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W tym numerze sporo miejsca poświęciliśmy sytuacji na granicy.
Na początku planowaliśmy przygotowanie raportu z aktywności
ruchu anarchistycznego w tym temacie. Jednak sytuacja jest dynamiczna, a ilość podejmowanych działań oraz ich różnorodność
na tyle duże, że nie starczyłoby nam miejsca na uwzględnienie ich
wszystkich. W gazecie zamieściliśmy więc teksty dotyczące wydarzeń na granicach (nie piszemy tylko o Polsce) oraz migracji jako
takiej, które szeroko analizują problem. Napisały je osoby bezpośrednio zaangażowane w pomoc migrantom_ką.
Opublikowaliśmy też apel dotyczący zbiórki pieniężnej i materialnej. Uruchomiło ją kilka grup Federacji Anarchistycznej, aby
efektywniej działać w okolicach granicy i skutecznie pomagać
uchodźcom. Grupy te powołały do życia oddolną, i niezależną od
reszty inicjatyw, anarchistyczną koordynacje No Borders Team,
której wyczerpujące oświadczenie również znajdziesz w tym nr.
Oprócz obecności na granicy polsko-białoruskiej anarchiści
i anarchistki angażują się w ,przybierające różne formy, dzia-

łania w ośrodkach miejskich. W Łodzi, Katowicach, Poznaniu
i Warszawie zorganizowaliśmy demonstracje i pikiety przeciwko
polityce rządów polskiego i białoruskiego. We Wrocławiu, przed
wejściem do Urzędu Wojewódzkiego, powstało miasteczko namiotowe. Okupacja trwała tydzień. W Warszawie osoby, m.in. związane z grupą Wilczyce, prowadziły strajk głodowy, a w Poznaniu
na budynku Urzędu Wojewódzkiego zawisł ogromny baner o treści „Żaden człowiek nie jest nielegalny. Przeciwko Europejskiej
fortecy”. Poznańskie środowisko anarchistyczne przygotowało też
reportaż filmowy o sytuacji na granicy. Materiały wykorzystane w
jego realizacji zostały zebrane podczas pobytu osób z FA Poznań
w okolicach terenu objętego stanem wyjątkowym. Aktualnie planowane są kolejne działania i akcje.
W tym nr poruszamy też kilka innych tematów. Ratowniczka
medyczna napisała o realiach swojej pracy i postulatach strajkowych osób pracujących w ochronie zdrowia. Przeczytasz również
artykuł młodego aktywisty dotyczący młodzieży w partiach lewicowych, i tłumaczenie tekstu krytycznego wobec aktywizmu wyrosłego na punkowej subkulturze. Właśnie zmagamy się z kolejną
falą pandemii, więc i tego tematu nie zabrakło. Dużym wydarzeniem dla środowiska anarchistycznego była niedawna wizyta za-

patystów, którzy przyjechali do Europy, by dokonać tu pokojowej
inwazji, i wesprzeć liczne osoby i grupy w ich lokalnych walkach.
Swoją wywrotową nowinę szerzyli również w Polsce. W Ataku
znajdziesz obszerną relację z ich pobytu. O zapatystach przeczytasz również w tekście, będącym kolejną odsłoną naszego filmowego cyklu. Nie zabrakło też innych stałych tematów – architektury, recenzji książek i odrobiny historii. Ten nr obrodził też
w ciekawe wywiady.
Ograniczenia jakie niesie ze sobą wydawanie gazety papierowej nie pozwoliły nam niestety napisać o wielu innych, ciekawych
i ważnych wydarzeniach. Pozostajemy jednak czujni i uważnie
obserwujemy sytuację w kraju i na świecie, by do kolejnych nr
przygotować wartościowe analizy i komentarze. Świadomi wspomnianych ograniczeń, pracujemy jednak nad tym by je powoli,
ale konsekwentnie eliminować. Możesz się więc spodziewać, że
w 2022 roku Atak nieco zmieni swoje oblicze. Nad szczegółami
jeszcze się głowimy, więc musisz zaczekać na ich odkrycie. Gwarantujemy jednak, że cierpliwość – przynajmniej w tym przypadku
– naprawdę popłaca.
				Owocnej lektury!

