszkania,
często na „całożyciowy” kredyt. Zabetonowana powierzchnia
terenów zalewowych w przypadku występujących obecnie powszechnie już nagłych ulew, to błyskawiczna powódź i wieczne
podtopienia – na tym polega teren zalewowy i dlatego się tam nie
buduje (czy też: nie budowało).
W czasach, w których klimat zmienia się na naszych oczach,
praktyka zarządzania miastem zdaje się funkcjonować w świecie równoległym, gdzie jedyni, którzy zyskają, to deweloperzy,
zbijający kapitał na niszczeniu przestrzeni zielonych bez poszanowania człowieka i przyrody. Ingerencja w przestrzeń klinów
zieleni jest zła na każdym poziomie – zła dla przyrody, dla miasta, dla jego zielonego ekosystemu i poziomu życia mieszkańców
i mieszkanek, dla równowagi wodnej, dla jakości powietrza, dla
walorów wizualnych, również dla osób w przyszłości zamieszkujących osiedla na terenach zalewowych. Ta walka jest wielopoziomowa i – jak zawsze w przypadku działań Zielonej Fali
– opiera się na wielkim zaangażowaniu lokalnej społeczności.
W ramach akcji protestacyjnej wniesiono szereg opracowanych
uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy. Właściciele i właścicielki ogródków działkowych
Bogdanka, osoby mieszkające przy ulicy Drzymały i osiedlu
Sołacz protestują od dawna, a ich walka weszła już w etap zaawansowanego sporu z deweloperem, którego prawo do terenu
jest na domiar wszystkiego poważnie wątpliwe. Historia dokumentacji dowodzi, że teren położony w strefie Klinów Zieleni
ROD Bogdanka, a także teren sąsiadującego z działkami skłotu
Rozbrat, nie zmieniał właścicieli w sposób przejrzysty, a obecny
tytuł własności jest do zakwestionowania… tymczasem osoby
posiadające na tych terenach ogrody już dostają od nowego właściciela terenu pozwy o uiszczenie opłaty za korzystanie z ziemi. Wezwania sięgają kwot po sto kilkadziesiąt tysięcy złotych!
DZIAŁANIA ZF ŁÓDŹ

wybrać. Dlatego cztery osoby z poznańskiego kolektywu, zdecydowały się bronić drzew własnymi ciałami i przypięły się do
trzech ocalałych Sucholeskich Lip. Z całej 60-letniej alei, ocalały tylko te trzy lipy.
ROD Bogdanka – walka o zachowanie ogródków działkowych i Poznańskich Klinów Zieleni. Kliny Zieleni to zielone korytarze miasta w naturalnych dolinach rzecznych Warty
i Bogdanki. Zaprojektowano je, by chronić wodę i napowietrzać
miasto, a ludziom stwarzać zielone przestrzenie życia i odpoczynku. Wiedziano to w latach trzydziestych, dziś r ządzący
miastem Poznań, zapominają o – jak się okazuje wyprzedzają-

RETORYKA
EKO-FASZYZM WIRUSA
Jay Fraser, tłum. xEDGARx

Historia eko-faszyzmu jest dosyć mglista, lecz jego źródeł należy szukać w istniejącym
już wcześniej ruchu eugenicznym, połączonym z formą ukrytej, ekologicznej odrazy,
usprawiedliwiającej swoje mordercze zapędy. Eko-faszyści są mniej więcej tymi samymi ludźmi, których Murray Bookchin opisał jako „samozwańczych głębokich ekologów,
uważających, że ludziom Trzeciego Świata należy pozwolić umrzeć z głodu, a zdesperowani imigranci z Ameryki Łacińskiej nie powinni być wpuszczani do Stanów Zjednoczonych przez straż graniczną, aby nie obciążali naszych zasobów naturalnych”. Podczas
gdy wielokrotnie próbowano ów ruch wystroić – w głębokie apele o uświęcenie natury,
obrazy piękna przyrody oraz brzydoty przemysłowych zanieczyszczeń – jego korzenie
są niezaprzeczalne: u podstawy eko-faszyzmu leży przekonanie o tym, że świat jest
chory, a jego chorobę stanowi ludzkość. Dlatego eko-faszysta twierdzi, że powinniśmy
zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wyeliminować tylu ludzi, ilu to konieczne lub
przynajmniej zaakceptować ich śmierć, aby umożliwić światu „uzdrowienie”.

Rezerwat Polesie Konstantynowskie w Łodzi to zamknięty, wydzielony fragment kompleksu parkowego „Zdrowie”. Już
w latach trzydziestych ubiegłego wieku stwierdzono, że ten ostatni fragment pierwotnej Puszczy Łódzkiej zasługuje na wyjątkową ochronę – do dziś teren rezerwatu jest zamknięty przed
człowiekiem; niestety przed jego niszczącą siłą nie uchronił
się las łęgowy. Zielona Fala walczy o przywrócenie naturalnego biegu wody do odciętego od niej rezerwatu, chodzi o przebudowę źle wykonanej ścieżki, która zaburza stosunki wodne
w ostatnim zachowanym, zamkniętym dla ludzi fragmencie Puszczy Łódzkiej i jej bezpośrednim otoczeniu. Udało się wywalczyć współpracę w tym zakresie i deklarację wykonania badań
wysokościowych i przebudowy ścieżki. Wizytowaliśmy miejską
komisję ochrony środowiska i naciskaliśmy na podjęcie działań.
Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował się na konsultacje z aktywist(k)ami i współpracę. Jeszcze rok temu, gdy projekt przebu-

Byłoby niedopuszczalnym omawiać
ten temat bez krótkiej wzmianki
o Thomasie Malthusie, dziewiętnastowiecznym angielskim myślicielu, który argumentował, że „potęga ludzkości jest na tyle nadrzędna
względem sił na Ziemi potrzebnych
do zapewnienia ludziom bytu, że
przedwczesna śmierć, w tej bądź
innej formie, spotka ludzką rasę”.
Twierdził, że jest (a przynajmniej będzie) za dużo ludzi w stosunku do
dostępnych zasobów naturalnych,
powodując nieunikniony problem
cywilizacyjny. Argument Malthusa opierał się (sprowadzając go do
podstawowych założeń) na twierdzeniu, że Ziemia może utrzymać jedynie określoną liczbę ludności oraz że
należałoby określić górną granicę
tej liczby, której pozwolono by żyć.
Przekonanie to znalazło swą kulminację w idei, że nie powinniśmy dążyć do leczenia chorób, czy zmniej-

szenia głodu oraz że należałoby
zachęcać najbiedniejszych do życia
w przeludnionych i pozbawionych higieny skupiskach, a nawet „obstawać
za powrotem zarazy”. „An Essay on
the Principle of Population” (pol.
Esej o zasadach populacji) Malthusa
nie jest pierwszą pracą poświęconą
eugenice, ale jedną z najbardziej odpowiedzialnych za spopularyzowanie tego typu poglądów. Nonsensowne wymysły Malthusa spotkały się
z odpowiedzią wczesnego angielskiego proto-anarchisty Williama Godwina, którego przydługie „Of Population” (pol. O populacji) rozpoczyna
się twierdzeniem, iż teoria Malthusa
jest „ewidentnie bezpodstawna”.
Po co o tym pisać? A przynajmniej
po co pisać teraz? Czyż nie ma właśnie miejsca pandemia? Czy nie powinienem poruszać tego tematu?
Odpowiedź jest prosta: wraz z pojawieniem się w świecie nowego „sma-

DODATEK ZIELONEGO ANARCHIZMU
dowy ścieżki nie przeszedł w głosowaniu na realizację w ramach
Budżetu Obywatelskiego, rzeczniczka ZZM wypowiedziała się
o niosącej ratunek drzewom modernizacji: „Widocznie nie uznano
tego za potrzebne”. Dziś rozmowa wygląda już inaczej. Kolektyw
nie dowierza jednak i pilnuje ustaleń. Projekt przebudowy ścieżki
został przyjęty do realizacji we wrześniu tego roku.
Blokada budowy odkrywkowej kopalni piasku w sąsiedztwie
Uroczyska Porszewice, to walka, o której mówiono, że już nie
ma sensu, że jest za późno, ponieważ za zgoda wójta gminy Pabianice wycięto już 10 hektarów lasu, postawiono wagę do samochodów ciężarowych i przywieszono nawet tabliczkę z napisem „zakład górniczy”. Okazał się jednak, że wcale nie jest za
późno. Decyzja wójta, w świetle której kopalnia odkrywkowa
nie ma znaczącego wpływu na środowisko i nie wymaga opinii, była skandaliczna, a jej krytyka stanowiła dla aktywistów
i aktywistek punkt wyjścia. Zielona Fala zmobilizowała lokalną społeczność do protestu, podając możliwe kierunki działania. Jeździliśmy więc od domu do domu i skonsolidowaliśmy
tę społeczność. Wizytowaliśmy wójta, założyliśmy stowarzyszenie, które działa z sukcesami. Tu ważne jest zaangażowanie społeczności lokalnej, która początkowo nie wierzyła, że można coś
jeszcze zrobić, dziś walczy o swój kawałek lasu. Osiągniecie na
dziś – nie wydano koncesji na wydobycie piasku, Lasy Państwowe orzekły, że inwestycja będzie miała negatywny wpływ na sąsiadujący z nią las i choć chwile potem wycofała się z tej opinii,
niemniej udało się taką opinię zdobyć. Inwestycja jest powstrzymana, dopatrzono się szeregu nieprawidłowości. Osoby zaangażowane będą wnosić o stwierdzenie szkody środowiskowej, jej
naprawę i zwiększenie ochrony nad terenem Uroczyska.

Społeczny monitoring katastrofy ekologicznej w Rogowie,
wyciek ropy z rurociągu firmy PERN S.A. która jest odpowiedzialna za niewystarczająco szybkie wykrycie awarii, całą katastrofę i usunięcie jej skutków środowiskowych, czego jak wynika z naszych ustaleń nie robi... Można oczekiwać, że PERN
S.A. (właściciel rurociągu odpowiedzialny za katastrofę) pracował sumiennie nad usunięciem niebezpiecznego skażenia, które, jak wynika z dokumentów otrzymanych z Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, przekracza normy czternastokrotnie. Tymczasem nikt nie pracuje na tamie, nikt nie pracuje przy infrastrukturze jakkolwiek służącej do odciągania ropy
z torfowiska, firma nie zareagowała na uwagi o pozostawieniu
bez pomocy odcinka torfowiska między infrastrukturą a brzegiem zalewu. Na powierzchni wody zalewu znów widać plamy
ropy – przesącza się ona z ziemi i spływa z deszczem.
Łódzki RDOŚ w odpowiedzi na nasze maile poinformował,
że „W nawiązaniu do pisma przesłanego 2 lipca 2020 r. drogą
e-mail, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi informuje, iż prowadzi postępowanie w związku z awarią rurociągu, w tym wyciekiem substancji ropopochodnych oraz zanieczyszczeniem gruntu i zbiornika wodnego na rzece Mroga,
ku niepokoju” z powodu wybuchu
i późniejszego globalnego rozprzestrzeniania się COVID-19, nastąpił
równy wzrost oportunizmu, którego
głównym celem jest wykorzystanie
faktu, że ludzie się boją i martwią.
Wśród tych oportunistów oraz drapieżców żerujących na strachu dominuje skrajna prawica, a dokładniej
– eko-faszyści. Media społecznościowe sprawiły, że zjawisko to rozpowszechniło się jeszcze bardziej
przez szybkość, z jaką wiadomości
są przesyłane. Wystarczy udostępnić
jeden element dobrze zaprojektowanej propagandy, by przeniknął z zamkniętej grupy do znacznie szerszej
rzeszy odbiorców, którzy będą go
przekazywać dalej bez podzielania
poglądów leżących u jego podstaw.
Bardzo łatwo wpaść w rozpowszechnianie okołofaszystowskich idei, nie
uznając ich prawdziwych założeń;
ale o tym później.
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w miejscowości Rogów, gmina Rogów. Ww. postepowanie jest
w początkowym etapie”, poinformowano też, że możemy jako
strona przystąpić do postępowania. Zrobiliśmy to dzięki pomocy zaprzyjaźnionego stowarzyszenia, by mieć wgląd w dokumenty sprawy. Pobraliśmy też własne próbki wody i gleby, by
przekazać je do niezależnej analizy, ponieważ chociaż w piśmie
czytamy dalej, że „Zgodnie z wiedzą RDOŚ w Łodzi podmiot
korzystający ze środowiska, tj. Spółka PERN S.A. tuż po uzyskaniu wiedzy dotyczącej awarii rurociągu rozpoczęła działania zapobiegawcze w celu zapobieżenia szkodzie w środowisku
i zatrzymania dalszej emisji substancji ropopochodnych do środowiska” widzimy po raz kolejny, że tak się nie dzieje. Dlaczego
PERN S.A. wycofało ludzi z Rogowa? Może dlatego, że 20 lipca
firma zaliczyła kolejny wyciek ropy, tym razem w miejscowości
Koczargi, w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyciek jest dużo mniejszy niż ten w Rogowie, niemniej to kolejne
skażenie w ciągu zaledwie kwartału, wywołane przez nieodpowiednie zarządzanie infrastrukturą w firmie nazywanej strategiczną spółką, gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne. Ze
sprzedaży transportowanego przez PERN paliwa, olbrzymie zyski czerpie Orlen i Lotos, a zatem także rząd. Koszty degradacji
środowiska płaci przyroda i ludzie.
DZIAŁANIA ZF RZESZÓW

Od początku powstania wspieramy działania grupy Społeczni
Strażnicy Drzew. Nasze akcje przyjęły formułę bardziej radykalnych w obrębie podejmowanych problemów i miały na celu
ostrzejszą formę zwrócenia uwagi na wycinki drzew w infrastrukturze miasta.

Uczestniczyliśmy w dużych protestach społeczności miasta
Rzeszów w sprawie „Rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowej” osiedla Andersa, proteście przeciw wycince 30
drzew wokół Szkoły Podstawowej 25, przy ul. Starzyńskiego 17,
konflikcie związanym z wycinką 41 drzew z powodu inwestycji
przy ul. Dominikańskiej. Część z tych sporów nadal trwa i dochodzą nowe. Kontaktujemy się i próbujemy wspierać mieszkańców Kąty-Myscowa w Beskidzie Niskim (okolice Magurskiego
Parku Narodowego) przeciwnych budowie zbiornika wodnego.
Wspieramy również działania Inicjatywy Dzikie Karpaty.
DZIAŁANIA ZF ŚLĄSK

28 stycznia 2020 r. wraz z organizacją Śląsk Przeciw Myśliwym współorganizowaliśmy pikietę przeciwko specustawie
ASF wymierzonej nie tylko w całą populację dzików, ale również prowadzącą do ogromnych zaburzeń w ekosystemie i gospodarce lasów.
31 stycznia 2020 r. członkowie i członkinie ruchu Zielona Fala
wsparli Blokadę Imielińską organizowaną przez mieszkańców
Imielina w związku z eksploatacją węgla kamiennego metodą
„na zawał” ze złoża Imielin-Północ. Była to kolejna forma prote-

Jednym z najbardziej zgubnych
korzeni eko-faszyzmu jest poprzedzający go ruch eugeniczny. Chociaż
istnieją między nimi wyraźne różnice, są to w dużej mierze różnice
w taktyce, a nie przekonaniach. Eugenik stara się poświęcić dane grupy
osób ołtarzowi genetycznej wyższości, którą uroił sobie w swojej głowie, argumentując, że istnienie owej
grupy jest wadą gatunku ludzkiego.
Eko-faszysta stara się poświęcić grupy ludzi na ołtarzu środowiska naturalnego, argumentując, że istnienie
dowolnej grupy, którą rozpatruje, jest
kluczowym składnikiem katastrofy
ekologicznej. Wracając do Bookchina, nie można zignorować faktu, że
poświęcane grupy są prawie zawsze
takie same w obu przypadkach: chodzi o ludzi biedniejszych, o kolorze
skóry innym niż biały bądź o różnym
stopniu niepełnosprawności.