BEZPIECZNA GRANICA TO TAKA, KTÓRA NIE ISTNIEJE
PRZECIW SYSTEMOWI KATEGORYZOWANIA LUDZI

W całej historii dziejów ludzkość bez przerwy migrowała. Przepływ ludzi z miejsca na miejsce był motorem
napędzającym powstawanie cywilizacji i rozprzestrzenianie się wynalazków i idei, które wędrowały razem
z przemieszczającymi się grupami. Proces ten nie jest zatem niczym nowym ani niezwykłym. Nie trzeba też szukać odległych od nas czasowo przykładów, żeby zorientować się, że wszyscy byliśmy na pewnym etapie historii
migrantami. Zaledwie 80 lat temu II wojna światowa zmusiła miliony ludzi na świecie do wędrówki, najczęściej
niebezpiecznej i wbrew ich woli. Wystarczy sięgnąć do wspomnień osób z pokolenia naszych dziadków, zmuszonych do opuszczenia swoich domów, które znalazły się nagle pod władaniem innego państwa.
Przyczyny współczesnych migracji nie różnią się od tych, które znamy z przeszłości.
Są wynikiem konfliktów zbrojnych, aneksji, czystek etnicznych, zmian klimatycznych
i presji ekonomicznej.
Warto sobie w tym miejscu odpowiedzieć na
pytanie, kto jest aktualnie odpowiedzialny za
pogarszanie się warunków życia milionów ludzi, zmuszonych tym samym do szukania innych terenów do życia.
Kraje globalnej Północy oraz ponadnarodowe korporacje od lat zbijają kapitał na lokalnych walkach i nieszczęściu mieszkanek
terenów nimi objętymi. Począwszy od bliskowschodnich wojen o kontrolę nad złożami
ropy czy gazu, poprzez neokolonialny wyzysk
i wspieranie ludobójstwa w Afryce, po ciche
wspieranie fanatycznych organizacji, które pomagają w destabilizacji całych regionów i dają
pretekst do zbrojnych interwencji w ramach
„zaprowadzania demokracji”. Na śmierci i wyzysku ludzi swoje fortuny budują zachodnie firmy zbrojeniowe i spółki energetyczne.

Dobrobyt Pierwszego Świata jest
oparty na wyzysku całej reszty.
Często w rozważaniach nad migracją pomija
się też wpływ zmian klimatycznych. Coraz
bardziej zauważalnym czynnikiem, zmuszającym ludzi do porzucania swoich dotychczasowych miejsc zamieszkania, są wojny wywołane
kurczeniem się zasobów wody pitnej oraz powierzchni terenów, na których możliwe są uprawy, a w konsekwencji głód. Pamiętajmy zatem,
że za emisję gazów cieplarnianych do atmosfery odpowiedzialny jest w ogromnej większości wielki kapitał. Jest to kolejny przykład
prywatyzacji zysków przy jednoczesnym przenoszeniu kosztów na najbiedniejszych. Wielkie koncerny korzystają z taniej siły roboczej
w krajach globalnego Południa, jednocześnie
niszcząc tamtejsze ekosystemy. Jest to więc
sytuacja, w której ludzie okradani są z owoców swojej pracy oraz środowiska naturalnego,
w którym dotychczas żyli. To najbiedniejsza
część ludzkości ponosi wszystkie najstraszniej-

sze koszty neoliberalnej ideologii nieskończonego wzrostu PKB, który może rosnąć jedynie
dzięki pochłanianiu ograniczonych zasobów,
wyzyskowi oraz konfliktom zbrojnym napędzającym koniunkturę.
Z drugiej strony migranci są rosnącemu kapitalizmowi niezbędni także w Pierwszym Świecie, ponieważ system ten potrzebuje taniej siły
roboczej. Potrzebni są też do dyscyplinowania
reszty społeczeństwa za pomocą strachu. Dlatego wszelkie deklaracje skrajnej prawicy o „potrzebie szczelności granic” i hasła o „upadku
europejskiej cywilizacji nie są przez faszyzujących polityków traktowane poważnie, służą
jedynie zdobywaniu poparcia w zastraszonym
społeczeństwie. Faszyzm jest narzędziem kapitalistycznego świata, po które sięga, kiedy poczuje się zagrożony. A kapitał jak już napisałyśmy wyżej, potrzebuje migrantów. Aby jednak
migranci pełnili funkcję dla nich przewidzianą, potrzebne jest utrzymanie ich w strachu.
Niepewny byt, groźba deportacji, pozwolenie
lub odmowa sprowadzenia swojej rodziny – to
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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.
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:
Agnieszka, Mateusz Gierszon, Szymon Gams, Tomek, Maciej
Wy, Eluszki Kitko, No Borders Team, Katarzyna Czarnota,
Dawid Chalimoniuk, Kama, Łukasz Weber, Krzysztof

Kołacki, Kapitan Flint, Federacja Anarchistyczna s. Poznań,
Aleksander Łaniewski, mXs, Katarzyna Różniak i Post
Brothers, Halina, Janka i Plakaciary, Klara Wysocka, Food
Not Boombs Zielona Góra
W numerze wykorzystano ilustracje:
Klary Wysockiej IG Klara.wysocka
Janka Fb: @CzornePapirochy
Osoby odpowiedzialne za ten numer:
Tysart Mezinos, Eluszki Kitko, Bełt, Gazela

wszystko narzędzia nacisku, dzięki któremu
władza chce zachować nad ludźmi kontrolę
absolutną. Jest to rodzaj XXI-wiecznego obozu pracy, który chciałby ludziom proponować
dwie możliwości: ciężką, wyniszczającą pracę przy odpowiednio niskim wynagrodzeniu
lub pozbawienie praw i deportacje do miejsca,
gdzie ich życie lub zdrowie byłyby narażone.
To właśnie jednym z rezultatów opisanego wyżej działania jest obecna sytuacja na
wschodniej granicy Polski. Władze wprowadziły stan wyjątkowy, uniemożliwiając niesienie pomocy umierającym ludziom. Straże Graniczne z Polski i Białorusi świadomie skazują
ludzi na okrutną śmierć, wypędzając ich do
lasu i mając pełną świadomość, że druga strona
zrobi to samo – przy okazji bijąc, niszcząc telefony i inne rzeczy osobiste. Media, które powinny stać na straży poszanowania praw człowieka i udostępniać rzetelne informacje, same
stają się uczestnikami gry politycznej, w której
ludzi traktuje się jak pionki. Oczywiście zdjęcia leżących w błocie dzieci są dobrym materiałem na sensacyjny artykuł czy program.

ILUSTRATORKA NUMERU
KLARA WYSOCKA
Jestem artystką, malarką i ilustratorką. W swojej twórczości
poruszam tematykę społeczną i
komentuję rzeczywistość wokół
siebie. Lubię klimaty szeroko
rozumianej polskości i lubię z nimi polemizować. Poza sztuką
zajmuję się też edukacją
artystyczną. Uważam, że jest
ona bardzo ważna, aby budować
silniejszą tkankę społeczną.
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Niemniej ich wydźwięk wciąż koncentruje się na sytuacjach osób
z doświadczeniem migracji w najlepszym razie jako na indywidualnych tragediach, nie skupiając się
na ich systemowym charakterze.
Dla nas jednak nie jest ważne, czy przemocy ze strony władz doświadczają dzieci, kobiety, osoby starsze czy też mężczyźni w wieku
poborowym. Każda osoba ma prawo do życia w warunkach niezagrażających jej życiu
i godnego traktowania. Uważamy to prawo
za nadrzędne wobec praw ustanawianych
przez władzę. Nie ma też dla nas znaczenia,
czy jakaś instytucja uzna daną grupę ludzi za
uchodźców politycznych czy migrantów ekonomicznych. Podział ten uważamy za całkowicie sztuczny i służący tworzeniu kolejnych podziałów na osoby, którym można pomóc i na
takie, które na pomoc nie zasługują. Podział ten
wynika bezpośrednio z koncepcji granic, jakie
znamy współcześnie.

Dobrze wiemy z historii, że granice państwowe nie są ani bytem
naturalnym, ani obiektywnym
– są przede wszystkim tworem
ideologicznym. Dzięki ich istnieniu, ustanawianiu, przesuwaniu,
otwieraniu i zamykaniu, możliwe
jest dyscyplinowanie.

Łatwo zapomnieć o tym wszystkim, kiedy
od dziecka jesteśmy indoktrynowani tak, by
granice uznawać niemal za świętość, za którą
powinniśmy oddać życie. W momencie, kiedy
podróżując po Europie, praktycznie nie odczuwamy ich istnienia. Widać to doskonale, gdy
przyjrzymy się argumentom antymigranckim.
Jednym z najczęściej pojawiających się stwierdzeń jest to, że migranci powinni „normalnie”
złożyć wniosek o azyl w ambasadzie, zamiast

przedzierać się przez las. To przepaść, która
dzieli Pierwszy Świat od całej reszty. Przepaść
tak wielka, że osoby uprzywilejowane nie są
w stanie nawet wyobrazić sobie losu tych, których system stawia niżej. Bo w rzeczywistości
jest to bardzo trudna do wyobrażenia sytuacja,
gdy jedna osoba może swobodnie podróżować po świecie, podejmować pracę w dowolnym miejscu i mieszkać tam, gdzie ma ochotę.
Druga natomiast nie ma prawa opuścić miejsca,
w którym mieszka – jeśli chodzi o swobodę
poruszania się, czyli jedno z najistotniejszych
ludzkich praw, jest de facto niewolnikiem mogącym decydować o swoim losie tylko w pewnym stopniu. Jedynym powodem, dlaczego tak
wielka nierówność ma miejsce, jest fakt, że
urodziła się w innym miejscu.
Granica jest więc narzędziem utrzymywania globalnych zależności i podporządkowania. Żyjemy w dobie deklarowania powszechnej troski powodowanej ogromnym wzrostem
nierówności między najbogatszą częścią świata, a zdecydowaną większością ludzi. Tendencję tę przejawiają wielkie organizacje charytatywne, hojnie dotowane przez biznesmenów,
i coraz liczniejsza grupa polityków. Tymczasem
przedstawiciele wielkiego kapitału i polityki
robią wszystko, by zachować status quo i utrzymać zależność krajów globalnego Południa.
Media natomiast zdążyły już nas przyzwyczaić, że życie ludzkie ma różną wartość w zależności od tego, z której strony granicy dana
osoba pochodzi. W tym wykreowanym sztucznie świecie śmierć palestyńskiego nastolatka
nie jest taką samą tragedią co śmierć kogoś, kto
miał paszport izraelski, a śmierć żołnierza koalicji okupującej Afganistan jest „większą” tragedią niż wymordowana wioska zamieszkała
przez Afgańczyków. „Wśród ofiar nie było Polaków”.
Obecny system i służący mu ludzie wciąż
żyją w głębokim XX wieku. Fakt, że to nie
my na razie płacimy za zmiany cd na s.4
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cd ze s.3
klimatu,
nie
powinien
jednak działać uspokajająco. Kolejne prognozy
dotyczące globalnego ocieplenia i jego skutków
dla ludzkości są coraz bardziej pesymistyczne.
Problem nie zniknie, wręcz przeciwnie, będzie
się nasilał i dotknie z czasem większość ludzi.