ZGUBNA ROLA MEDIÓW

COVID-19 przyciągnął wiele z tej
dyskusji do sfery publicznej. Podczas
gdy generalnie przyjmuje się, że porównywanie ludzi do infekcji, chorób
bądź plag jest w złym smaku – nie
bez powodu – wydaje się to być wybaczane, jeśli grupa, o której mowa,
jest bliżej niesprecyzowana. Machnięcie ręką na całą ludzkość, tak
jakby niedookreślenie było etycznie
nieistotne, znajduje przyzwolenie.
Stosunkowo często można dziś natknąć się na kolejny viralowy tweet
z dziesiątkami tysięcy polubień, pokazujący oczyszczone wody weneckich kanałów lub japońskiego jelenia
wędrującego przez oświetlone neonami centra miast, z podpisem sugerującym, że Ziemia leczy samą siebie. Kalifornijskie niebo pozbawione
smogu stawia przed nami pytanie –
może to my byliśmy przez cały ten
czas wirusem?
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stu społeczności Imielińskiej w związku z planowanym zwiększeniem wydobycia węgla w tym regionie.
Od ponad roku wspieramy walkę mieszkańców Tarnowskich
Gór z planowanymi przez władze powiatu i miasta wycinkami.
Wraz z organizacją Drzewoszum 9 marca 2020 r. zorganizowaliśmy pikietę na rynku w Tarnowskich Górach przeciwko planowanej rewitalizacji Parku Miejskiego, która wiązać się ma
z wycinką ponad 929 drzew.
29 września 2020 r. Zielona Fala zorganizowała pikietę „Nie oddamy Bieszczad piłom”. We współpracy z inicjatywą Dzikie Karpaty przeprowadzono protest przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Katowicach. W ramach walki o ochronę
karpackich lasów, złożono na ręce przedstawicieli Dyrekcji Lasów
żądania dotyczące ochrony Bieszczad i Pogórza Przemyskiego.
DZIAŁANIA ZF TRÓJMIASTO

14 lipca na wezwanie mieszkańców gdańskiego osiedla Zaspa,
gdzie władze spółdzielni zleciły alpinistom okratkowanie wlotów wentylacyjnych na blokach w okresie lęgowym, uwolniliśmy uwięzione ptaki. Wobec zlekceważenia sytuacji przez instytucje państwowe, w późnych godzinach dostaliśmy się na dachy
dwóch bloków, rozpięliśmy liny i usunęliśmy kilkadziesiąt nowo
założonych kratek, za którymi uwięzione były pisklęta. Temat
był głośno komentowany w lokalnych mediach i na forach ornitologicznych w mediach społecznościowych.

15 sierpnia współuczestniczyliśmy w blokadzie nielegalnego
polowania na ptaki na Kaszubach.
Kontakt z Zieloną Falą:
• Zielona Fala:
http://federacja-anarchistyczna.pl/category/zielona-fala/
https://www.facebook.com/Zielona-Fala
• Zielona Fala Poznań: zielonafala@riseup.net
• Zielona Fala Łodź: zielonafalaldz@riseup.net
• Zielona Fala Rzeszów: straznicydrzew.rzeszow@gmail.com
https://www.facebook.com/zielonoczarnyrzeszow/
• Zielona Fala Śląsk: federacja_slask@protonmail.com
• Zielona Fala Trójmiasto: zielonafala@zieloni.pl
https://www.facebook.com/ZielonaFalaTrojmiasto/

Dziwne, jak mogłoby wydawać,
tego rodzaju rozważania stają się
coraz bardziej powszechne w miarę
upływu tygodni, a dowody na to, że
przyroda „odzyskuje” wcześniej zaludnione obszary zaczęły się kumulować. Można spokojnie założyć, że
u podstaw tego pytania krąży więcej
niż odrobina eko-faszystowskiej ideologii. Kiedy ktoś pyta, czy ludzkość
jest „prawdziwym wirusem”, ustanawia system, w którym Ziemia jest
istotą, a ludzkość jest problemem,
który należy rozwiązać. Proponowane rozwiązanie rzadko jest podawane wprost, ale nawet nie trzeba go mówić głośno, ponieważ jest
ukryte w samym pytaniu – leczysz
wirusa, pozbywając się go. Widząc,
jak dzik przedziera się po włoskim
bruku, podświadomie kiełkuje myśl,
że może świat byłby lepszy bez nas.
Bądź też bardziej powszechne: świat
byłby lepszy bez niektórych z nas,

pozostawiając określenie tych „niektórych” podświadomości stawiającego tego typu stwierdzenie. Bez
wątpienia jednak tym kimś będzie
na pewno ktoś inny niż my.
Nie trzeba dużo czasu, by dostrzec
korelację między eko-faszystowskimi ideami a podstawową logiką tego
rozumowania. Warto zwrócić uwagę na jedną kwestię. Pomimo faktu,
że wiele założeń retoryki „ludzie są
prawdziwymi wirusami” jest podzielanych z eko-faszystami, nie każdy,
kto ją rozprzestrzenił lub zinternalizował, jest z konieczności faszystą.
Rzeczywistość jest czasami trudna
do przeanalizowania, szczególnie
gdy dzieje się tak wiele z taką częstotliwością. Trudność komplikują
współczesne media, bombardujące
wszystkich potokiem ledwo zrozumiałych bzdur, składających się w
równej części z domysłów, rażących
kłamstw, fałszywych informacji
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i rządowej stenografii. Eko-faszystowskie założenia w praktyce bez
problemu można zrozumieć intuicyjnie. Dla osoby pozbawionej systematycznego krytycyzmu, ale szukającej odpowiedzi, łatwo jest przyjąć
elementy tej myśli - oznacza to, że
nawet ludzie, którzy rzekomo kpili
z idei otwartego dyskutowania o ludobójstwie, tacy jak liberałowie czy
socjaldemokraci, są w stanie poprzeć
i rozpowszechnić viralowego mema,
nawet nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, które gwarantuje
cała koncepcja.
JĘZYK FASZYZMU

A więc na czym polega cała sztuczka? Jak ta okropna koncepcja może
stać się tak naturalna, że nawet
względnie mili ludzie mogą ją rozpowszechniać i akceptować logikę
u jej podstawy? Mówiąc najprościej,
została tu wykorzystana pewna retoryczna sztuczka - przynęta i przełącznik. Ciągle mówi się nam, że
te pozorne ekologiczne odzyski są
wynikiem wycofywania się ludzi ze
świata. Im więcej z nas jest poddanych kwarantannie lub izolacji, tym
mniej nas jest na zewnątrz, powodując problemy środowiskowe. Na
pozór wydaje się to mieć jakiś sens.
Fakt, że to sformułowanie nie jest
natychmiastowo i w oczywisty sposób nonsensowne, jest haczykiem, za
pomocą którego eko-faszyści wykorzystują nawet liberałów o dobrych
intencjach. Sztuką jest uświadomienie sobie, że to, co przede wszystkim
się zmieniło to nie ludzkość (Liczba ofiar COVID-19 rośnie i jest to
zarówno tragiczne, jak i oburzające
z politycznej perspektywy, lecz nie
zmarły miliony czy nawet miliardy,
jakie musiałyby umrzeć, aby zauważalna zmiana wynikała ze zmniejszenia się liczby ludności. Faktem
jest, że obecnie jest prawie tyle samo
ludzi, co kilka miesięcy temu). To,
co się zmieniło, to zachowanie tych
ludzi. Krótko mówiąc, do pewnego
stopnia zmieniły się nasze sposoby
organizacji społecznej.
Język eko-faszysty głosi, że problem stanowią ludzie, a wraz z ich
samoizolacją – czyli usunięciem z
systemu – nastąpił powrót przyrody do zdrowia. Takie zindywidualizowane i rozproszone analizy
uniemożliwiają coraz ważniejsze
podejście systemowe. Prawdziwym
problemem jest kapitalizm, a wraz
z przerwami i rozterkami kapitalizmu nastąpiło ożywienie. Głęboko
osadzone w języku prawicy błędne przypisanie najgorszych elementów kapitalizmu istnieniu zwykłego
człowieka występuje jako podwójna
broń. Po pierwsze, pozwala im skierować swój jad na jednostki. A które to jednostki zostały obrane na cel,
nie wymaga dyskusji. W tym przypadku prawica „określiła rasę” wirusa, nazywając go „chińskim wirusem”, okropnym określeniem, które
pojawiło się wraz ze wzrostem anty-chińskiego rasizmu (wystarczy
przejrzeć nagłówki popularnych gazet, aby się przekonać) i chęci ukarania winnego pandemii. Taka narracja przeniknęła nawet do rzekomo
lewicowych i liberalnych dyskusji na
ten temat: najnowszy zbiór esejów
opublikowanych przez inicjatywę
redakcyjną ASPO nosi nazwę Sopa
de Wuhan (Wuhan Soup, pl. Zupa
z Wuhan) i zawiera eseje z typową

listą lewicowych i liberalnych myślicieli: pojawia się Slavoj Žižek wraz
z Georgio Agambenem, Judith Butler, Davidem Harveyem i Franco
Berardim. Po drugie, zrobienie ofiary ze zwykłych ludzi pozwala eko-faszystom zasugerować związek
pomiędzy nimi a kapitalizmem i zespolić ich ideologicznie; przedstawić
kapitalizm, podobnie jak człowieka,
jako nieuchronny i nieunikniony.
PROBLEMEM JEST KAPITALIZM

Od dawna argumentowano, że jednym z najgorszych impulsów kapitalizmu, a tak naprawdę to decydującym o długości jego trwania, jest
wymóg ciągłego wzrostu i ekspansji.
Mówiąc krótko, kapitalizm jest chciwy i ciągle wymaga więcej: więcej
produkcji, większych rynków, więcej
fabryk, więcej zysków, a zatem więcej wydobycia, więcej odpadów, więcej spalonego paliwa i tak dalej.
Ta tendencja, pozostawiona w rękach rządów i korporacji, jest zaspokajana tak często i tak bezmyślnie,
jak to możliwe. COVID-19 jest wirusem i nie jest on związany z kapitalizmem, dlatego nie obchodzi go,
że jego rozprzestrzenianie się hamuje produkcyjność. Ludzie izolują
się, ilość wykonywanej pracy spada.
„Nie jest do końca jasne, jak ludzkość ucierpiałaby, gdyby wszyscy
prezesi prywatnych przedsiębiorstw,
lobbyści, badacze PR, akcjonariusze,
telemarketerzy, komornicy lub konsultanci prawni (…) zniknęli” – pisze David Graeber w swojej książce
„Praca bez sensu”. Masowa kwarantanna oraz izolacja społeczna odpowiedziała na to pytanie: ludzkość nie
ucierpiałaby. Te prace są całkowicie
zbędne i można je zlikwidować. Tak
wiele prac ludzkość wykonuje tylko
po to, by ludzie byli zajęci, i stało się
zupełnie jasne, że ten stan rzeczy nie
jest dobry dla większości z nich.
Co więcej, wraz z samoizolacją
i zamykaniem tylu miejsc pracy spada liczba samochodów na drogach,
spada ilość spalanego paliwa, a wynikiem jest pewna miara ekologicznego odbicia. Ale wszyscy wiemy,
a anarchiści od bardzo dawna to
podkreślali, że nikt nie musi umrzeć,
aby coś takiego się wydarzyło. Obserwacje sugerujące, że świat zaczął
się „odradzać” od czasu wprowadzenia masowej kwarantanny, byłyby
przedwczesne – nie „naprawia się”
środowiska w ciągu kilku tygodni –
ale trudno nie zauważyć, że wyraźnie czystsze powietrze jest już jakimś
krokiem naprzód. W granicach wyobraźni zdecydowanie mieści się rezygnacja z milionów samochodów
na drogach i zastąpienie ich lepszymi formami transportu publicznego,
które służą większej liczbie osób i
znacznie zmniejszają szkody dla środowiska. Zniesienie bezsensownej
pracy i restrukturyzacja transportu
to tylko dwa przykłady usprawnień w
naszym życiu, które są realistyczne i
łatwe; musimy po prostu przeorganizować nasze społeczeństwo.
Nieco ponad dziesięć lat temu brytyjski pisarz, teoretyk i krytyk muzyczny Mark Fisher opublikował
swoją klasyczną książkę „Capitalist Realism” (pol. Realizm kapitalistyczny), będącą próbą zdiagnozowania i rozszyfrowania środowiska
kulturowego współczesnego kapitalizmu i zastanowienia się nad tym, jak
możemy uciec od jego rozumowa-
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nia. Krótko mówiąc – Fisher twierdzi, że kapitalizm został percepcyjnie połączony z „rzeczywistością”
w taki sposób, że łatwiej jest wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu. Ten kapitalizm jest „jedyną
z dostępnych opcji”. Twierdzi także,
że jednym z najlepszych sposobów
na wskazanie, jak sztuczna i potencjalnie zmienna jest tego rodzaju organizacja społeczna, jest spojrzenie
na nieuniknione kryzysy, które wydają się rozdzierać strukturę kapitalizmu. W 2009 r. Fisher, jako przykłady tych kryzysów, podał problemy
zdrowia psychicznego, biurokrację
oraz nadchodzącą katastrofę klimatyczną. Dziś kwestie te stają się coraz
poważniejsze. Zdrowie psychiczne
zostało w dużej mierze zignorowane,
a koszmar apokaliptycznych zmian
klimatu obciąża nas coraz bardziej.
Obecnie powszechne jest słuchanie statystyk, z których wynika, że
ogromna część ludności mają poważne problemy z depresją, lękiem
i wieloma innymi schorzeniami. Nie
trudno jest włączyć wiadomości lub
(coraz częściej) otworzyć Twittera
i zobaczyć, jak następny pożar zniszczył kolejny kraj, pozostawiając dymiące lasy i tlące się zwłoki.
Możemy teraz dodać kolejny przykład do listy rzeczy, które podnoszą zasłonę, by odsłonić dźwignie
i koła zębate działające za sceną. COVID-19 pokazał, że pandemia może
zrobić to samo, co każdy pożar. Nagle sposób życia, o którym powiedziano nam, że jest nieunikniony,
zostaje odsunięty na bok. Miejsca
pracy, o których nam mówiono, stały się nieistotne, ponieważ biura
i apartamenty dla kadry kierowniczej zostały porzucone, a ogromna część siły roboczej albo stała się
bezrobotna, albo zaczęła pracować
w domu. Pracownicy, którzy wcześniej byli traktowani jak kozły ofiarne
lub byli ignorowani i zwalniani jako
niewykwalifikowani, stali się „niezbędnymi pracownikami”, bez których żaden kraj nie może przetrwać.
Jest to oczywiście przesłanie anarchistów i ogólnie lewicy od ponad wieku:
tak wiele pracy, którą wykonujemy,
jest niepotrzebna, a tak wiele pracy,
która jest konieczna, zostaje poniżona
i niedostatecznie wynagradzana.
Biorąc pod uwagę tę perspektywę,
staje się oczywiste, że eko-faszystowskie ramy, w których każdy człowiek
jest częścią choroby obejmującej całą
planetę, są wadliwe. Podobnie, rozwodniona i rozproszona wersja ich
dyskursu, która jest rozpowszechniana przez ludzi o dobrych intencjach,
opiera się na nieporozumieniu, które myli system społeczny z osobami,
które w nim uczestniczą. Wybuch
COVID-19, aby powrócić do Marka
Fishera, odrzucił wiele twierdzeń,
że nie ma alternatywy dla naszego
obecnego systemu, ujawniając różnorodne „pęknięcia i niespójności w
dziedzinie rzeczywistości pozornej”,
które sprawiają, że kruchość kapitalizmu jest tym bardziej oczywista.
Bez względu na to, co rząd i popularny konsensus chcieliby, żebyśmy
myśleli, nie da się patrzeć na świat
jako na miejsce, w którym liczba pracowników może spaść tak drastycznie, nie powodując przy tym szkód w
obrębie żadnych istotnych usług, by
następnie nie umieć sobie wyobrazić,
że nasze społeczeństwo może funkcjonować inaczej.

Oczywiście prawica i państwo już
wykorzystały zaistniałą sytuację do
własnych celów. Oportuniści, jak
wspomniałem wcześniej, są na szczycie tego typu taktyki. Rządy na całym świecie skorzystały z okazji,
aby nadać policji zwiększone uprawnienia, wymusić izolację społeczną
i wymierzyć kary osobom, które mogłyby zbyt często wychodzić z domu;
Węgrom udało się przeskoczyć prosto
do totalnej dyktatury, używając pandemii jako paliwa dla bigoteryjnego
ognia Orbána. W miarę przemian politycznego dyskursu, wymuszonych
trzęsieniem ziemi spowodowanym
dekadami neoliberalnego konsensusu,
prawica wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, by dążyć do własnych
celów; lewica powinna robić to samo.
Zdecydowanie, to się już zaczęło –
w wielu krajach wybuchły strajki
czynszowe, pracownicy General Electric zażądali przestawienia ich fabryk
na produkcję respiratorów, pojawiły
się też setki sieci pomocy wzajemnej.
Ci, którzy uważają się za niezainteresowanych ideologią, odkryli, że ideologia interesuje się nimi, a polityczne
centrum systematycznie traci na znaczeniu w dyskursie głównego nurtu.
CO MOŻEMY ZROBIĆ?