Odsuwanie od siebie tej świadomości i traktowanie obecnej migracji jako fali, która minie, jeśli
tylko granice będą odpowiednio
szczelne, jest nie tylko naiwnością,
ale przede wszystkim niebezpieczną iluzją. Idea państw i granic, próby oddzielania się od reszty świata
murem, doprowadzą nas do wojny,
którą wszyscy przegramy.

zmiany i adaptacji globalnego systemu, by
przygotować się na nachodzące zagrożenia.
Zmiany wymaga każdy jego aspekt – system
opieki zdrowotnej, system mieszkaniowy, stosunki pracy oraz sama idea istnienia państw.
Ponieważ skala problemu jest tak duża i dotyczy wszystkich części naszego życia, potrzebne jest otwarcie debaty, która zaangażuje
wszystkie segmenty społeczne.
Granice nigdy nie będą szczelne. Granice nie
służą ochronie ludzi. Jedyną szansą na zmierzenie się zarówno z obecną sytuacją, jak i tą,
która czeka nas w przyszłości, jest całkowita
zmiana myślenia o świecie, życiu społecznym
i wartościach, jakimi się kierujemy.
Jeżeli popierasz to, co robimy wesprzyj nasze
działania https:/ /zrzutka.pl/rab8e2

Zamiast myśleć o tym, jak najlepiej się odgradzać, powinniśmy skupić się na próbach

BRAK REAKCJI NA PRZEMOC JEST
NIELEGALNY!

DZIAŁANIE

JEST POWINNOŚCIĄ!
Katarzyna Czarnota

Rzeczywistość pogranicza, to codzienne interwencje grupy aktywistów
i aktywistek, którzy sprzeciwiają się skrajnej przemocy państwa wobec
osób przymusowo migrujących. Nadal jednak jest nas za mało! Czas już
odwrócić narrację i jasno podkreślić, że pomaganie innym ludziom, niezgoda na tortury i patrzenie władzy na ręce, nie może być traktowane jak
przestępstwo, ale jak podstawowa powinność.
Coraz więcej grup społecznych zaczyna zauważać dramatyzm sytuacji na pograniczu,
czas by mobilizować się na każdej możliwej
płaszczyźnie, gdyż mechanizmy czystej przemocy, dziś testowane na przymusowych migrantkach i migrantach, jutro będą dotyczyć
i Ciebie. Gdy obowiązujące prawo skazuje ofiary reżimów i handlarzy ludźmi na przymusowe
wywózki (które kończyły się już śmiercią), wiemy, że granice akceptacji i norm zostały nieodwracalnie przekroczone. Aktywiści, prawnicy i dziennikarze, którzy pomimo tego, że
dotychczas nie zajmowali się profesjonalnie ratowaniem życia i zdrowia, w dzisiejszej sytuacji stanu wyjątkowego znajdując w lesie ludzi
w hipotermii, przerażonych, pobitych w stanie
skrajnego wycieńczenia robią to, czym powinno zajmować się demokratyczne państwo - ratują ludzkie życie. Woda, paczki z jedzeniem,

Zdjęcia: Dawid Chalimoniuk

piciem, koce, ciepłe ubrania, buty, zestawy ratunkowe, pełnomocnictwa - to pakiet na każdy
wyjazd. Czasami droga w poszukiwaniu ofiar
push-backów trwa kilkanaście godzin. Brakuje prawników, medyków, osób do raportowania
i reagowania na wszystkie przypadki. Ale
przede wszystkim jednostek państwowych
i międzynarodowych, które zajmują się ratowaniem życia i zdrowia. Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż, Rzecznik
Praw Obywatelskich, Medycy na Granicy, Lekarze Bez Granic, organizacje pozarządowe - wszyscy są ograniczeni działaniem polskiego rządu,
który zabrania wjazdu do czerwonej strefy.
Historia wielokrotnie udowodniła, że nie ma
nielegalnych ludzi migrujących. Są nieuregulowane przekroczenia granic, przymusowe migracje i zbrodnie polegające na przyzwoleniu
lub doprowadzaniu do śmierci. To konkretni

ludzie są odpowiedzialni za śmierć osób, które szukając schronienia przypłaciły swoją wiarę
w „prawo do ochrony” na terenie Polski (oraz
UE) własnym życiem. Władza wysługuje się
funkcjonariuszami państwa, każąc im wykonywać rozkazy prowadzące nierzadko do śmierci.
Jednocześnie duża część społeczeństwa uwierzyła w propagandę o bezpieczeństwie kraju,
traktując ofiary jak przestępców. To wiadomość, którą wysłał do Grupy Granica jeden z
mieszkańców terenów znajdujących się przy pasie stanu wyjątkowego:
„Wróciłem do domu prawie nagi i ze łzami w
oczach. Przypadkiem jadąc przez las spotkałem
uchodźców całych przemokniętych, i oddałem
im wszystko co miałem. Jedno dziecko, kobieta
i dwóch mężczyzn. Kobieta cały czas płakała.
Żebyś zobaczyła jak oni byli przemoczeni. Tu
od dwóch dni cały czas pada Byłem później tam

z jedzeniem i ich już nie było. Za mało nas jest.
Ta większość jak obserwuje, to po prostu się ich
boi. Nie wiem dlaczego”
Bać powinniśmy się oprawców, nie ludzi
przed nimi uciekających.
KTO ZA TO ODPOWIADA?

Szlakiem migracyjnym steruje reżim białoruski. Na początku jego funkcjonariusze wprowadzają zdesperowanych ludzi w błąd, mamiąc ich
wizją pomocy w dotarciu do granic bezpiecznej
Europy. Większość przyjeżdża na wizach turystycznych, z dodatkowo wykupionym ubezpieczeniem. Rodziny, dzieci, osoby starsze. Jeszcze przy granicy z Białorusią każe im się płacić
czasami po kilkaset euro za wodę, jedzenie,
podstawową pomoc. Ale reżim w Mińsku, tak
jak i bezwzględni handlarze ludźmi i przemytnicy, może zarabiać tylko dlatego, że bezpieczne
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mechanizmy ubiegania się o ochronę na poziomie europejskim po prostu nie działają.
I dlatego za obecny kryzys odpowiedzialna
jest cała struktura Unii Europejskiej. Niewydolność i kryzys instytucji unijnych doprowadziły
do sytuacji, w której nie tylko Łukaszenka, ale
również turecki prezydent Erdogan oraz inne
reżimy, czy prawicowe rządy, rozgrywają „grę
w ludzkie życie” na granicach Europy. Przemoc w tej grze stała się obowiązującym prawem. Nie jest to zresztą sytuacja nowa. W roku
2015 Francois Crepeau, niezależny ekspert przy
Radzie Praw Człowieka ONZ, w swoich licznych wystąpieniach wskazywał, że jeżeli rządy
Europy chcą mieć jakąkolwiek realną kontrolę
nad migracjami, muszą ustanowić legalne drogi
przemieszczania się ludzi. Jako jeden z nielicznych mówił wprost: „Nie udawajmy, że to, co
dotychczas robi UE oraz jej członkowie działa. (…) [B]udowanie grodzeń, używanie gazu
łzawiącego i inne formy przemocy kierowane
przeciwko migrantom i ludziom ubiegającym
się o azyl; więzienie, odmawianie prawa do
podstawowych rzeczy takich jak schronienie,
jedzenie czy woda oraz używanie języka nienawiści, nie zatrzyma ludzi przed migracją, czy
wykorzystywaniem różnych dróg migracji (też
tych nielegalnych) do Europy” . Crapeu pisał

w kontekście wydarzeń, które nazwane zostały
„kryzysem uchodźczym”, choć w rzeczywistości był on jego zdaniem kryzysem struktur Unii
Europejskiej.
ZABÓJCZA PROPAGANDA

Po polskiej stronie - z dala od uwagi opinii
publicznej, w przestrzeni stanu wyjątkowego dochodzi do sytuacji, w której codziennie umierają lub tracą zdrowie cywile – ofiary politycznej gry i cynizmu białoruskiego dyktatora oraz
przyklaskujących mu polityków z Warszawy. Ci
drudzy systematycznie pielęgnują dyskurs posługujący się rasistowskimi i ksenofobicznymi
kliszami. Obecna w mediach rządowych i prawicowych, dehumanizująca uchodźców propaganda sprawiła że, to co się dziś dzieje stało się
w ogóle możliwe.
Nie ma przypadków. Bo przecież to nie przypadek, że polecenia nakazujące wywózki i tortury dzieci, kobiet, osób starszych i mężczyzn
padają w czasie, gdy na rządowych konferencjach prasowych sączy się widzom propagandę
nienawiści przy pomocy obscenicznych kadrów,
przedstawiając migrantów jako przestępców. To
dwie strony tej samej monety.
Wszystko to ma bezpośredni związek z deklaracją, że polski rząd nie będzie respektował