Nie możemy jednak oszukiwać się,
że kryzys, poprzez pomniejsze praktyki w postaci strajków czynszowych,
doprowadzi do upadku kapitalizmu
lub państwa. Jeśli można przypisać
jakąkolwiek zasługę tego typu przypadkom samoorganizacji, to będzie
nią to, że ludzie wykazali się niezwykłą wytrwałością i umiejętnością
walki o przetrwanie w każdych warunkach. Anarchiści nie mogą polegać na tym, że państwo rozpadnie się
pod wpływem własnych niedoskonałości; należy je do tego popchnąć.
Sieci wzajemnej pomocy są fantastycznym początkiem, pomimo tego
że wiele z nich miało do czynienia
z wewnętrznymi zakłóceniami ze
strony partyjnych aktorów politycznych, którzy starają się przekształcić
je w struktury hierarchiczne. Pogłoski o solidarności robotniczej, które
można znaleźć podczas walk w fabrykach, a także ostry sprzeciw wobec
właścicieli ziemskich to rewelacyjny
początek. Ale prawdziwa zmiana nie
składa się z zaledwie kilku dobrych
przejawów aktywności; po nich musi
następować coraz większy sprzeciw
wobec państwa i musi on utrzymać
ciągłość. COVID-19 wyrwał dziurę
w zasłonie kapitalizmu; to, co wiedzieliśmy od dawna – że może być
inaczej – staje się teraz powszechną wiedzą wśród tych, którymi wstrząsnęła pandemia.
Anarchiści oraz inni lewicowcy nie mogą pozwolić,
aby jakakolwiek droga pozostała niezbadana lub została odzyskana przez prawicę; tyczy się to również
aspektu ekologicznego.
Przez lata, katastrofa
ekologiczna była jedną
z kilku nieuniknionych
następstw kapitalistycznej hegemonii. Od lat pojawia się jako zagrożenie,
a każda kolejna informa-

cja na jej temat coraz bardziej niepokoi. Naukowcy od dawna zapowiadają zbliżający się kryzys i nie ma
powodu, by wątpić w zasadność ich
twierdzeń. Szkody wyrządzone przez
kapitalizm przemysłowy są wyraźnie widoczne. Odwiedzając plażę,
widząc niekończące się połacie wyciętego lasu, obserwując kolejne wymierające gatunki – wszystko to jest
niezaprzeczalne dla każdego, kto zechce zapoznać się z faktami. Kapitalizm stoi w skrajnej sprzeczności
z ekologicznym zrównoważeniem.
Dla eko-faszystów połączenie tych
oczywistych spostrzeżeń z COVID-19
było banalne, aby wprowadzić swoistą formę autodestrukcyjnego nurtu.
U podstaw faszyzmu leży pragnienie końca – jak napisał francuski filozof Gilles Deleuze, jest to „machina wojenna, której przedmiotem jest
już tylko wojna”. Przejmując język
ekologów, eko-faszysta widzi okazję
do przykrycia przemocy i jawnej mizantropii swojej ideologii, ale to tylko
maska. Jak pisał Deleuze, podłożem
faszyzmu jest „linia czystej destrukcji” i każda próba twierdzenia, że kieruje się on troską o naturę, zakrawa o
absurd. Prawdziwa ekologia jest wyłącznie wolnościowa.
Ruch anarchistyczny musi, niezależnie od okoliczności, podkreślać
realne podłoże obecnej sytuacji: COVID-19 i późniejsze przetasowania
społeczne nie dowiodły, że ludzkość
jest przekleństwem, które należy
usunąć; udowodniły, że kapitalizm
to nic innego jak szereg wyborów i struktur, których dokonujemy
i wzmacniamy każdego dnia, ale dla
tych wyborów istnieją alternatywy;
owe struktury da się zburzyć. Możemy uznać „odradzanie się” przyrody
za kwestię ideologiczną, lecz rozpoznajmy jej przyczyny właściwie.
Jeśli jest coś, co trzeba poświęcić dla
trwałego zdrowia planety i jej mieszkańców, to jest to kapitalizm.
Artykuł pochodzi z dodatku
specjalnego magazynu Organize! poświęconego pandemii
(s. 74-78). Pismo jest wydawane przez Anarchist Federation
(anarchokomunistów z Londynu). Autor artykułu to anarchista, poeta, filozof amator i fan
koszykówki. Można go znaleźć
na Twitterze (twitter.com/JayFraser1) lub w dowolnym miejscu z dobrą kawą. Śródtytuły i pogrubienia pochodzą
od redakcji. Link do artykułu: https://tiny.pl/7f333

Ilustracja: Luko Czakowski

KOLEKCJONER

SZKLANEK
W czasie wakacji, kilka miesięcy po osiągnięciu pełnoletności, udałem
się do Anglii, by zarobić pierwsze w swoim życiu pieniądze. Wybrałem
Londyn jako miasto wielokulturowe i zróżnicowane etnicznie, a w dodatku pracowali tam już moi znajomi i członkowie rodziny, więc wiedziałem, że bez problemu się w nim odnajdę. Praca wieczorami, po kilka
godzin, sprawiła, że przez dwa miesiące byłem niezależny finansowo
i nawet po kilkunastu latach czas spędzony w Londynie wspominam bardzo dobrze. Ba!, to doświadczenie stało się wyznacznikiem najlepszej relacji pracodawca-pracownik, która w Polsce jest dla mnie do dziś niemal
nieosiągalna.
Mając za sobą skończone dwie klasy liceum,
spędzone w większości w sali prób zespołów
rockowych, z którymi grywałem czasem koncerty, nie miałem zbyt dużo (żeby nie powiedzieć: wcale) doświadczenia na rynku pracy.
Nieliczni z moich rówieśników poznali trud
proletariackiego życia; kilku starszych często
narzekało, że praca jest zbyt męcząca albo nudna. Nie wiedziałem, na co mam się nastawić,
a także czego konkretnie szukać. Rodzice kupili mi bilet na autobus relacji Warszawa-Londyn i zapewnili nocleg u znajomego na pierwsze dni. Podczas podróży kierowca ostrzegał
nas: „Pamiętajcie, uważajcie na Polaków...
Najłatwiej dać się oszukać swoim”. Czy przesadzał?
LONDYN WZYWA

W roznoszeniu CV pomagał mi kolega ojca,
pracownik budowlany i stały bywalec rockandrollowych klubów. Z papierosami w ustach
i piwami w dłoniach przemierzaliśmy londyńskie ulice (dopiero kilka lat później władze zaczęły ograniczać tego typu swobody). Pamiętam, że już pierwszego dnia zdziwiło mnie, jak
bardzo polski jest Londyn – w wielu miejscach
widniały nabazgrane sprejem lub markerem
nazwy klubów piłkarskich (zarówno w wariantach „...rządzą”, jak i „...to chuje”), co chwila
słyszałem dźwięczne „kurrrwa” (szczególnie
w nocy, gdy moi rodacy wracali napruci najtańszym piwem, będącym w wiecznej promocji:
„Kup pięć, a szóste dostaniesz gratis!”), a zakupy mogłem zrobić w „polskim sklepie” (angielskiego chleba nie dało się jeść, no i mieli tam
tańsze fajki). No, wypas!
Podanie o pracę chciałem zostawiać w przypadkowych miejscach, jednak kolega miał inny
plan – należało wykorzystać mój wiek i tymczasowość wykonywanej pracy, by móc szybko
zacząć (bez specjalistycznego szkolenia) oraz
równie szybko skończyć (praca na czas określony). Byłem też w brytyjskim urzędzie pracy,
by załatwić pozwolenie na legalną robotę (okazało się, że aby zacząć wystarczyło jedynie zaświadczenie o staraniu się o takie pozwolenie).
Tam pierwszy raz w życiu zapytano mnie: „Czy
posiadasz pięć lat doświadczenia w jakimś zawodzie?”, co w moim przypadku oznaczałoby,
że karierę zawodową musiałbym rozpocząć już
w podstawówce. To absurdalne pytanie słyszałem później w Polsce wiele razy.
Na szczęście pracę znalazłem już trzeciego dnia! I to wymarzoną dla fana muzyki, bo
w barze jazzowym (dużą popularnością cieszyło się w tym lokalu również reggae, co zresztą
było czuć w oparach dymu). Jedynym minusem

tej pracy była odległość od mojego miejsca zamieszkania (piętro przedwojennej kamienicy,
dzielone z czterema osobami z Polski; budowlańcami i masażystką), które wybrałem przede
wszystkim z uwagi na koszt wynajmu pokoju
(mieszkałem w trzeciej, a pracowałem w drugiej z sześciu stref Londynu). Pomimo istnienia metra, obejmującego niemal całe miasto,
musiałem dojeżdżać do pracy autobusem około
pięćdziesięciu minut. Jednak i tu dało się znaleźć coś pozytywnego, bo przejeżdżając przez
różne dzielnice Londynu (czasem podróżowałem w ciągu dnia przed pracą), mogłem zobaczyć, jak wielkie różnice społeczne istnieją
w tym „mieście sukcesu” – odrapane budynki
i żebrzący ludzie, zaś kilka przystanków dalej
ogromne szklane wieżowce, a w nich siedziby
międzynarodowych korporacji.
PRACA CZASEM BOLI

Pierwszy dzień w barze jazzowym był krókim
testem wytrzymałościowym; chodziło przede
wszystkim o tempo. Do moich obowiązków
– stanowisko nazywało się glass collector (pl.
dosł. ‚zbieracz szkła’) – należało zbieranie,
z sali koncertowej mieszczącej około trzystu
osób, szklanek po piwie, drinkach i winie. Musiałem pakować je do dwóch dużych prostokątnych koszy i następnie wkładać do wyparzarek
– a że szkła często brakowało, trzeba je było
myć ręcznie. Po trzech godzinach mi podziękowano i mogłem wracać do mieszkania. Kolejnego dnia dostałem telefon, że się sprawdziłem
i zapraszają mnie na podpisanie umowy i pracę
wieczorem.
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RETROSPEKCJE
Z PRACY NA ZMYWAKU
W LONDYŃSKIM
BARZE JAZZOWYM

Bar otwierano około godziny siedemnastej, w tygodniu pracowało się do dwudziestej
drugiej, a w weekendy do pierwszej w nocy.
Menadżerami lokalu byli Brytyjka i Węgier.
Za barem pracowały cztery osoby: Brytyjka,
dwie Polki i Jamajczyk o polskich korzeniach.
Szatniarzem był Japończyk, a ochroniarzami
Grek i Algierczyk. Wszyscy mówiliśmy do
siebie po imieniu – w tym bez żadnego „proszę pana/pani” do przełożonych – i taka atmosfera, według moich współpracowników,
panowała również w innych lokalach tej firmy. Z kolei pewnego wieczoru podczas dyskoteki (jazzowe przeróbki popowych hitów,
trip hop itd.) z budki DJ-skiej wyszedł czarnoskóry mężczyzna, który zaczął tańczyć, często
stepując. Kiedy zapytałem barmana, skąd biorą tak utalentowanych pracowników, ten odpowiedział: „To jeden z właścicieli firmy! Nie
bierze za to żadnej kasy... Po prostu to lubi!”.
Miłe zaskoczenie.
Oprócz „kolekcjonowania szklanek” donosiłem też wino i zmieniałem beczki z piwem.
Zadziwiające było to, że nie znajdowały się
przy barze, jak to zwykle bywa, ale w piwnicy,
gdzie podpinało się je do rurek prowadzących
ten „eliksir życia” w górę do baru. Za pierwszym razem strumień piwa trysną mi w twarz,
zrzucając z niej okulary (aż się wykrzywiły)
i nabijając mi pod okiem limo. W piwnicy odkryłem też coś, co zmieniło moje nawyki żywieniowe na zawsze. Otóż nalewaki z popularnymi napojami były podłączone rurkami do
worków z żelem (o smaku coli itp.) i do butli
z wodą gazowaną. Poczuj smak orzeźwienia?
Taa...
Praca była jednocześnie monotonna i ciekawa, bo z jednej strony ciągle powtarzałem tę
same czynności (chyba że musiałem zmyć rzygi jakiegoś typa, który nażarł się za dużo „ryby
z frytkami”), ale codziennie grały inne zespoły, często światowej klasy, i to mnie podnosiło
a duchu. A co ze sprawą, jak się wydaje, najważniejszą, czyli z pieniędzmi? Jako młody człowiek bez doświadczenia dostawałem najniższą
stawkę godzinową, która wówczas wynosiła
około sześciu funtów za godzinę. Jednak eki-

Pracownik nieetatowy

pa baru była na tyle sprawiedliwa, że każdego
dnia dzieliła napiwki (Anglicy naprawdę szanują tę tradycję) między wszystkich pracowników
bez wyjątku – w weekendy dostawałem nawet
pięćdziesiąt funtów, co wystarczało na opłacenie mieszkania za cały tydzień. Jednakże praca
była wymagająca i w połowie wakacji nadwyrężyłem sobie nadgarstek. Brytyjski lekarz doradził noszenie elastycznej opaski, co wówczas
pomogło, ale w kolejnych latach wielokrotnie
pojawiała się tam torbiel, którą trzeba było usuwać chirurgicznie. Cóż – coś za coś.
TRZEBA WRACAĆ

Po pracy był odpoczynek. Często menadżer zamawiał jedzenie (królowały bagietki z jajkiem
i serem sprzedawane przez Pakistańczyków),
częstując nas piwem lub dobrym whisky. Podczas jednej z takich posiadówek, kiedy zbliżał
się koniec wakacji, musiałem go poinformować
o moich zamiarach powrotu do Polski. „Dlaczego? – zapytał. – Czy w Polsce czeka cię lepsza przyszłość? Nie boisz się, że po skończeniu szkoły wrócisz do nas, jak wielu twoich
rodaków?”. Zatkało mnie, ale wiedziałem, że
w zasadzie ma rację. Kiedy próbowałem jakoś
z tego wybrnąć, menadżer zaproponował, że
mogę zrobić sześciotygodniowy kurs barmański ze specjalizacją coctail bar, dzięki której
z samych napiwków wyciąga się przynajniej sto
funtów za wieczór. Dodatkowo mogłem pójść
na dwuletnie studia z inżynierii dźwięku i pracować w ich lokalach (mieli pomóc w ogarnięciu formalności). Przyznacie, że zaskakująca
troska o pracownika? Dlatego też postanowiłem w cyklu o „Pracowniku Nieetatowym” (zachęcam do przeczytania moich tekstów z poprzednich numerów) choć raz kogoś pochwalić,
zamiast tylko narzekać.
Aaa... Byłbym zapomniał – ostrzeżenie kierowcy autobusu okazało się po części trafne, choć na szczęście nie oberwało się mnie.
Mieszkający ze mną Polacy, jakieś dwa tygodnie po moim wyjeździe, wyburzyli po pijaku
ścianę do pokoju koleżanki, która nie chciała
im pożyczyć pieniędzy i się tam ukryła. Ot,
taki emigracyjny patriotyzm.
Ilustracja: Edyta Bystroń
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OLIGARCHOWIE HIGH TECH

Krzysztof
Wasilewski

Każdego roku przedsiębiorstwa z branży wysokich technologii notują setki miliardów dolarów zysku. Jednak tak niewyobrażalne bogactwo to tylko skromny dodatek do ich rosnącej roli politycznej i społecznej. Świat kontrolowany przez cyfrowych gigantów staje się rzeczywistością.
Na początek kilka liczb. Obecna
wartość Apple to dwa biliony dolarów. Dopiero co w 2018 roku spółka z nadgryzionym jabłkiem jako
pierwsza w historii przekroczyła
próg biliona dolarów. Teraz, w ciągu zaledwie dwóch lat, go podwoiła.
Po piętach depcze jej stary znajomy
z branży, czyli Microsoft. Przedsiębiorstwo założone niemal pół wieku temu przez Billa Gatesa i Paula
Allena, obecnie jest wyceniane na
1,6 biliona dolarów. Porównywalną
wartość posiada Amazon Jeffa Bezosa. Dwie kolejne w rankingu – Alphabet (właściciel Google i Androida) oraz Facebook – oscylują wokół
biliona dolarów każda. W pierwszej
dwudziestce najbogatszych firm na
świecie na próżno szukać przedstawicieli innych branż niż wysokie
technologie.
WŁADZA XXI WIEKU

Błędem byłoby jednak oceniać potęgę Apple czy Facebooka jedynie
przez pryzmat ich ekonomicznej
wartości. Chociaż co roku notują
one zyski rzędu setek miliardów
dolarów, to swoją hegemoniczną pozycję zawdzięczają przede
wszystkim roli ich produktów
w naszym życiu. Kto z nas potrafi wyobrazić sobie rzeczywistość
bez smartfonów, mediów społecznościowych czy Windowsa? Oczywiście, znajdują się na tyle odważni indywidualiści, którzy z różnych
powodów świadomie pozostają
offline lub korzystają z wolnego
oprogramowania i w ten sposób
demonstrują swój sprzeciw wobec
dominacji amerykańskich gigantów. Co jednak ze zdecydowaną
większością światowej populacji?
Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej uzależniamy się
od gadżetów i usług firmowanych
przez spółki z Doliny Krzemowej.
Dotyczy to nie tylko tzw. szarego
człowieka, ale także rządów, na
czele z tymi największymi. Na tym
polega monopol XXI wieku.
Chociaż o negatywnym wpływie cyfrowych przedsiębiorstw na
życie społeczne i publiczne eksperci alarmują od wielu lat, temat ten
w dyskursie politycznym pojawił
się całkiem niedawno. Na dobre
zagościł on na łamach wiodących
dzienników i stacji telewizyjnych
dopiero po zaskakującym przebiegu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku,
które ku zdziwieniu tamtejszego
liberalnego establishmentu wygrał
Donald Trump. Okazało się, że
cztery lata temu media społecznościowe stały się narzędziem szerzenia politycznej propagandy, często
przyjmującej formę fake newsów
i mowy nienawiści. Dalsze dziennikarskie śledztwa dowiodły
znacznego udziału Rosji w tym
procederze. Podobne mechanizmy
zaobserwowano w kolejnych wyborach – w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce… Co prawda

za pioniera wykorzystania mediów
społecznościowych w celach politycznych, w tym tzw. mikromarketingu (dostosowaniem przekazu do
konkretnego odbiorcy) uważa się
Baracka Obamę, jednak jego zwycięstwo w 2008 roku było na rękę
amerykańskiej elicie. Liberalni politycy dojrzeli zagrożenie związane
z cyfrowymi technologiami dopiero wtedy, gdy zamiast dalej umacniać ich pozycję, zaczęły one faworyzować populistów.
Pod koniec lipca tego roku przed
Kongresem Stanów Zjednoczonych
odbyły się pierwsze przesłuchania
największych firm z branży wysokich technologii. Na pytania wybrańców amerykańskiego narodu
odpowiadali m.in. liderzy Amazona, Apple, Facebooka i Google’a. „Nasi ojcowie założyciele nie
klękali przed królami. My nie zamierzamy klękać przed cesarzami
cyfrowej ekonomii” – ostrzegał demokratyczny kongresman David N.
Cicilline. Stroszenie piórek na niewiele się zdało. Zresztą trudno było
oczekiwać konkretnych rezultatów
przesłuchań, skoro sami kongresmeni nie mogli dojść do porozumienia: czy firmy z Doliny Krzemowej
to największe zło, czy dobro współczesnego świata? Sytuację komplikował dodatkowo fakt, że mimo
buńczucznych zapowiedzi, mało
który z polityków był świadomy zasad i metod funkcjonowania Facebooka czy Amazona. Amerykańscy
kongresmeni i senatorzy to bowiem
przeważnie biali mężczyźni w zaawansowanym wieku, dla których
cyfrowa rewolucja zatrzymała się
na latach 90. XX wieku. W innych
państwach wcale nie jest lepiej.
Przed wyborami do Parlamentu
Europejskiego w 2019 roku próbę
utemperowania technologicznych
gigantów podjęła Unia Europejska. Bruksela stworzyła specjalny
kodeks postępowania, według którego Facebook, Twitter i pozostali
właściciele serwisów społecznościowych mieli walczyć z powielaniem fake newsów i mowy nienawiści na swoich platformach. Cel
został osiągnięty jedynie połowicznie, choć na tle amerykańskiej impotencji, europejskie działania pozytywnie się wyróżniały. Warto
także wspomnieć, że Unia Europejska to lider w promowaniu wolnego oprogramowania, choć można
zastanawiać się, ile w promowanej

przez Brukselę licencji pozostało
z idealizmu ruchu free software Richarda Stallmana.
KORPORACYJNA
OLIGARCHIA

Kiedy słyszymy „oligarchia” od
razu kierujemy swoje myśli w stronę Rosji i pozostałych państw zza
wschodniej granicy. Oligarchia,
w dosłownym tłumaczeniu, oznacza sprawowanie władzy przez niewielką grupę ludzi, najczęściej wywodzących się z uprzywilejowanej
części społeczeństwa. Tymczasem,
zdaniem Stevena Telesa, profesora
politologii z Johns Hopkins University, współcześnie „zbudowaliśmy niezwykle skomplikowane
państwa, a bogaci nauczyli się wykorzystywać to do własnych celów.
Przejęli gospodarkę”. Coraz częściej zatem mówimy o tzw. oligarchii rozmytej, gdzie związki między władzą, pieniądzem i mediami
nie są tak bezpośrednie, jak np.
w Rosji Putina. Oficjalnie Facebook czy Google wydają się więc
sprzyjać demokracji i oddają głos
tzw. zwykłemu człowiekowi. Faktycznie zaś niepostrzeżenie podporządkowują sobie kolejne instytucje, utrzymując dla niepoznaki
jedynie fasadę demokracji.
Trudno nie uśmiechnąć się, kiedy Mark Zuckerberg obiecuje, że
rozprawi się z fałszywymi informacjami i mową nienawiści na Facebooku. Albo kiedy Twitter kasuje rasistowskie wpisy Donalda
Trumpa. Pomijając już ograniczającą moc poprawności politycznej
czy wprost cenzury, z którą coraz
częściej mamy do czynienia w mediach społecznościowych, mimowolnie pozwalamy kilku firmom
nie tylko kontrolować nasze poglądy, ale i je kształtować. I jeszcze
temu przyklaskujemy. Na pierwszy rzut oka może wydawać się,
że Facebook, Google czy Amazon
sprzyjają myśli wolnościowej, gdyż
oficjalnie opowiadają się za mniejszościami i równouprawnieniem.
Rzeczywistość Doliny Krzemowej,
skrajny libertarianizm i mizoginia
kadry kierowniczej oraz feudalny
system pracy każą jednak wątpić
w szczerość działań technologicznych oligarchów.
Politycy nie zmienią świata – jak
zwykle. Czy będziemy wkrótce
żyli w technologicznej dystopii? To
zależy głównie od nas samych.

KONFLIKT TRUMPA
Grzegorz Homa

Z LEWICĄ

Podczas obchodów dnia niepodległości na Mount Rushmore
Donald Trump dał mroczną przemowę o obronie tradycyjnych
wartości i kultury amerykańskiej. Deklarował, że pomnik na
górze Rushmore „nigdy nie zostanie sprofanowany. Ci bohaterowie nigdy nie pozostaną zbezczeszczeni. Ich dziedzictwo
nigdy, przenigdy nie zostanie zniszczone. Ich osiągnięcia nigdy nie pozostaną zapomniane. A Mount Rushmore będzie
stało na zawsze jako wieczny hołd dla naszych przodków
i naszej wolności”. Nie dziwota, że Trumpowi nie przeszkadza fakt, iż dwójka z czterech prezydentów przedstawionych
na pomniku posiadała niewolników.
Problemem dla Trumpa jest każdy, kto zakwestionuje tradycyjne (a więc często
i opresyjne) amerykańskie wartości. Posługuje się on zręcznym zestawieniem
słów lewica i faszyzm: „W naszych szkołach, naszych redakcjach, a nawet w naszych korporacyjnych salach narad, pojawił się nowy skrajnie lewicowy faszyzm,
który wymaga absolutnej lojalności. Jeśli nie mówisz jego językiem, nie wykonujesz jego rytuałów, nie recytujesz jego mantr i nie przestrzegasz jego przykazań,
zostaniesz ocenzurowany, wygnany, umieszczony na czarnej liście, prześladowany i ukarany”. Zapowiedź walki z tymi siłami nie pozostawia żadnych wątpliwości: „Ten atak na naszą wolność, naszą wspaniałą wolność musi zostać powstrzymany i zostanie powstrzymany bardzo szybko”. I dodał: „Chcą nas uciszyć, ale my
się uciszyć nie damy.”
Rodzime społeczności usiłowały zaprotestować przeciwko wystąpieniu prezydenta, argumentując, że Black Hills Południowej Dakoty zostały odebrane ludowi Lakota wbrew porozumieniom. Nie zgodziły się one na obchodzenia amerykańskiej
niepodległości na ich świętej ziemi. Około piętnastu osób zostało aresztowanych.
W takiej oto atmosferze (nieposzanowania dla rdzennej i czarnej ludności USA oraz
oskarżeniach skrajnej lewicy o faszyzm) odbyły się obchody Dnia Niepodległości.
Trump jednak postanowił pójść o krok dalej w swoich antylewicowych zapędach
i zapowiedział wpisanie Antify na listę krajowych organizacji terrorystycznych.
Przypomnijmy, że Antifa nie ma zhierarchizowanych struktur, a więc ani przywódcy, ani karnych członków, którzy przechodzą specjalne szkolenia, co jest głównym
wyznacznikiem bycia organizacją terrorystyczną. Przyjrzyjmy się jednak bliżej sytuacji w USA – czy Trump ma jakiekolwiek przesłanki do tego, aby antyfaszystów
mianem terrorystów? Jak wygląda terror ekstremistów w tym kraju?
Dane liczbowe stanowią niepodważalny dowód na to, kto tak naprawdę stanowi prawdziwe zagrożenie: w przeciągu ostatnich 25 lat skrajna prawica zapisała na
swoim koncie 329 zabójstw, podczas gdy członkowie antify ani jednego. Jedyna
śmierć mająca powiązania z antyfaszystami od 1994 roku była śmiercią napastnika. Rozszerzając motywy antyfaszystowskie do lewicowej przemocy, od 2010 r.
mielibyśmy 21 ofiar lewicy, 117 ze strony prawicy, a 95 zabójstw, za które odpowiedzialni są dżihadyści. Seth Jones, ekspert ds. antyterroryzmu, wypowiedział się dla
The Guardian: „Lewicowa przemoc nie jest głównym zagrożeniem terrorystycznym. Najbardziej znaczącym zagrożeniem wewnętrznego terroryzmu są biali suprematyści, antyrządowe bojówki i garstka indywidualistów kojarzonych z ruchem
boogaloo, próbującym wywołać wojnę domową w Stanach Zjednoczonych”.
Trump wielokrotnie wspomina o zagrożeniu ze strony „lewicowej rewolucji”.
Memorandum prokuratora generalnego Williama Barra wspomina o „brutalnych
antyrządowych ekstremistach” (tu wymienia Antifę), którzy mogą „być wzmacniani” przez obce siły, które chcą „siać chaos i nieporządek” w Stanach. Paul
Barrett, zastępca dyrektora New York University Stern Center for Business and
Human Rights, powiedział Sonam Sheth z Business Insider, że próba określenia
protestów jako „brutalnego lewicowego spisku” nosiła „wszystkie znamiona dezinformacji dnia dzisiejszego”.
Próba zdyskredytowania lewicy jest tym bardziej niepokojąca w kontekście
nadchodzących wyborów prezydenckich w USA. A termin jest bliski, bo to już
3 listopada. Czy nadal będziemy mieli ciche przyzwolenie na przemoc, jeśli tylko
jest ona uzasadniona ideologicznie? Jak duże mamy ryzyko na zaostrzenie represji
ze strony rządu wobec środowisk lewicowych? Odpowiedzi na te i inne pytania
pozostaje nam się tylko domyślać.

FERRER

PEDAGOG, ANARCHISTA,
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Francisco Ferrer nie jest postacią wspominaną przez teorię i historię wychowania
w Polsce. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że polska pedagogika nie zajmuje
się koncepcjami wychowania odmiennymi od tych, które chcącą formować człowieka
zgodnie z państwowym, instytucjonalnym modelem ślepego posłuszeństwa i bezmyślności zwanej często postawą „obywatelską”.
KRZYŻ, GODŁO, PODSTAWA
PROGRAMOWA

Poza dość nikłymi wzmiankami o J.J. Rousseau, metodzie Korczaka, szkole „Summer Hill”
czy pojęciu „antypedagogiki” w najbardziej
dostępnym polskim piśmiennictwie pedagogicznym nie znajdziemy zbyt wiele nawiązań
do „wywrotowych” koncepcji wychowawczych.
W kraju, w którym szkoła jest pierwszym, podstawowym organem mającym urobić człowieka zgodnie z formą jaką narzucają rządzący (co
celowo omylnie nazywa się mianem przygotowania do życia w społeczeństwie), nie powinno
to nikogo dziwić. W ostatnich latach do opresyjnego charakteru szkoły dodatkowo dołącza
jej drapieżny katolicko-narodowy charakter.
Krzyż i godło od wielu lat wiszące złowieszczo
w każdej sali szkolnej wraz z przymusowym
wielbieniem sztandaru na akademiach nabierają teraz prawdziwego znaczenia i charakteru
realnego zagrożenia.
Autorzy licznych tekstów pedagogicznych –
będący częstokroć nie tylko pracownikami naukowymi, ale nauczycielami i wychowawcami
– rozpisują się o szkodliwości ustroju szkolnego, nadużyciach rodziców czy absurdach systemu sądownictwa nieletnich, aczkolwiek nie
zmienią niczego, póki będą uważać, że państwowy porządek, w którym żyjemy, jest nam
wszystkim (w tym dzieciom) koniecznie potrzebny. Dopóki ten porządek ma w swoich rękach szkolnictwo, dopóty coraz bardziej absurdalne ustawy i rozporządzenia będą decydować
o teraźniejszości i przyszłości dzieci.
Polska rzeczywistość wychowawcza niezbyt
zdaje się odbiegać od tej, która w fanatycznie
katolickiej Hiszpanii istniała u progu XX wieku.
Postać, o której pragnę przypomnieć, poświęciła swoje życie, by początkiem „stulecia dziecka”
choć na chwilę wywalczyć dzieciom i młodzieży
szkołę dającą im wolność i możliwość prawdziwej realizacji swoich marzeń i pragnień.
ISKRA BUNTU DLA WOLNEJ SZKOŁY

Francisco Ferrer przyszedł na świat w 1859
r. w miejscowości Alella, niedaleko Barcelony. Choć wychowywał się w gorliwie religijnej rodzinie robotniczej, to już jako nastoletni
młodzieniec wyrzekł się zabobonu wiary katolickiej. Pod koniec XIX wieku, pracując jako
nauczyciel języka hiszpańskiego we Francji
(gdzie zbiegł z Hiszpanii, ukrywając się przed
karą za rewolucyjną działalność 1886 roku),
zainspirowany własną pracą z dziećmi i młodzieżą, oraz oburzony faktem powszechnej
klerykalizacji europejskiego szkolnictwa, postanowił stworzyć własną koncepcję szkoły
z nauczaniem opartym na rozumie, wolnym od
zabobonu religii. Podczas pobytu we Francji
poznał niejaką Mme Meunier, która choć będąc
gorliwą katoliczką, oczarowana jego postacią
i jego pracą z młodzieżą, podarowała mu środki na założenie własnej szkoły w Hiszpanii.
Szkoła Nowoczesna okazała się światowym fenomenem i solą w oku klerykałów budujących
zręby hiszpańskiego faszyzmu.
SZKOŁA NOWOCZESNA I JEJ ZAŁOŻENIA

Ferrer nie pozostawił po sobie zbyt wielu pism.
W odnalezionej po jego śmierci krótkiej książce „La escuela moderna” („Szkoła Nowoczesna”, w angielskim przekładzie „The Origin
and Ideas of The Modern School”) zawarł historię powstania, idee i zarys programu swojej
szkoły. Ideą jego szkoły było zniesienie mono-

polu na wiedzę i wykształcenie tylko dla najbogatszych warstw społeczeństwa, a także
w pełni świeckie nauczanie wolne od powszechnie narzucanych dzieciom dogmatów.
Nauczanie miało opierać się nie na ilości wpajanego materiału, ale na przekazaniu dziecku
wiedzy z uwzględnieniem jego indywidualnych
możliwości i potrzeb. Ferrer uważał, że dziecko
nie przychodzi na świat z żadnymi wrodzonymi ideami (religia, patriotyzm, tradycja), które z automatu należało by w nim kształtować.
W procesie wychowania, obserwując świat, ma
ono samo wybrać te jemu najbliższe.
Chcąc pokrótce scharakteryzować niektóre
założenia szkoły ferrerowskiej i opierając się na
dostępnych źródłach, możemy wymienić m.in.:
nacisk na zadania będącą własną, autorską
pracą uczniów (zgodną z ich zdolnościami i zainteresowaniami);
• istotą szkoły nie jest kariera zawodowa po
jej ukończeniu;
• liczy się punkt widzenia dziecka i jego własny, samorzutnie kształtujący się światopogląd;
• koedukacja jako wychowanie do równości
nie tylko płciowej, ale i klasowej;
• świecki charakter szkoły;
• próba stworzenia uniwersytetu ludowego
w ramach szkoły;
• nauka esperanto jako próba realizacji idei
wychowania ponadnarodowego;
• antykapitalizm i antymilitaryzm (elementy
ideologii anarchistycznej w programie);
• własne czasopismo prowadzone przez ucz-niów Szkoły Nowoczesnej;
• nauka ekonomii (odkrywanie pojęcia „ekonomia” na nowo, nie w kapitalistycznym znaczeniu);
• brak nagród i kar idący za brakiem ocen;
literatura anarchistyczna w lekturach szkoły.
KARA ZA CHĘĆ WYZWOLENIA DZIECKA

Szkoła Francisco Ferrera głównie ze względu na
swój świecki charakter stała się obiektem sprzeciwu Kościoła i ówczesnych władz. W 1906 r.
Ferrer został poddany sfabrykowanemu oskarżeniu o udział w próbie zamachu na króla Hiszpanii Alfonsa XIII i aresztowany. Pretekstem
do tego oskarżenia miała być znajomość Ferrera z samym zamachowcem – Mateo Morralem,
który był jego współpracownikiem. Zamknięto siedzibę szkoły nowoczesnej. W 1908 r., po
wypuszczeniu na wolność, Ferrer napisał wspomnianą historię swojej idei pedagogicznej. Rok

później został ponownie oskarżony. Tym razem
o organizację nielegalnego strajku robotniczego.
Strajk ten był częścią ogromnych protestów, jakie obiegły miasta Katalonii (wskutek wydarzeń
płonęły klasztory i kościoły). Ferrer mimo gorliwej obrony przydzielonego mu adwokata został
osądzony i stracony bez żadnych dowodów.
Emma Goldman poświęciła Ferrerowi esej,
w którym – w żaden sposób nie potępiając walki z władzą, o którą został oskarżony twórca
Szkoły Nowoczesnej – broniła jego niewinności
wobec absurdalnych sfabrykowanych zarzutów.
Esej ten nosi tytuł „Francisco Ferrer i szkoła
nowoczesna”. W eseju tym broniła go również
przed absurdalnym zarzutem o uwiedzenie i zawładnięcie Mme Meunier, by wyciągnąć z niej
środki finansowe na założenie własnej, świeckiej
i anarchistycznej szkoły w Barcelonie.
DZIEDZICTWO FERRERA