LITWA

Ze względu na wzrastającą destabilizację krajów Bliskiego Wschodu, i coraz większą liczbę osób szukających
schronienia, Litwa znalazła się w zupełnie nowej sytuacji.
Szacuje się, że od czerwca 2021 roku przebywa w tym
kraju około 4,1 tysiąca osób, które ubiegają się o ochronę międzynarodową, a kilka tysięcy zostało zawróconych
z granicy w ramach procedury push-back.
Agnieszka
W 2015 roku debata o przyjmowaniu
osób z doświadczeniem uchodźczym
nie ominęła również Litwy. Państwo
Litewskie przynależne do Unii Europejskiej i NATO zobowiązane było
do uczestniczenia w mechanizmie
relokacji. Litwa ma około 2,794 miliona mieszkańców, według propozycji Unii Europejskiej miała przyjąć
710 osób. Po rozmowach ustalono,
że będzie to 325 osób i dodatkowe
750 uchodźczyń i uchodźców, którzy
po zamknięciu granicy przez Węgry
znalazły się w zupełnym potrzasku

na tzw. Szlaku Bałkańskim. Ostatecznie na Litwę wpuszczono 468
osób z doświadczeniem uchodźczym,
z czego w 2018 roku pozostało na jej
terytorium mniej niż 30% osób, które zostały przyjęte w ramach programu relokacji. Jak przyznawał jeden
z przedstawicieli rządu litewskiego,
sytuacja osób, które zdecydowały się
pozostać na Litwie jest skomplikowana ze względu m.in. na negatywne
nastawienie Litwinów, niewystarczającą znajomość języka litewskiego
przez imigrantki i imigrantów oraz

zasady wyższości prawa unijnego nad prawem
narodowym. Na granicy wyższość prawa krajowego oznacza, że odpowiedzialni za śmierć
ludzi nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przed sądami międzynarodowymi. Czego zatem możemy się spodziewać w najbliższej
przyszłości? To oczywiście pytanie retoryczne,
bo dotychczasowe działania polskich władz wyraźnie określają ich wektor. Nie bez przyczyny
większość rozkazów Straży Granicznej jest wydawana ustnie. Nie bez przyczyny w dyspozytorniach pogotowia słyszymy “Nie obchodzi
nas czy oni umierają, czy nie. No nielegalni imigranci. Nie wyślemy karetki”.
STEROWANY PRZEZ DYKTATORA
SZLAK MIGRACYJNY

Obecnie na granicy Polski z Białorusią obserwujemy bezprecedensową sytuację związaną
z niespotykaną dotąd skalą i poziomem sterowania migracją. Sytuacja ta nie dotyczy tylko
Polski, lecz całej Unii Europejskiej. Ogłoszenie w Polsce 2 września tego roku stanu wyjątkowego, było decyzją podyktowaną przede
wszystkim chęcią uniemożliwienia działań
prawniczkom i prawnikom, mediom, organizacjom pozarządowym i aktywistom wykonującym pracę związaną z monitoringiem i do-

kumentacją, czyli patrzeniem władzy na ręce.
Obecna “polityka bezpieczeństwa” to polityka
przemocy i bezsilności. Dowodzą tego zarówno
konkretne projekty i decyzje, jak i obrazy czy
opisy sytuacji z granic. I tak: zamiast rozwiązań polegających na tworzeniu bezpiecznych
dróg migracji i systemów ochrony przed przemytnikami, ludzi wrzuca się w ich ręce. Zasieki
powodują jedynie, że kolejne osoby zmuszone
są obierać dłuższą i najbardziej niebezpieczną
drogę; to z kolei sprawia, że coraz więcej z nich
ginie w drodze.
Codziennie kolejne osoby (i całe rodziny) są
(i wszystko wskazuje na to, że będą) przymusowo wywożone do lasów; dzieje się to tak, żeby
nikt nie widział. Nikt się również nie dowie, ile
osób przypłaciło to „cofnięcie” życiem. Czas
myśleć, kto poniesie konsekwencje za śmierć
tych osób, kto poinformuje ich rodziny i kto
zajmie się pochówkiem? Wydający rozkazy są
odpowiedzialni za tę sytuację! Tym, którzy je
wykonują, należy przypominać o obowiązku
odmowy, odmowy zabijania i dehumanizacji.
A reszcie, o tym, że pomaganie i solidarność
nie są przestępstwem, lecz powinnością.
W tekście zostały wykorzystane fragmenty z artykułu autorki, opublikowanego w 171 nr. Polskiej edycji LeMonde
diplomatiqe

NOWY PUNKT NA EUROPEJSKIM
SZLAKU NIELEGALNYCH COFNIĘĆ
I PRZYSZŁYCH DEPORTACJI
brak więzi społecznych. Od 2019
do 2021 roku, na Litwie nie złożono praktycznie żadnego wniosku
o ochronę międzynarodową. Obecna sytuacja nie jest taka sama jak
na przełomie 2015/2016 roku. Ze
względu na wzrastającą destabilizację krajów Bliskiego Wschodu, i coraz większą liczbę osób szukających
schronienia, Litwa znalazła się w zupełnie nowej sytuacji. Szacuje się,
że od czerwca 2021 roku przebywa
w tym kraju około 4,1 tysiąca osób,
które ubiegają się o ochronę międzynarodową, a kilka tysięcy zostało zawróconych z granicy w ramach procedury push-back.
PODRÓŻ Z WIZĄ
TURYSTYCZNĄ

Aleksander Łukaszenko, prezydent
Białorusi, to bezwzględny dyktator,
który nie ma skrupułów aby torturo-

wać, więzić i mordować swoich obywateli, co mogliśmy obserwować rok
temu, po sfałszowanych wyborach
prezydenckich. Wiele osób znika
w niewyjaśnionych okolicznościach,
wielu anarchistów skazywanych jest
na wieloletnie kary w ciężkich łagrach. Po porwaniu samolotu z opozycjonistą, Unia Europejska nie pozostawiła już Łukaszence złudzeń,
że nadal będzie tolerować jego działania. Co więc zrobił prezydent mający za sobą protekcję Rosji? Otóż
zaprosił do siebie turystów i jeszcze
postanowił na tym nieźle zarobić.
Rządowe biura turystyczne wydają im wizy i zapraszają do Mińska
skąd, jak zapewniają, droga do Unii
Europejskiej stoi dla nich otworem.
Efekt? Dziesiątki osób dziennie stoją na granicy białorusko-litewskiej,
białorusko-polskiej i białorusko-łotewskiej oszukane i w nadziei na

ochronę ich praw. Wylatują z Iraku,
Turcji, Dubaju. Są obywatelami Iraku, Afganistanu, Syrii, państw afrykańskich oraz azjatyckich.
Codziennie wykorzystuje się sytuację podporządkowania, by świadomie oszukiwać przymusowych
migrantów i migrantki. Warunki,
jakie czekają ich w drodze na granicę Unii Europejskiej są dla nich
szokujące. Nie spodziewają się, że
obskurne baraki w Mińsku będą
ich ostatnim bezpiecznym schronieniem, ponieważ po ich opuszczeniu stają się ofiarami handlu ludźmi
i zakładnikami bezwzględnego systemu. Białoruska straż graniczna
przewozi te osoby pod granice, ale
nie na oficjalne przejścia. Dzieje
się to zazwyczaj nocą. Na początku
traktuje się je względnie bezprzemocowo, ale kiedy stają cd na s.6
się ofiarami praktyki
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LITWA...

cd ze s.5

push-back po drugiej stronie granicy (Polski, Litwy czy Łotwy) procedura ta odbywa się już z lufą broni skierowaną w ich stronę.
Z turystów stają się zakładnikami.
PANIKA CZY
ROZSĄDNE DZIAŁANIE?

Na początku lipca 2021 roku rząd litewski wprowadził stan nadzwyczajny, ponieważ od strony
Białorusi codziennie pojawiały się grupy osób poszukujących ochrony międzynarodowej w Unii Europejskiej. Na granicę litewską przerzucono znaczne siły w postaci wojska, straży granicznej oraz
Frontex-u1tt. Jednak nie zabroniono pracy dziennikarzom. Granica z Białorusią ma długość 679 km,
vvvi została prowizorycznie zabezpieczona drutem kolczastym, który w przyszłości ma zamienić
się w trzymetrowe ogrodzenie z siatki żyletkowej
(na wzór węgierski). Litewscy politycy mają świadomość, że nie są w stanie zapewnić odpowiednich
warunków socjalno-bytowych przymusowym migrantom i migrantkom. W związku z tym, komisarz
ds. wewnętrznych Ylwa Johansson zapowiedziała przekazanie dodatkowych środków finansowych
w wysokości 10–12 mln euro z unijnego funduszu
na rzecz azylu, migracji i integracji. Na Litwie toczy
się debata o prawach człowieka, o wprowadzanych
przez rząd zmianach w konstytucji (w celu przyspieszenia procedur deportacyjnych). Jednocześnie trwa
dyskusja na temat dalszych kroków w stosunku do
osób, które już znajdują się na terytorium kraju. Pomimo stanu wyjątkowego można z łatwością podjechać pod ośrodki i placówki graniczne, nie ma zakazu robienia zdjęć, a dziennikarze bez problemu
rozmawiają z ich rezydentami.
LITWA OKIEM AKTYWISTÓW