Pod wpływem myśli pedagogicznej Ferrera
w Europie, USA i Ameryce Południowej powstawały szkoły na wzór tej stworzonej przez
niego. W 1911 powstała pierwsza szkoła amerykańskiego Towarzystwa Ferrerowskiego (Ferrer
Society) w Nowym Jorku. Szkoły ferrerowskie
w Stanach istniały tam do lat 40. Istotną ciekawostką jest nazwisko Ferrera widniejące na nagrobku Bunaventury Durrutiego na cmentarzu
w Barcelonie. Obok nazwiska Fernando Ascaso – innego działacza robotniczego z CNT, który podobnie jak Durruti zginął w wojnie domowej w Hiszpanii – zaznaczono nazwisko
hiszpańskiego pedagoga. Przywodzi to na myśl
ideę proletariatu umysłowego Emmy Goldman, której poświęciła esej pod takim tytułem.
Goldman tłumaczyła w nim, że zawody uchodzące w powszechnej opinii za warstwę „inteligencji” (aktorzy, drobni urzędnicy, nauczyciele) w rzeczywistości również są proletariatem.
W dokumencie na temat rewolucji hiszpań-

skiej (Vivir la Utopia) wypowiadają się wychowankowie szkół ferrerowskich prowadzonych
w czasie wojny domowej.
O postaci Ferrera wspomina Eliezer Hirszauge w „Spełniającym się marzeniu” – zapiskach
wspomnieniowych o żydowskim ruchu anarchistycznym w II RP. Godnym uwagi jest fakt
istnienia jednej szkoły ferrerowskiej przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w okresie rozkwitu polskiej, przedwojennej spółdzielczości. Jak widać hiszpański pedagog był znany
w kręgach anarchistycznych również w Polsce.
W argentyńskim filmie „La Patagonia rebelde” z 1974 r. możemy zobaczyć, przy okazji
sceny miejsca spotkań anarchistów, wiszący na
ścianie portret Ferrera obok wizerunków Kropotkina i Bakunina. Film ten upamiętnia bunty
rolników i robotników różnych profesji przeciw
kapitalistycznemu uciskowi w latach 20. w Patagonii. Ameryka Łacińska również miała sieć
szkół ferrerowskich powstających pod wpływem fenomenu z Hiszpanii.
W Brukseli – gdzie stoi odnowiony (po
zniszczeniu przez nazistów) pomnik Francisco
Ferrera – istnieje od 25 lat uczelnia wyższa pod
nazwą Haute École Francisco Ferrer. Instytucja
ta powołuje się na anarchistyczne dziedzictwo
swojego patrona i kształci na wielu kierunkach
studiów, w tym pedagogicznych.
Życie i działalność Francisco Ferrera jest
przykładem na to, iż trudna walka o wolność
– na z pozoru z przegranym gruncie oświaty –
jest zawsze możliwa do zrealizowania. W bogatej warstwie ideowej anarchizmu, również w
sferze wychowaniu, mamy skąd czerpać. Niech
towarzyszy nam myśl, że wychowanie to proces, który trwa całe życie i nie kończy się tylko na dzieciństwie. Wychowanie to nieustanny
wpływ człowieka na człowieka.
Podziękowania dla Krawata (redaktora „Innego Świata”) za dostęp do ciekawych źródeł.
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Architektura albo rewolucja pisał Le Corbusier – papież modernizmu.
Oczywiście architekci mają takie same możliwości zapobiegania, co i
wszczynania rewolucji: niewielkie. Mogą natomiast (lecz bardzo rzadko) projektować budynki i cały proces budowy tak, by uświadamiać,
że możliwe są inne sposoby projektowania, budowania i mieszkania:
bardziej egalitarne i bardziej emancypacyjne. Reszta należy do mieszkańców.
O jednej z takich metod projektowania i budowy opowiada książka
Mateusza Gierszona „Metoda Segala. O wspólnotowym budownictwie
mieszkaniowym”. Książka, oparta o jego pracę doktorską, przedstawia
twórczość Waltera Segala, jednego z ważniejszych autorów partycypacyjnego nurtu architektury mieszkaniowej i poszukuje możliwości
zastosowania jego metody w polskich warunkach.

WYPEŁNIENIE SŁOMĄ I EKOLOGIA

W poprzednim artykule (nr 13, s. 18) opisane zostały szanse, jakie budownictwu oddolnemu dał wynalazek szkieletu żelbetowego. Tym ważniejszy dla nas, że po latach
został zaadaptowany w koncepcjach systemów oddolnego budownictwa, jak system
SAR Johna Habrakena, w którym to słupy, stropy zbrojone i lane przez profesjonalne
ekipy są „ramą”, w której mieszkańcy mogą swobodnie kształtować swoje otoczenie.
Dziś skupimy się właśnie na tym kształtowaniu.
NIE TYLKO BETON

Ale na początek ważna uwaga: szkielet żelbetowy był istotnym elementem
systemów budownictwa partycypacyjnego wielorodzinnego wtedy, gdy
powstawały – w 2 połowie XX wie-

ku, ale nawet wtedy nie był jedynym.
W poprzednich artykułach przedstawione zostały koncepcje Waltera Segala, którego budownictwo jednorodzinne oparte było na konstrukcjach
drewnianych, z drewna litego, tak jak

zresztą cała tradycja budownictwa regionalnego. Drewno lite ma jednak
swoje wady: jako materiał naturalny
jest niejednorodne, a z powodu swojej struktury jest podatne na spękania
i wykrzywianie; do tego jest palne. Są

ENNIO MORRICONE
6 lipca 2020 roku zmarł Ennio Morricone – ikona muzyki filmowej, autor
ścieżek dźwiękowych ponad 500 filmów, w tym wielu dzieł o wymowie
anarchistycznej i antyfaszystowskiej: „Sacco i Vanzetii” (1971), „Śledztwo w sprawie obywatela poza wszelkim podejrzeniem” (1970), „Faszysta” (1961), „Salò, czyli 120 dni Sodomy” (1975), „Bitwa o Algier” (1966),
„Klasa robotnicza idzie do raju” (1971), „Garść dynamitu” (1971), „Pięści
w kieszeni” (1965) – to tylko kilka tytułów z jego ogromnego dorobku.
Był pierwszym kompozytorem muzyki filmowej, którego twórczość wyszła poza funkcje
ilustracyjne, zyskując wartość autonomiczną.
Mimo zamiłowania do eksperymentów był kochany przez słuchaczy i twórców. Przyjaźnił się
i pozostał w bliskich relacjach z takimi reżyserami jak Elio Petri, Sergio Leone, Giuseppe
Tornatore, Giuliano Montaldo, Bernardo Bertolucci, Paolo Pier Pasolini. Odszedł w wieku 91
lat, do końca pozostając aktywnym jako kompozytor i dyrygent. Jego wpływ na współczesną kulturę, także niezależną i alternatywną,
jest nie do przecenienia.

POCZĄTKI: LATA 50.

Ennio Morricone urodził się 10 listopada 1928
roku. Od początku jego pasją była muzyka.
Podczas II Wojny Światowej pomagał swemu
ojcu, a czasem go zastępował. Pierwsze kompozycje stworzył w wieku sześciu lat. Co ciekawe, jak przyznaje w swej autobiografii, nie był
to pierwszy i oczywisty wybór, a raczej droga.
Morricone chciał być bowiem lekarzem. Za namową ojca, który grą na trąbce wyżywił całą
rodzinę podczas wojny, wybrał jednak muzykę.
Nie była to łatwa ścieżka kariery; po początkowym studiowaniu harmonii zdecydował się

Mateusz Gierszon

to cechy, które utrudniają użycie go w
budownictwie wielorodzinnym. Od
wielu lat do dyspozycji mamy jednak
materiał niepodlegający znacznym
skurczom i spękaniom, do pewnego
zakresu wysokości i wymaganej odporności pożarowej porównywalny
z żelbetem, a jednak naturalny i mniej
energochłonny. Mimo że drewno klejone, bo o nim mowa, jest już materiałem przetworzonym i niemal nieprodukowanym w Polsce (więc do
jego śladu węglowego należy doliczyć
przewiezienie go z Niemiec czy Au-

1928-2020

Krzysztof Kołacki

na kompozycję. W latach 50. był jednak przede
wszystkim aranżerem i trębaczem. Grał w zespole jazzowym, a dla włoskiego radia RAI
tworzył popowe piosenki. Już wtedy rozsadzał jednak gatunkowe ramy, eksperymentując
z dźwiękiem i harmoniami wokalnymi. Praca
z gwiazdami muzyki popularnej była odtąd stałym elementem jego drogi twórczej. Jednak to
nie piosenka stała się znakiem rozpoznawczym
Morricone. W 1961 włoski kompozytor, mający
na koncie fragmenty soundtracków (nie podpisane jednak swoim nazwiskiem), zadebiutował
jako autor całej ścieżki dźwiękowej.
„FASZYSTA” I FILMY SERGIA LEONE

Wspomniany debiut, wojenno-polityczna komedia „Faszysta” (1961, Luciano Salce), to satyra na Włochy ery późnego Mussoliniego, zawierająca też odniesienia do CLN (ruch oporu,
Resistenza). Film wpisywał się w typowy dla
Włoch tego okresu nurt bardzo delikatnego
rozliczania faszyzmu, najczęściej widzianego
w krzywym zwierciadle satyry. Dla Morricone była to przede wszystkim okazja do eksperymentów z muzyką tyleż ilustracyjną, co nie
pozbawioną pewnej dozy humoru. Takie podejście do kompozycji będzie charakteryzować soundtracki Morricone już do samego końca.
Kwintesencją tego stylu są oczywiście ścieżki dźwiękowe z filmów Sergia Leone: „Za garść
dolarów” (1964), „Za kilka dolarów więcej”
(1965), „Dobry, zły i brzydki” (1966), „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” (1968), „Garść
dynamitu” (1971), „Dawno temu w Ameryce”
(1984). Punktem wyjścia były tu klasyczne soundtracki autorstwa Dimitri Tiomkina („Rio
Bravo”, „W samo południe”), potraktowane
pastiszowo i uzupełnione wpływami surf music (Beach Boys etc.) i współczesnej muzyki
poważnej (zwłaszcza konkretnej). Przełomo-

strii), to wciąż dużo mniej energochłonnym niż rodzimy żelbet, a co
dopiero stal. Niestety także droższym.
Jego znaczenie jednak rośnie, nawet w budownictwie niskim i indywidualnym. Niewiele więc trzeba,
by wyobrazić sobie system budownictwa partycypacyjnego, w którym
stal i beton zostają użyte jedynie w
absolutnie koniecznych miejscach,
a całość struktury tworzy szkielet
i stropy z drewna klejonego, wykonane przez profesjonalna ekipę, które następnie wypełniają mieszkańcy.

we nie były tylko same kompozycje, ale też
tryb ich powstawania i legendarna już współpraca na linii reżyser-kompozytor. „Dobry, zły
i brzydki” oraz „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” to westerny kręcone pod napisane
wcześniej kompozycje, gdzie każda postać ma
swój temat, a całość cechuje operowy rozmach.
Morricone wykorzystał przesterowaną gitarę
elektryczną, której brzmienia bano się wówczas
we włoskich mediach. Korelacja z eksperymentalną muzyką rockową była zresztą charakterystyczna dla tego kompozytora. Soundtracki do
zapatystowskiej „Garści dynamitu” i gangsterskiego „Dawno temu w Ameryce” nie tylko odwołują się do psychodelii (podobnie jak wczesny industrial czy peace punk), ale też zawierają
cytaty z irlandzkiego i amerykańskiego folku
czy piosenek The Beatles.
PASOLINI, MONTALDO, PETRI

Równie ścisłą współpracę nawiązał Morricone z czołowymi twórcami włoskiego kina
politycznego, takimi jak Paolo Pier Pasolini,
Giuliano Montaldo i Elio Petri. Ta „filmowa lewica” była bliska włoskiemu kompozytorowi,
choć sam raczej nie określał się politycznie. Podzielał jednak pełną pasji walkę o sprawiedliwość społeczną i sprzeciw autorytarnej władzy.
Dla nas najciekawsza jest oczywiście współpraca z twórcą „Sacco i Vanzettiego”. Montaldo był na początku lat 70. już niejako weteranem
kina włoskiego, aktywnym od lat 50. Jednak to
obraz z 1971 roku, poświęcony sprawie dwóch
włoskich anarchistów skazanych w wyniku sfingowanego procesu na karę śmierci, pozostaje
centralnym punktem jego twórczości. Montaldo przyznał po latach, że to jego najważniejszy
film, z najbardziej klarownym przesłaniem i wyrazistymi postaciami. Do historii przeszły utwory śpiewane przez Joan Baez, zwłaszcza „Here’s
to You” z pamiętnym tekstem: „Wasze zdrowie,
Nicola i Bart // Na zawsze pozostaniecie w naszych sercach // Ostatni i końcowy moment jest
Wasz // Ta agonia jest Waszym tryumfem”. To
fragment oświadczenia Bartolomeo Vanzettiego,
wygłoszonego na trzy miesiące przed egzekucją.
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NIE TYLKO STYROPIAN

A tutaj – w przypadku ścian, które nie
mają już funkcji nośnej – mamy do
dyspozycji materiały energooszczędne (zapewniające odpowiednią izolację termiczną) i niskoenergochłonne
(niewymagające dużej ilości nakładów energii do ich wyprodukowania).
Dla domów jednorodzinnych, bliźniaczych i szeregowych są to na przykład:
wełna drzewna, konopie czy słoma.
Dla domów wielorodzinnych zostaje
jednak tylko wełna drzewna.
Wełna drzewna jest materiałem
poddanym znacznej obróbce, jednak
wciąż najmniej energochłonnym ze
wszystkich przemysłowych materiałów izolacyjnych. Jest też materiałem
trwałym, co ma znaczenie, gdy rozpatrujemy cały cykl budynku oraz materiałem przebadanym pod względem
pożarowym. To dzięki tym badaniom

wełnę drzewną możemy stosować
w budownictwie wielorodzinnym,
a przez brak badań nie możemy stosować balotów (kostek) słomy.
Słoma jest materiałem ciepłym,
w najpopularniejszej stosowanej grubości (ok. 40cm) spełnia współczesne
standardy izolacyjności. Słoma jest
jednak podatna na pleśnienie, wymaga więc utrzymania odpowiedniego
reżimu podczas wbudowywania jej
w szkielet: musi być sucha, nie może
dojść do jej przemoczenia podczas
budowy, a rozwiązania budowlane
muszą zabezpieczać ją przed zawilgoceniem podczas użytkowania budowy. Słoma w balocie nie jest materiałem łatwopalnym, ale już tak i
zdarzały się sytuacje, gdy poszczególne źdźbła porozrzucane podczas
jej montażu lub docinania po nim
były przyczyną pożarów na polskich

Z kolei kompozycja „Ballad of Sacco and Vanzetii” to zapis więziennej korespondencji prowadzonej z ojcem. Przesłanie obu utworów jest podobne: choć anarchiści są gnębienie i zabijani, to
ostatecznie ich sprawa zwycięży.
Podobnie mocny przekaz wzmacniała muzyka w filmach Elia Petriego, reżysera poglądowo bliskiego autonomistycznemu marksizmowi. Soundtrack „Śledztwa w sprawie obywatela
poza wszelkim podejrzeniem” to zaledwie dwa
tematy i ich nieznaczne wariacje, które oddają
jednak dość dobrze obsesyjną wściekłość tego
filmowego oskarżenia włoskiej policji. Rozwinięciem tych pomysłów była ścieżka dźwiękowa do filmu „Klasa robotnicza idzie do raju”,
starająca się oddać charakter pracy maszyn
i wyrazić ducha konfliktu klasowego.
Relacje z Pasolinim miały nieco inny charakter, oparty na wzajemnym szacunku. Włoski reżyser był głęboko zżyty z klasą ludową,
ze swego rodzaju lumpenproletariatem, którego kultura inspirowała również Morricone.
W filmie „Ptaki i ptaszyska” (1966) wybrzmiała też kultowa pieśń włoskich partyzantów
„Fischa il vento” („Świst wiatru”). Współpracowali ze sobą do końca, z finałem w postaci
kontrowersyjnego „Salò, albo 120 dni Sodomy”, gdzie muzyka Morricone tworzy zaskakujący kontrapunkt dla szokującego finału.

budowach. Budowa ze słomy wymaga również sporo pracy, ale także ona, przy zachowaniu reżimu, jest
możliwa do wykonania przez niedoświadczonych budowniczych.
NIE TYLKO NA BUDOWIE

O ile partycypacja mieszkańców
w budowie oznacza ich udział w pracach budowlanych, to nie jest to jedyne rozwiązanie. Coraz częściej
wykorzystywane są koncepcje tworzenia prefabrykowanych ścian z materiałów naturalnych. Dzięki użyciu
niezmieniającego swoich wymiarów
i geometrii drewna klejonego można
tworzyć panele ścienne poza budową
i wmontowywać je w gotowe ramy
drewnianego szkieletu. Prefabrykacja wciąż oparta jest na materiałach
łatwych do obróbki: drewnie, słomie
czy wełnie drzewnej, więc możliwa

Do fascynacji twórczością Grupy otwarcie
przyznaje się John Zorn („Radical Jewish Culture”), a także liczni przedstawiciele muzyki
awangardowej i eksperymentalnej.
Ennio Morricone był postacią niezwykłą.
Powszechnie szanowany, chętnie dzielił się swą
wiedzą i umiejętnościami. Każdy soundtrack
był dla niego polem dla eksperymentów i artystycznego rozwoju. Jednocześnie każda współpraca była wieloletnia, niejednokrotnie przeradzała się też w przyjaźń. Choć sam stanowił
inspirację, do końca życia zachował swego rodzaju skromność i pokorę. Szanował innych ludzi i sam był szanowany.

do wykonania przez mieszkańców,
o ile dysponują przed budową odpowiednimi zabudowaniami (np. stare
budynki na działce). Taka prefabrykacja ma też atut niespotykany przy
wyborze innych materiałów: prefabrykowana ściana z materiałów naturalnych – w odróżnieniu od ścian
żelbetowych czy aluminiowych ścian
osłonowych – jest stosunkowo łatwa
do późniejszej modyfikacji. Oczywiście, prefabrykacja ścian przez
mieszkańców tworzy nowe problemy,
jest na pewno pod wieloma względami trudniejsza, wymaga pewnej wyobraźni, utrzymania dyscypliny wymiarów. Jednocześnie jednak wiele
z nich rozwiązuje: mieszkańcy nie
pracują na wysokości, przy kapryśnej pogodzie, mogą też niezależnie
od siebie, w różnym tempie tworzyć
swoje ściany.

Mamy dziś do dyspozycji koncepcje organizacji budownictwa partycypacyjnego, które aktywizują mieszkańców na etapie projektowania
i tworzenia domów. Mamy także materiały i technologie, by takie domy
budować tak, aby w jak najmniejszym stopniu obciążać ekosystem
produkcją materiałów i śmieci. Oba
te elementy – podmiotowość lokalnej wspólnoty oraz troska o zasoby,
minimalizację energii wbudowanej
i energii zużywanej do utrzymania
budynku – pozwalają myśleć o rzeczywiście zrównoważonym budownictwie. W skali budownictwa mieszkaniowego są to wciąż jednak tylko
eksperymenty czy pojedyncze przykłady. Tymczasem budownictwo zużywa w skali światowej około 40%
energii, a marża deweloperska to jedna czwarta ceny mieszkania.

NOWOŚCI SERII TIKN
Chwilkę nam to zajęło, ale są! Trzy nowe książeczki z serii Tikn zapraszają do pomyślenia
o niebezpiecznych instytucjach: rodzinie i szkole.
• Bohdan Chwedeńczuk kompromituje ideologię familijną i zauważa, że „jeśli stosowałoby się kryterium statystyczne, za patologiczną wypadałoby uznać rodzinę bez standardowych oznak patologii”.
• Jacques Rancière wskazuje, że w pedagogikę, jaką znamy, wpisane jest nieskończone
odtwarzanie nierówności i wzywa do uznania równości każdego intelektu za fundament uczenia (się).
• Jan Masschelein i Maarten Simons wzywają do odzyskania szkoły jako czasu wolnego.

BIBLIOGRAFIA:
• Christopher Frayling Sergio Leone. Something
To Do With Death, Faber Faber, 2000
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Morricone. Moja życie, moja muzyka. Autobiografia. Rozmawiał Alessandro De Rosa, tłum. K.
Dyjas-Fezzi, Wydawnictwo WAM, 2018

GRUPPO DI IMPROVVISAZIONE
DI NUOVA CONSONANZA

W 1964 roku Ennio Morricone wstąpił do
Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza (vvvvvG.I.N.C.). Była to grupa kompozytorów, którzy wykonywali i nagrywali
awangardowe utwory, w dużej mierze improwizowane. Funkcjonowali jako swego rodzaju
laboratorium, zajmujące się odkrywaniem tzw.
nowego brzmienia.
Muzykę G.I.N.C. można usłyszeć choćby
w „Spokojnym życiu na wsi” (1969) Elia Petriego. Morricone i Petri doskonale się rozumieli
i wzajemnie inspirowali, również muzycznie.
To, co robili, było momentami na granicy muzycznej partyzantki czy też audio-terroryzmu.
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EKSMITOWANI
NĘDZA I ZYSKI W JEDNYM Z AMERYKAŃSKICH MIAST
Łukasz Weber

Pewnie nawet konsekwencję tonącej w oparach absurdu prezydentury Donalda Trumpa nie przyćmią mitu wielkiej wspaniałej Ameryki,
w której może się spełnić ten cudny amerykański sen. Gdyby było inaczej,
w trakcie minionej kampanii prezydenckiej Andrzej Duda nie wybrałby
się na wizytę do nowego Wielkiego Brata. Mity widać umierają powoli.
Kilka lat temu wydawało mi się, że świetna
książka Barbary Ehrenreich „Za grosze pracować i (nie) przeżyć” obnaży prawdę na temat
warunków pracy i ekonomicznego wyzysku,
który gnębi sporą rzeszę amerykanów. W tamtej książce autorka świetnie oddawała rzeczywistość, w której ludzie muszą pracować na kilku
etatach, żeby móc sobie pozwolić na dopięcie
domowego budżetu i życie na minimalnym poziomie. Taka jest ekonomiczna egzystencja całej rzeszy osób zatrudnionych w handlu, przy
sprzątaniu czy gastronomii – życie na ciągłym
debecie, w lęku przed zwolnieniem, bez ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczeniem,
które i tak czyni nawet z drobnej choroby czy
urazu przyczynę popadnięcia w olbrzymie kłopoty finansowe (z uwagi na horrendalne koszty
usług medycznych).
Opowieść Metthew Desmonda można śmiało uznać za swoistą kontynuację tamtej historii również z uwagi na podobny warsztat pracy
obojga autorów. Barbara Ehrenreich, aby poznać rzeczywistość „śmieciowego zatrudnienia”, czyli prac, w których zarobki są minimalne (ale też często jedyne dostępne na rynku), po
prostu zatrudniała się jako sprzątaczka, a także
jako ekspedientka w markecie sieci Wal-Mart.
Podobnie Desmond zwyczajnie zamieszkał na
długi okres na osiedlu przyczep kempingowych,
a później w kolejnych tanich mieszkaniach na
wynajem. Autor książki „Eksmitowani. Nędza
i zyski w jednym z amerykańskich miast” wykonał tytaniczną pracę reporterską, by poznać
dogłębnie rzeczywistość lokatorów w mieście
Milwaukee.
W pierwszej kolejności opowieść o „eksmitowanych” ukazuje, jak trudno wyrwać się ze

złych warunków mieszkaniowych i jak de facto systemowe zapory utrzymują ludzi w gettach
pełnych mieszkań w fatalnym stanie, których
wynajem bynajmniej nie jest tani. Wynajem
mieszkania czy raczej dachu nad głową stanowi największy koszt domowych budżetów bohaterów książki. W zamieszkiwaniu w kiepskich
warunkach nie utrzymuje lokatorów jedynie bariera ekonomiczna. Dawne przepisy o segregacji
rasowej dziś zmieniły się w nieformalne zasady,
nieformalny podział miasta i jego dzielnic, sami
wynajmujący nie oferują niektórych mieszkań
kolorowym lokatorom, co autor reportaż potwierdzał w kilku przypadkach.
Dalej na lokatorów czekają kolejne bariery.
Choćby w przypadku chęci ubiegania się o lokal
komunalny należy wykazać się nie tylko niekaralnością, ale brakiem wyroków eksmisyjnych
– a o to jest niezwykle trudno, bo właściciele
lokali dysponują całym arsenałem pretekstów,
by założyć lokatorowi sprawę w sądzie orzekającym eksmisje i bardzo często z tego arsenału
korzystają. Długi czas oczekiwania na przydział
do lokalu komunalnego i tak zmusza do szukania lokalu na wynajem, a warunki dyktowane
przez właścicieli skutkują tym, że ryzyko założenia sprawy eksmisyjnej jest bardzo wysokie.
Często nakazem eksmisji skutkowało domaganie się od właścicieli dokonywania niezbędnych
napraw i chęć ich wyegzekwowania poprzez
odmowę zapłaty czynszu. Dla właścicieli nakaz
jest łatwy do uzyskania, bo wykorzystują nieznajomość prawa u większości lokatorów czy
samą barierę związaną z brakiem odpowiedniego kapitału kulturowego, który pozwalałby czuć
i poruszać się swobodnie w sądzie i rozumieć
obowiązujące przepisy i procedury.

Poznawanie rzeczywistości lokatorów jest
przeplatane ich osobistymi historiami. Mamy
okazję poznać samotne matki wychowujące
gromadkę dzieci, niepełnosprawnego samotnego ojca z nastoletnimi synami, byłego pielęgniarza czy młodą dziewczynę utrzymującą się
głównie z różnych zasiłków i dorywczych prac.
Lokatorskie historię i koleje losów pozwalają
zrozumieć, jak łatwo, przy niskim statusie ekonomicznym, stać się ofiarą eksmisji lub egzystować w stałym lęku przed nią i stresie związanym z poszukiwaniem kolejnych równie złych
mieszkań na wynajem.
Niezwykłym uzupełnieniem jest również poznanie perspektywy właścicieli trudniących się
czy to wyszukiwaniem, kupnem i wynajmem
tanich mieszkań, czy też historii człowieka posiadającego jedno z największych w mieście
osiedli przyczep kempingowych. Dzięki zaangażowaniu autora uzyskujemy perspektywę
tych, którzy znając doskonale historię swoich
lokatorów i ich położenie, nie widzą nic złego
w czerpaniu całkiem sporego zysku z wynajmu. To swoista gra nerwów, w której najemcy
wiedzą, których lokatorów nie będzie stać na
czynsz w tym miesiącu, w jakim mieszkaniu ponownie zatkała się kanalizacja i komu z lokatorów można zaoferować pracę przy jej naprawie
w zamian za anulowanie części długów. Kiedy
wobec najmujących można iść odrobinę na rękę,
innych należy szybko się pozbyć, bo zbyt głośno domagają się niezbędnych napraw albo zbyt
często wzywają policję... Okazuje się bowiem,
że zbyt częste wizyty patroli policji mogą narazić na straty właścicieli danej posesji, a jak wiadomo interes właścicieli wygrywa, nawet jeśli
ma się do czynienia z przemocowym partnerem
czy byłym chłopakiem lokatorki. Obracanie się
w środowisku osób, z których właściwie każda
ma duży bagaż różnych problemów, wydaje się
skutecznie budować u właścicieli rodzaj znieczulicy, gruboskórności. Jednego dnia do zarządzania osiedlem przyczep można oddelegować
sprawdzonego wieloletniego mieszkańca, ale
kiedy warunki na owym osiedlu prowadzą do
zainteresowania ze strony miasta i jego urzędników, równie łatwo z dnia na dzień przychodzi zwolnienie, eksmisja i przekazanie pieczy
wyspecjalizowanej firmie. Firma nie musi już
respektować, dawnych umów „na gębę”, nieformalnych udogodnień czy ustaleń. Podobnie
jest w sytuacji, gdy nawet jeśli widzimy, że na

OBRONA MACHIAVELLEGO
„Polki walczące, są nas tysiące”
„Mateusz, niestety twój rząd obalą
kobiety” „Rządzie polski, będzie piekło, nie zadzieraj z Polką wściekłą”
– hasła z II Międzynarodowego
Strajku Kobiet, 2018 r.

„Wspominaliśmy już w niniejszych
rozważaniach o tym, że gwałt zadany Lukrecji pozbawił tronu Tarkwiniuszy, a zamach na Wirginię doprowadził do utraty władzy decemwirów.
Dlatego też Arystoteles zalicza do
najważniejszych przyczyn zdolnych
spowodować upadek tyrana zniewagi wyrządzane przez niego kobietom.
[...]
Zbuntowany lud winien natychmiast obrać sobie wodza z własnych
szeregów, aby nim kierował, utrzymywał w nim jedność i myślał o jego
obronie. Jeśli lud tego nie uczyni, to
przekona się niechybnie o prawdziwości słów Liwiusza: że w masie jest
potężny, ale w rozbiciu, kiedy każdy
zaczyna myśleć o własnym bezpieczeństwie, staje się tchórzliwy i słaby.
– Niccolo Machiavelli, „Rozważania nad pierwszym
dziesięcioksięgiem historii Rzymu
Liwiusza”

Nie, Niccolò Machiavelli (1469-1527) nie był anarchistą.
I nie chodzi już o to, że w jego czasach pojęcie „anarchizm” –
w naszym 21-wiecznym rozumieniu tego słowa – nie istniało, choć istnieli przecież liczni buntownicy przeciwko ówczesnej władzy. Nie chodzi też o to, że mógł przewidzieć „Czarny
Protest” czy ruchy feministyczne. Idzie raczej o to, że gdyby
umiejscowić go na naszej skali pojęć, byłby demokratą i zwolennikiem republiki, chociaż jednocześnie jej wnikliwym krytykiem. Jednak jego osobiste, życiowe działania i twórczość
pisarska to dwie różne rzeczy.
Ten najbardziej wytrawny badacz systemów politycznych,
posiadający głęboką wiedzę historyk i najbardziej przenikliwy analityk relacji władzy na 500 lat przed Michelem Foucaultem, nigdy w praktyce nie skorzystał ze swoich atutów.
Jeśli więc florencki myśliciel pojawia się na łamach anarchistycznego dziennika, to warto wytłumaczyć i pokazać dlaczego Machiavellego mogą czytać dziś również anarchiści
czy aktywiści, jak i myśliciele szeroko pojętej lewicy.

małżeństwie zajmującym się wynajmem tanich
mieszkań prowadzenie owego biznesu i zakładanie spraw o eksmisje odbija się stresem, to
wiemy również, że łatwo mogą go odreagować
wakacjami w kurorcie.
Lokatorzy stresu nie mogą tak łatwo odreagowywać, stąd poznajemy też losy tych, których stres zaprowadził choćby w szpony nałogu. Uzależnienie łatwo może prowadzić do
utraty uprawnień do wykonywania zawodu, jak
było w przypadku byłego już pielęgniarza. Brak
stabilnej pracy i ciągłe obracanie się w środowisku, w którym nie trudno o narkotyki, odbiera szansę na skuteczny odwyk. Egzystencja
w obawie o to, czy uda się odłożyć wystarczającą na pokrycie czynszu kwotę, to też częsta przyczyna depresji czy stanów lękowych. Problemy
przytłaczają i utrzymują w stanie albo ciągłego
napięcia, albo rezygnacji i pogodzenia się z losem. Kolejne wyroki eksmisyjne i sama eksmisja stają się wówczas tylko jednym z rządu upokorzeń. Trzeba przetrwać, zadbać o to, by reszta
dobytku mogła wylądować choćby w opłaconym z trudem magazynie. Należy poszukać
w najgorszym razie miejsca w schronisku dla
bezdomnych, w lepszym może kąta do spania
u rodziny czy znajomych, a może kolejnego
mieszkania czy taniej przyczepy; wszystko do
czasu następnej eksmisji...

Jacek Żebrowski
INTELEKTUALISTA PRZECIWKO POLITYKOM

Często wśród badaczy padało pytanie: czy Machiavelli był makiawelistą? Fakty, które znamy z jego biografii, temu zaprzeczają. Jego syn
po śmierci ojca pisał: „Ojciec nasz,
jak wiadomo, pozostawił nas w najgorszej biedzie”. Stary Machiavelli do końca życia wierzył w sprawę,
o którą walczył i zapewne gdyby nie
to, mógłby ze swoim talentem, wiedzą i przenikliwością zrobić zawrotną
karierę w polityce. Tak się jednak nie
stało. Nie miejsce tu na przytaczanie
faktów z życia Florentczyka, odpowiednie źródła podaję na końcu artykułu. Był on jednak przede wszystkim
intelektualistą, człowiekiem pióra,
a nie wyzutym z zasad cynicznym politykiem, jak to zwykło mu się przypisywać (podobnie jak niesławny
Markiz de Sade nie był przecież „sadystą”). Jak pisze Mieczysław Maneli: „Jeśli więc makiawelizm jest synonimem amoralności polityka, to
Machiavelli makiawelistą nie był. Był
wyznawcą postępowej, patriotycznej
idei, któremu się wydawało, że naukowo kodyfikując zasady oszustwa, podstępu i zbrodni w świecie, w którym
one rządzą, służy realizacji w tym
właśnie świecie szczytnych ideałów”.
Mimo to jego pisma od wieków służą

cynikom i karierowiczom, a nierzadko zbrodniarzom i tyranom do zdobywania szczytów władzy. Ponieważ
Machiavelli bezbłędnie analizował
wszystkie wówczas – jak i przed nim
– istniejące systemy polityczne, wskazywał nie tylko jak zdobyć władzę,
ale również – jak ją obalić. I tu wiedza Machiavellego może się przydać
tym, którzy chcą tego w jakiś sposób
dokonać lub chociaż „tylko” poważnie
władzy zaszkodzić. Żeby jednak nie
schlebiać genialnemu autorowi: opisał on również jak władza ma radzić
sobie ze zbuntowanym ludem, o czym
świadczy pamflet pt. „O sposobie postępowania ze zbuntowaną ludnością
Valdichiany”.
JAK OBALAĆ I PRZEJMOWAĆ
WŁADZĘ

Zarówno „Księcia”, jak i inne pisma
Machiavellego, należy czytać z myślą, że w ówczesnych czasach każda próba opisania rzeczywistości
politycznej – w naszym rozumieniu
– wprost, zakończyłaby się dla delikwenta szubienicą, stosem lub w najlepszym wypadku wygnaniem i ekskomuniką. Wynika z tego również
i estetyka epoki: popularne w okresie
Renesansu były logiczne łamigłówki, podwójne sensy, ukryte znaczenia, wieloznaczne konotacje – swoje triumfy święciła alchemia i nauki
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WŁOCHY: WSPOMNIENIE O PAOLO FINZIM I ROBERTO AMBROSOLIM
Rok 2020 odebrał włoskiemu ruchowi anarchistycznemu dwóch jego weteranów, związanych
z gazetą „A-Rivista Anarchica”. 7 kwietnia w wyniku zakażenia koronawirusem zmarł jej ilustrator – Roberto Ambrosoli, a 22 czerwca samobójstwo popełnił jej redaktor Paolo Finzi. Poniżej
przedstawię ich sylwetki.
Paolo Finzi urodził się w 1951 roku w Mediolanie. Był synem
żydowskiej działaczki feministycznej i socjalistki Matilde Finzi.
W roku 1968 poznał kolejarza Giuseppe Pinelliego i zaczął działać w grupie Bandiera Nera oraz anarchistycznym lokalu Ponte della Ghisofa. Rok później nastąpił atak bombowy na Piazza
Fontana w Mediolanie, w którym zginęło 17 osób, a 88 odniosło
rany. Jak dziś wiadomo, atak przeprowadzili neofaszyści z Ordre Nuovo („Nowy Porządek”), prawdopodobnie we współpracy
z włoską służbą bezpieczeństwa S.I.D. Jednakże zaraz po zamachu policja wykorzystała to wydarzenie jako pretekst do nagonki na anarchistów, których publicznie oskarżono o atak. Wtedy
to wśród 80 aresztowanych osób znaleźli się m.in. 18-letni Paolo

Finzi, który wydawał szkolną gazetkę anarchistyczną, a także
Giuseppe Pinelli, wtedy sekretarz Anarchistycznego Czarnego
Krzyża, który następnie poniósł śmierć wyrzucony z okna komisariatu. Finzi poświęci później sporo pracy obronie pamięci
o Pinellim, a współzakładany przez niego Ośrodek Myśli Wolnościowej w 1979 roku przyjmie nazwisko owego męczennika.
W 1971 roku powstaje gazeta „A-Rivista Anarchica”, pierwotnie organ Gruppi Anarchici Federati, którą Finzi redaguje
wspólnie z Amedeo Bertolo, Faustą Bizzozero, Rossellą di Leo,
Luciano Lanzą, Nico Bertim, Roberto Ambrosolim oraz z partnerką Paolo, Aurorą Failla. Na łamach „A- Rivisty” gości szerokie spektrum wolnościowej myśli lewicowej. Wśród książek
napisanych przez Finziego warto wymienić biografię włoskiego
anarchisty Alfonso Failli („Insuscettibile di ravvedimento. L’anarchico Alfonso Failla”) czy książkę o Errico Malateście („La
nota persona. Errico Malatesta in Italia”). Część działalności pisarskiej i badawczej poświęcił twórczości swojego przyjaciela,
genueńskiego poety i muzyka Fabrizio de André, a także sytuacji Romów we Włoszech.
W 2020 roku odszedł również Roberto Ambrosoli, wieloletni
ilustrator, redaktor i tłumacz w „A-Rivista Anarchica”. Urodzony w 1942 roku w Mediolanie, tam spędził dzieciństwo i wczesną młodość, tam też na długie lata zaprzyjaźnił się z Amedeo
Bertolo, z którym protestowali przeciw stalinowskiej interwencji na Węgrzech w roku 1956, a w latach 60., już w Turynie,
utworzyli grupę GGAF (późniejszą Gruppi Anarchici Federati).
W latach 70. i późniejszych zajmował się tłumaczeniem, pisaniem i pracą redakcyjną dla włoskich wydawnictw anarchi-

Paolo Finzi

hermetyczne. Jeśli wczytamy się
więc w „Rozważania nad pierwszym
dziesięcioksięgiem historii Rzymu
Liwiusza”, to pomimo nudnego, historycznego tytułu, znajdziemy tam
w rzeczy samej ponad trzysta stron
rad i porad tak dla władców, jak i dla
buntowników, tak dla rządzących, jak
i dla opozycji: jak w skuteczny sposób przejmować, utrzymywać, obalać
i znów przejmować władzę. Wszystko jest poparte mnóstwem przykładów z historii ludzkości od czasów
najwcześniejszych znanych autorowi
do jego współczesności. Mistrzostwo
Machiavellego wynika z trzech istotnych elementów: niezwykle bogatej
wiedzy historycznej, przenikliwości
spojrzenia na opisywane przez niego
procesy oraz wieloznaczności przekazu. Gdyby więc czytać jego pisma
przewrotnie, to znaczy jako instruktaże tego czego nie robić, jest to równie pouczająca lektura: bez względu
na pozycję w strukturze państwa, żaden element w analizie systemu nie
został pominięty. Na przykład kilka rozdziałów o tym, czym są spiski
przeciwko władzy oraz jak je przeprowadzać lub nie, to niemal podręcznik antypaństwowego terroryzmu! Oczywiście, kiedy odrzucimy
starożytny lub renesansowy kostium,
ujrzymy wtedy to, czego tak najbardziej zawsze obawiają się zwolen-

nicy tzw. teorii krytycznej – naturę
ludzką. Należy więc czytać Machiavella jak „Biesy” Dostojewskiego
czy „Rozmowę w Katedrze” Mario
Vargasa Llosy, które to powieści odkrywają coś więcej niż tylko suchą
architekturę maszyny władzy – oczywiste jest, że kierują nią od wieków
ludzkie namiętności. Mimo rewolucji społecznych, rozwoju edukacji
i postępu technologicznego chciwość,
pycha czy żądza władzy pozostają takie same jak w czasach Republiki Florenckiej. Pięćset lat później
Ted „Unabomber” Kaczyński właściwie tylko zsamplował, zremiksował,
przepisał i uwspółcześnił koncepcje
Machiavella, ubierając je w nowoczesne dwudziestowieczne ciuchy.
RENESANSOWE WIKILEAKS

Pisma Florentczyka zawierają potężny ładunek ironii, która szczególnie ujawnia się w „Księciu”, bo o ile
„Rozważania” czy „O naturze wojny”
są pismami bardzo serio, gdzie tylko
niekiedy, gdzieś pomiędzy wierszami,
wyczuwamy subtelny humor i ledwie
zauważalny, jak na słynnym portrecie, uśmiech autora, o tyle „Książę”
jest przecież satyrą i za taką powinna
być uważana i dziś. Wiemy, że główny bohater był wzorowany na Wawrzyńcu Medyceuszu – wiedział o tym
zapewne i sam zainteresowany – lecz
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stycznych, przekładając teksty m.in. Noama Chomskiego, Murraya Bookchina czy Colina Warda. Na świecie zasłynął jednak
najbardziej z ilustracji do miesięcznika „A-Rivista Anarchica”
oraz z komiksów z brodatym, odzianym na czarno Anarchikiem. Postać ta pojawiła się pierwszy raz na ulotce Młodzieży
Wolnościowej (GL) w 1966 roku i przez dwie kolejne dekady
na łamach prasy anarchistycznej, w krótkich, żartobliwych historyjkach obrazkowych atakowała władzę. Anarchik doczekał
się autorskich wersji w wielu innych krajach, między innymi w
Polsce, gdzie pojawiał się w komiksach w anarchistycznych zinach i czasopismach, a w Poznaniu na początku wieku malowano jego postać na murach. Swoistą biografię tego komiksowego
bohatera spisał w 2019 roku Paolo Finzi w książce „Farò del mio
peggio. Cronache anarchiche a fumetti”.
Gazeta „A-Rivista Anarchica” jest nadal wydawana, nieprzerwanie od 49 lat. W wersji papierowej ma nakład 4,5 tysiąca egzemplarzy i wychodzi co mięsiąc. Wszystkie jej artykuły są też
dostępne bezpłatnie na stronie arivista.org.
Źródła:
Roberto Ambrosoli, 1942-2020. Paolo Finzi, Kate Sharpley Library. https://www.katesharpleylibrary.net/6q58fh
Ciao Paolo: a tribute to Paolo Finzi from the collective of Centro Studi Libertari. Centro Studi Libertari, Libcom.org http://libcom.org/news/ciao-paolo-tribute-paolofinzi-collective-centro-studi-libertari-22072020
Philip Willan, Puppet Masters. The Political Use of Terrorism in Italy. Constable, Londyn 1991. A-Rivista Anarchica.
http://www.arivista.org/
In memory of Paolo Finzi (1952-2020). Andrea Zanardo, Times of Israel. https://
blogs.timesofisrael.com/in-memory-of-paolo-finzi-1952-2020/
Centro Studi Libertari. https://www.centrostudilibertari.it/
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były to czasy republiki, gdzie dopuszczano do głosu różne, także i skrajne
opcje. Machiavelli w swoim władcy
podziwiał ten, rzeklibyśmy dzisiaj,
liberalizm, widział też jednak wady
owego stylu rządzenia, gdy szala władzy przechylała się z woli ludu na stronę władcy. I właśnie przeciwko takim
wypaczeniom ostrze „Księcia” było
skierowane. Po gutenbergowskiej rewolucji dzieło Machiavellego było
w Republice Florenckiej powszechnie
i łatwo dostępne, będąc jednocześnie
w swoich czasach pierwszą popularną lekturą ukazującą kulisy władzy,
wywołując u niejednego ówczesnego
czytelnika szok, porównywalny z dzisiejszymi akcjami WikiLeaks. Machiavelli jawi się dzisiaj kimś w rodzaju ówczesnego Juliana Assange’a czy
Edwarda Snowdena.
ŚWIAT BEZ BOGA

„Autor »Księcia« przyjmuje, że człowiek jest zdany wyłącznie na własne
możliwości. Świat, który przedstawia, jest światem bez Boga. Nie ma
w nim miejsca na żadne pewniki” – pisze o nim prof. Stanisław Filipowicz. Subwersywny potencjał
i otwartość interpretacji sprawiła więc,
że wnikliwymi czytelnikami Makiawela byli m.in. Marks, Nietzsche, Althusser czy cała ekipa sytuacjonistów
z Debordem i Sanguinettim na czele

(pamiętny „Prawdziwy raport o ostatniej szansie uratowania kapitalizmu
we Włoszech” autorstwa Cenzora).
Kuriozalnego rodzaju współczesnego strachu przed pismami Florentczyka nie można tłumaczyć jedynie
niewiedzą czy ignorancją. Państwo
i metody jego działania opisane przez
Makiawela są równocześnie tak samo
przerażające i wszechogarniające, jak
drobiazgowa analiza Spektaklu dokonana przez Guy Deborda czy opis niepohamowanej żądzy totalnej władzy
nad drugim człowiekiem dokonany
przez markiza de Sade. Jest to oczywiście rodzaj chwytu retorycznego,
zręczności autora w przekonywaniu
czytelnika do swoich racji, przez co
trudno uchwycić tę granicę, za którą
nie są to już tylko przymioty świata
przedstawionego, ale właściwości otaczającej nas rzeczywistości. O ile więc
w czasach prosperity używanie skrajnych sloganów nie prowadzi do niczego poza narażeniem się na śmieszność, w czasach kryzysu te same hasła
traktowane są śmiertelnie serio: nagle
w roku 2020 opadają maski z twarzy
polityków, religijnych bigotów i kapitalistycznych posiadaczy.
KSIĘGI MACHIAVELLEGO

Był Machiavelli autorem wielu ksiąg
i pism, nie tylko osławionego „Księcia”, ale również innych, tłuma-

czonych na język polski, z czego na
uwagę zasługują „O sztuce wojny”
(wydawnictwo Aletheia, 2008, przeł.
Agnieszka Szopińska) oraz obszerny, 1200-stronicowy „Wybór pism”
(PIW, 1972, różni tłumacze). Zachęcam szczególnie do przejrzenia, nawet pobieżnego, tej ostatniej pozycji,
ale również do przeczytania kilku
ciekawych opracowań, jak Mieczysława Manelego „Machiavelli” (Wiedza Powszechna, 1968, seria „Myśli
i Ludzie”), wstęp Konstantego Grzybowskiego do „Księcia” (Biblioteka
Narodowa 1979) oraz wstęp Jana Malarczyka do wymienionego „Wyboru pism”. Celowo podaję książki wydane za czasów PRL, bo oferują one
analizę życia i twórczości Machiavellego z perspektywy walki klas, czego
unikają dzisiejsi komentatorzy, choć
głównie są to analizy pod kątem dawnej szkoły marksizmu. Obecnie analiz Machiavellego używa się – oczywiście – w biznesie i zarządzaniu,
stąd chwytliwe tytuły podręczników
w rodzaju „Machiavelli w Brukseli:
sztuka lobbingu w Unii Europejskiej”
czy „Machiavelli i zarządzanie”, nie
mających z ideami słynnego myśliciela nic wspólnego.
A walka klas? No cóż, od 1989
roku już nie istnieje, a wszyscy jesteśmy przecież szczęśliwymi członkami konsumpcyjnego raju.
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Być może to już wyświechtane dla niektórych stwierdzenie, że przyzwolenie na nienawistne słowa i hasła po
krótkim czasie prowadzi do równie haniebnych czynów skierowanych przeciw konkretnym osobom czy grupom społecznym. Niestety jednak cały czas polska rzeczywistość potwierdza jego działanie.
Tak dzieje się również w Gnieźnie, gdy po
okrutnej dehumanizacji osób LGBT+ przez
prezydenta Andrzeja Dudę i kampanijnej wizycie Rafała Trzaskowskiego w naszym mieście
7 lipca 2020 roku, zawiązała się już jawnie faszyzująca grupa o złowieszczej nazwie Front
Oczyszczenia Narodowego. Co ciekawe, żeby
zrozumieć skąd się ona wzięła, trzeba wspomnieć dwie inne formacje na prawo od PiS-u,
z czego jedną już praktycznie niedziałającą.
OD „PATRIOTYCZNEGO NACJONALIZMU”

Tą pierwszą i dziś mało aktywną są Gnieźnieńscy Patrioci, którzy zawiązali się w 2013 roku
jako „stowarzyszenie patriotyczne propagujące
pamięć o historii naszej Ojczyzny i jej bohaterach oraz aktywną postawę tu i teraz”, z którego
to wyrasta pierwsze oraz dość liczne pokolenie
„konserwatywnej młodzieży”. Ci młodzi ludzie
ze szkół ponadpodstawowych wskutek mody,
a może przewrotnego buntu czy poszukiwania
wartości, sprawiali wrażenie „bardziej grzecznych” od swoich rodziców oraz szczycili się
przywiązaniem do tradycji i patriotyzmu często mylonego z nacjonalizmem. Od strony ideowej, gdy spojrzy się na prowadzony przez nich
fanpejdż czy bloga, to klasyczna neoendecka
prawica, czyli uwielbienie dla Romana Dmowskiego, z którego cytat widnieje na blogu, oraz
jego wizji narodu, a także militarno-kościelne wpisy o Powstaniu Warszawskim, Wielkopolskim i Styczniowym oraz Żołnierzach Wyklętych czy kardynale Stefanie Wyszyńskim,
a także tak symbolicznym dla naszego miasta
tzw. Chrzcie Polski. Poza tym marketingowo,
ta w większości męska organizacja, długi czas
starała się prezentować jako „pozytywni patrioci”, co to nikogo nie obrażają, tylko podejmują dyskusję albo angażują się w „społecznie
rozczulające akcje” typu oddawanie krwi lub
zbiórki na potrzebujących. Jednak do czasu, bo
przełom nastąpił w 2015 roku, kiedy to na fali
„kryzysu uchodźczego”, zdecydowali się zorganizować demonstrację przeciw rzekomym
planom osiedlenia się osób uciekających przed

wojną i głodem w Gnieźnie. To wtedy bowiem
ich przemarsz zyskał typowo nacjonalistyczny
i ksenofobiczny charakter, podczas którego nie
zabrakło lokalnych kiboli czy „sportowców”
(ci ostatni mają dziś m.in. grupę o nazwie Liga
Patriotów Gniezno), a także polityków PiS-u.
Warto dodać, że Gnieźnieńscy Patrioci otarli się też o politykę i w latach 2014-2018 mieli
w Radzie Miasta swojego przedstawiciela Macieja Elantkowskiego, który zasłynął między
innymi cenzurowaniem lokalnej kultury, czyli
artystów, których postawa i dzieła nie zgadzały się z jego poglądami. Śmiemy twierdzić, że
zainspirował miejscowych osiłków do grożenia
pobiciem goszczącemu parę lat temu w Gnieźnie Jasiowi Kapeli (publicysta Krytyki Politycznej, autor książki „Polskie mięso” – red.).
Jednak jak to bywa, w tym przypadku akurat
na szczęście, nic nie trwa wiecznie i poza brakiem reelekcji do Rady Elantkowskiego, swoje
wystąpienie z Gnieźnieńskich Patriotów ogłosił
również prezes organizacji, który poprzedził je
swoistym coming outem w mediach społecznościowych, czyli przejściem na bardziej... liberalną, a nawet z lekka lewicową pozycję.
...DO „BRUNATNEJ FASZYZACJI”...

Niestety w tzw. międzyczasie młodsze pokolenie prawicowców okazało się bardziej radykalne, więc dla nich nawet patriotyzm z elementami nacjonalizmu to było zdecydowanie
za mało. Poza tym przestała im zapewne wystarczać lokalna perspektywa, więc w 2017
roku stworzyli gnieźnieński oddział Młodzieży
Wszechpolskiej. I tutaj, patrząc na publikowane czy głoszone treści, zrobiło się oczywiście
skrajniej, począwszy od opisu założeń grupy,
poprzez interpretację historii czy innych faktów, a na czynach skończywszy. W takim biogramie MW bowiem przeczytać możemy, że
skupia ona młodych ludzi, którym bliska jest
miłość do Ojczyzny oraz przywiązanie do narodowych i katolickich wartości. Oznacza to,
że już w deklaracji nie znajdziemy szerszej
perspektywy, tak jakby Polska była monolitem

złożonym tylko z tych części, a rodacy innego
pochodzenia, wyznania czy o zgrozo odmiennych przekonań – nie istnieli i nie mieli prawa
głosu. W sferze historycznych wrzutek, to
z kolei „nacjonalizm na pełnej” z zakamuflowaną jeszcze pochwałą faszyzmu, gdzie dobrym przykładem będzie nie tylko czczenie
Żołnierzy Wyklętych, ale wręcz jawnych kolaborantów z hitlerowcami, czyli Brygady Świętokrzyskiej, albo żenujące uproszczenia w temacie hiszpańskiej wojny domowej, w tym
nazywanie strony republikańskiej i Dąbrowszczaków komunistycznymi zbrodniarzami. Co
ważne, to „profesjonalne podejście” wszechpolaków do faktów zweryfikował ostatnio sam
Facebook ostrzegając przed fake newsem, gdy
ci podali informacje o rzekomo płonących kościołach na Zachodzie. Zresztą im bliżej spraw
bieżących, tym więcej krzywdzących podziałów i szowinizmu jak np. odmawianie prawa do
polskiego obywatelstwa wszelkim cudzoziemcom, nawet jeśli są wzorowymi i pracowitymi
ludźmi oraz tak zgodne z PiS-em, szczucie na
osoby LGBT+.
Natomiast jeśli chodzi o czyny, to większość
z nich również opiera się na wykluczaniu, a nawet przemocy. Tak było choćby podczas ubiegłorocznego Marszu Równości dla którego
wszechpolacy zorganizowali agresywną kontrę
zapraszając m.in. kiboli poznańskiego Lecha
czy brunatnych kolegów z innych miast, którzy poza bluzgami rzucali w uczestników Marszu także jajkami i drobnymi przedmiotami, by
na końcu oblać smolistą cieczą cokół pomnika
Bolesława Chrobrego przy Starym Ratuszu.
Warto dodać, że to wtedy „zaistniał” niejaki
Bartosz Mróz, który jako prezes MW i przeciwnik Marszu Równości, został poproszony
przez dziennikarkę z norweskiego „Aftenposten” o komentarz jako przeciwnik tęczowej
manifestacji i podczas tłumaczenia homofobicznej ulotki, stwierdził, że dla ochrony przed
osobami homoseksualnymi zaleca ona „wkładanie korka do odbytu”. Nie wiedząc jednak,
jak w języku angielskim nazwać korek anal-

W sierpniu 2020 r. w wielu
polskich miastach odbyły się
demonstracje w obronie osób
ze społeczności LGBT, które były organizowane przez
środowiska anarchistyczne,
antyfaszystowskie i lewicowe. Poniżej zdjęcie z pikiety
solidarnościowej, która miała
miejsce 11 sierpnia na gnieźnieńskim Rynku, w obronie aresztowanej aktywistki
Margot (hasłem wydarzenia
było „Nigdy nie będziesz szła
sama! Murem za Stop Bzdurom!”), oraz solidarności
ze wszystkimi zatrzymanymi osobami po protestach
w Warszawie 7 sierpnia.

Arya
(Antyfaszystowskie Gniezno)
ny – wskazał na korek od wina, więc nie trzeba dodawać, że cała sytuacja zainspirowała
śmieszki i memy, a Mróz z lekka wycofał się
z z publicznego działania, choć powody mogły
być też inne. Niestety przyroda nie lubi próżni
i na lidera wszechpolaków wysunął się Michał
Ostrzycki, który zdaje się mieć ambicję uchodzić za bezkompromisowego i groźnego, więc
nie boi się używać przemocy.
...I NAGIEJ PRZEMOCY

W ten sposób dochodzimy do Frontu Oczyszczenia Narodowego, mimo że jeszcze przed nim
Ostrzycki i spółka podejrzewani byli w mieście
o wysmarowanie falang na murach kamienic
oraz podobne bazgroły na płocie niezależnego
ośrodka kultury. Tymczasem FON to już jawny faszyzm i język, którego nie powstydziłby
się sam Adolf Hitler czy Joseph Goebbels, minister propagandy III Rzeszy. Zresztą najlepiej
świadczą o tym fragmenty „manifestu” jaki
FON-owcy zamieścili w sieci, gdzie m.in. zamierzają stawić czynny opór przejawom szkodliwych elementów w społeczeństwie, ale też
oczyścić kraj z brudów i wrogów narodu, a także zaprowadzić porządek spod znaku barw narodowych, krzyża celtyckiego i falangi.
Następnie, na dowód „sprawczości”, zostają wrzucone zdjęcia z inauguracji ruchu,
gdzie jego twórcy stoją zamaskowani z banerem „Śmierć wrogom ojczyzny” oraz biało-czerwonymi i czarnymi flagami z celtykiem,
a także z pałką teleskopową. Całości zaś towarzyszą płonące race. Jednak na tym nie koniec,
bo kolejny obraz znów sieje postrach, gdyż tym
razem palona jest na nim tęczowa flaga środowiska LGBT+ oraz Unii Europejskiej, czyli
domniemanych „wrogów ojczyzny”. Co więcej, na tych fotografiach widnieją młode osoby wśród których udało się zidentyfikować Michała Ostrzyckiego, a nawet jego dziewczynę
Marikę Matuszak. W identyfikacji bowiem pomogła m.in. fotorelacja z marszu narodowców
w Katowicach z 18 lipca, gdzie młodzi neofaszyści przeszli z banerem FON-u w czarnych ciuchach z celtykami. Wielu pewnie zapyta, kim jest Ostrzycki? Otóż to uczeń jednej
z gnieźnieńskich szkół średnich i o ironio, zdobywca stypendium naukowego starosty gnieźnieńskiego z przedmiotu historia w roku szkolnym 2019/20.
Wniosek z tego taki, że
nacjonaliści czy już faszyści to niekoniecznie
jacyś młodzi sfrustrowani czy niedouczeni ludzie, lecz postawa, na którą przyzwalają w dzisiejszej Polsce dorośli na stanowiskach i nie
tylko z PiS-u (wspomniany starosta należy bowiem do PO). Do tego osobną cegiełkę dokłada
pewnie formatująca, a nie refleksyjna szkoła z
wszelkimi „akademiami ku czci”, gdzie może i
lekcje historii się odbywają, ale jednostronne,
krzywdzące i nieodrobione z człowieczeństwa.

SOLIDARNIE Z LGBT

BEZ PAŃSTWA
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Federacja Anarchistyczna
sekcja Kraków

Anarchistyczny kongres oraz anarchistyczne i wolnościowe targi książek odbyły się między 19
a 20 września 2020 roku w Niezależnym Centrum Kulturalno-Społecznym „Warsztat” w Krakowie. Nazwa wydarzenia nawiązuje do tytułu książki „Bez państwa. Demokracja uczestnicząca
w działaniu”, której autorem był zmarły dziesięć lat temu Rafał Górski.
Podczas obu dni osoby uczestniczące w Bez Państwa mogły nabyć książki oraz czasopisma od ACK Galicja, Grecji w Ogniu,
Oficyny Bractwa Trojka i distra czasopisma „Inny Świat”. Dwóm
ostatnim były poświęcone mini-wystawy, gdyż obydwie inicjatywy już jakiś czas temu przekroczyły dwadzieścia pięć lat działalności. Główną wystawę poświęcono Rafałowi Górskiemu – począwszy od jego działalności w Konfederacji Polski Niepodległej
pod koniec lat 80, przez akcje ekologiczne na początku lat 90.,
na demonstracjach społeczno-politycznych Federacji Anarchistycznej skończywszy. Drugą dużą wystawę tworzyły okładki
i wybrane strony polskich zinów i pism anarchistycznych z lat
80. i 90., których egzemplarze znajdują się w zbiorach projektu
Zinelibrary.pl
Szczegółowe sprawozdanie z kongresu zostanie opublikowane
w anarchistycznym czasopiśmie „Inny Świat”, a nagrania z wykładów będą stopniowo publikowane na naszym fanpejdżu oraz
kanale youtubowym Federacji Anarchistycznej Kraków. Poniżej
przedstawimy program wraz z kilkoma informacjami.
SOBOTA (19.09)

Zaczęliśmy od wykładu Adriana Sekury (antropologa kultury i historyka) zatytułowanego „Spełniające się marzenie – z historii polskiego ruchu anarchistycznego”, będącego równocześnie promocją
niedawno przetłumaczonej i wydanej książki Eliezera Hirszauge.
Kolejnym punktem spotkania były wspomnienia o Rafale Górskim, w których wzięli udział Maciej Gawlikowski (historyk,
były działacz KPN), Wojciech Dudziński (były aktywista FA),
Beata Kowalska (socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego)
oraz Michał Przyborowski (w latach 1999-2004 wydający z Rafałem słupsko-krakowskie czasopismo anarchistyczne „A-tak”).
Dalsze wykłady były już ściśle poświęcone Górskiem i odnosiły się do jego książki. Rozpoczęliśmy od wystąpienia Ingi
Hajdarowicz (aktywistki, doktorantki UJ) pt. „Demokracja bezpośrednia. Dziedzictwo Aten czy rewolucyjnego Paryża?”, nawiązującego tytułem do spotkania z Rafałem, które odbyło się
wiele lat temu. W temacie tym Rafał Górski poruszał sprawę
budżetu partycypacyjnego, mającego m.in. odebrać politykom
i urzędnikom władzę nad decyzjami i finansami publicznymi.
Następnie Jarosław Urbański (socjolog, działacz m.in. Inicjatywy Pracowniczej) podczas wykładu pt. „Prawo bez sprawiedliwości. Na kanwie Rafała Górskiego krytyki obowiązującego systemu prawnego i wymiaru sprawiedliwości” poruszył temat tego,
czy ruch anarchistyczny może wypracować własne postulaty
w tej kwestii, wychodząc poza obronę przed represjami.
W wystąpieniu pt. „Projektowanie spółdzielczych struktur
społecznych – niedokończona dyskusja z Rafałem” Andrzej
Kliś (anarchista, działacz Związku Syndykalistów Polski) zwrócił uwagę na to, w jaki sposób spółdzielczość, przekraczając
etap działalności związków zawodowych, może stać się narzędziem do budowania mechanizmów samozarządzania, nie tylko
w miejscu pracy.
Później Agnieszka Mróz (działaczka OZZ Inicjatywa Pracownicza) opowiedziała nam o tym, jak można „Powiązać robotniczą
niezgodę i anarchosyndykalistyczne ideały”, rozważała kwestię
tego, w jaki sposób wspólnie pogłębiać inspiracje rewolucyjnej
teorii Rafała Górskiego i radykalnej praktyki Marcela Szarego
(OZZ IP z poznańskich zakładów Cegielskiego), inspirując do
działania w oddolnym ruchu pracowniczym.
Ostatni wykładem był drugie wystąpienie Jarosława Urbańskego pt. „Ruch anarchistyczny przeciw eksmisjom”, w którym
opowiedział o grupach i inicjatywach anarchistycznych starających się przeciwdziałać eksmisjom i współuczestniczyć w ruchu
lokatorskim.
Pierwszy dzień zakończyliśmy dyskusją pt. „10 lat później –
inspiracje Rafała Górskiego w działaniu”, którą poprowadziła
Beata Kowalska.

NIEDZIELA (20.09)

Wykłady poświęcono bieżącym sprawom ruchu anarchistycznego ostatnich lat, takim, które pochłaniają dużo naszego czasu, ale
też przynoszą konkretne efekty. Rozpoczęliśmy od wykładu osób
bezpośrednio związanych z poznańską Federacją Anarchistyczną i skłotem Rozbrat: Katarzyny Czarnoty (współzałożycielki
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów) i Łukasza Łyskawki (członka oddolnych grup ekologicznych) pt. „Migracje i wysiedlenia a kwestie ekologiczne. Wspólne pola walki”, gdzie skupiono się na przedstawieniu zależności dotyczących eksploatacji
zasobów wodnych ze zmianami klimatu, sytuacją polityczną,
niezadowoleniem społecznym, a migracjami na poziomie lokalnym (wysiedlenia inwestycyjne) oraz geopolitycznym (tzw. kryzysem uchodźczym i polityką anty-migracyjną).
Następne dwa spotkania były poświęcone piśmiennictwu tworzonemu przez anarchistów. Najpierw Metys (Bractwo Trojka,
kiedyś artzin „Szelest”) opowiedział o „Wydawnictwach anarchistycznych w kontekście walk społecznych”, a następnie wziął
udział – razem z Krawatem z „Innego Świata” i Adrianem Sekurą (kiedyś zin „Lord Terror”) – w dyskusji pt. „Od »Homka«
do »A-taku«. Co dalej z prasą anarchistyczną w Polsce?”, którą
prowadził przedstawiciel Zinelibrary.pl
Jeśli szczęście dopisze, to w kolejnym roku zorganizujemy
drugą edycję. Zapraszamy do uczestniczenia i współtworzenia
wydarzenia! ;)

ANARCHIZM NA TERYTORIUM OKUPOWANYM PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE
Zbieramy informacje o inicjatywach anarchistycznych i okołoanarchistycznych z całego kraju, byśmy
wiedzieli, gdzie kogo szukać i żeby ludzie widzieli, gdzie warto pojechać, jeśli interesują się polityką
czy szukają ludzi o podobnej ideologii. Planujemy opublikować dużą mapę z zebranymi inicjatywami,
dlatego prosimy Was o nadsyłanie znanych Wam grup czy inicjatyw z podaniem strony www.
Inicjatywy prosimy wysyłać na: fb.com/FA.Wroclaw lub na adres e-mail: fa@wolnywroclaw.pl
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FEDERACJA ANARCHISTYCZNA
Sekcje FA:
Federacja Anarchistyczna Kraków
http://www.fakrakow.wordpress.com/
fb.com/FederacjaAnarchistycznaKrakow/
e-mail: fa_krakow@riseup.net
Federacja Anarchistyczna Łódź
https://www.facebook.com/federacjaanarchistycznalodz/
Federacja Anarchistyczna Poznań
https://www.rozbrat.org/
https://www.facebook.com/rozbrat/
e-mail: rozbrat.org@gmail.com
Federacja Anarchistyczna Rzeszów
https://www.facebook.com/FA.Rzeszow
e-mail: fa.rzeszow@riseup.net
tel. 516 899 781
Federacja Anarchistyczna Śląsk
https://www.facebook.com/FederacjaAnarchistycznaSlaskFas
e-mail: federacja_slask@protonmail.com
Warszawska Federacja Anarchistyczna
http://warszawskafa.bzzz.net/
https://www.facebook.com/fawarszawa/
wfa@riseup.net
Federacja Anarchistyczna Wrocław
https://wolnywroclaw.pl/
e-mail: fa@wolnywroclaw.pl
Kontakty FA:
Kontakt FA Bydgoszcz
e-mail: kontaktfabydgoszcz@protonmail.com
Kontakt FA Gniezno
e-mail: kontaktfagniezno@protonmail.com
Kontakt FA Konin
e-mail: kontaktfakonin@riseup.net
Kontakt FA Leszno
e-mail: fa-leszno@o2.pl
Kontakt FA Lublin
https://www.facebook.com/Federacja-Anarchistyczna-Lublin-155961147829704/
e-mail: federacja.lublin@gmail.com
Kontakt FA Nowy Sącz
https://www.facebook.com/wolnysacz
e-mail: wolnysacz@riseup.net
Kontakt FA Ostrów Wielkopolski
tymczasowo: fabiuro@riseup.net
Kontakt FA Szczecin
e-mail: szczecin@federacja-anarchistyczna.pl
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