Żeby zobaczyć, co dzieje się na Litwie od tzw. kuchni, grupa aktywistów z oddolnych inicjatyw z Czech
i Polski, pracujących od wielu lat na zewnętrznych
granicach Unii Europejskiej, postanowiła pojechać
tam pod koniec sierpnia, kiedy osoby w drodze zostały już relokowane do obozów, ośrodków i placówek. W momencie naszej wizyty państwo litewskie regularnie stosowało push-backi na granicach.
Litwa ma na swoim obszarze kilkadziesiąt obiektów, w których przebywają osoby ubiegające się
o ochronę międzynarodową.
(..) „Jak udało nam się ustalić, w każdej placówce granicznej przebywają osoby z doświadczeniem
uchodźczym i migracyjnym, więc wydaje nam się,
że takich miejsc na Litwie jest bardzo dużo. Ośrodki recepcyjne dzielą się na: męskie, damsko-męskie
i damsko- męskie z dziećmi. Omówiliśmy sytuację
na południe od Wilna od strony polsko-białorusko-litewskiej granicy. Inaczej może być w pozostałych rejonach, w tym przy granicy z Łotwą. Ludzie
umieszczeni w ośrodkach mają dostarczane posiłki
w formie cateringu. W obozie w Rudnikach (tylko
dla mężczyzn) jest dostępna ogólna kuchnia, gdzie
da się podgrzać wodę, ale nie można gotować, dlatego osoby tam przebywające przygotowują sobie
inne jedzenie nad ogniskiem. W tym obozie jest
też sklep, gdzie można robić zakupy, ale wydaje mi
się, że niewiele osób może sobie na nie pozwolić.
W Rudnikach straż graniczna pytała o ciuchy męskie, więc istnieje podejrzenie, że mają już braki
w tym zakresie. Sugerowali, że jeżeli planuje się
pomoc, to warto aby było jej tak dużo, jak ludzi
w danym miejscu. Litwini są bardzo spokojni i
życzliwie nastawieni, mogliśmy liczyć na ich pomoc
w zasadzie w każdej kwestii. Jadąc przez to państwo odnosi się wrażenie, że nikt tam nie mieszka,
ponieważ przez wiele kilometrów nie spotkaliśmy
żadnej osoby. Krajobraz to głównie wsie, miasteczka i ciągnące się pola. Nie czuje się tam żadnego
napięcia i raczej, według naszej oceny, nie inaczej
będzie w przyszłości. Natomiast nauczeni doświadczeniem, ostrożnie podchodzimy do całej tej sytuacji i będziemy nadal ją monitorować (..)”2.
REAKCJE LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI

Podczas podróży po Litwie mieliśmy okazję dowiedzieć się też, jak na nową sytuację reagują okoliczni
mieszkańcy. Większość obiektów, w których zostali

rozlokowani ludzie w drodze3 , to nieczynne szkoły, placówki straży granicznej, poligony wojskowe.
Każdy z nich jest zlokalizowany w niewielkiej odległości od zabudowań, gdzie toczy się normalne
życie lokalnej społeczności. (…) Tego samego dnia
pod wieczór, udało nam się dotrzeć do malutkiej
miejscowości Vydeniai, gdzie od początku lipca b.r.
w dawnej szkole zakwaterowano około 160 osób, w
tym kobiety (bez rodzin z dziećmi). Ponieważ mieliśmy środki higieniczne dla kobiet, bardzo nam zależało aby taki ośrodek odnaleźć. Jak udało nam się
dowiedzieć, migranci zostaną przeniesieni do domów modułowych, hangarów wybudowanych przez
Ministerstwo Obrony Narodowej, które zostaną zlokalizowane na terenie gminy Druskienniki, a także przygotowywanego obozu namiotowego, który
może pomieścić ponad tysiąc migrantów. Naprzeciwko szkoły jest kilka budynków mieszkalnych i
sklep. Na ulicy bawią się miejscowe dzieci, wydaje
się, że nikt sobie nie przeszkadza. Na moje pytanie
skierowane do strażnika granicznego o relacje z lokalną społecznością i ich nastawienie, otrzymałam
krótką, ale budującą odpowiedź „friendly”. Ponownie zaskoczyliśmy strażników pytaniem, czy możemy zostawić środki higieniczne dla kobiet. (..) Nawiązaliśmy również próbę rozmowy z ekspedientką
ze sklepu, pytając wprost, jak widzi tę całą sytuację.
Odpowiedziała, że do sklepu nie przychodzą, bo są
zamknięci, ale ona nie ma z nimi problemu i jest
jej w zasadzie obojętne czy są czy ich nie ma. (..)4 .
Kiedy wyjeżdżaliśmy z jednego z obozów dla mężczyzn w Rudnikach, na płocie dwóch domostw zauważyliśmy plakaty, których przekaz był jednoznaczny; „nie dla migrantów w Rudnikach”, ale był
to jedyny ksenofobiczny akcent jaki rzucił się nam
w oczy. W lipcu, w wielu miejscowościach odbywały się liczne manifestacje przeciwko otwieraniu tam
obozów czy ośrodków. Rząd litewski uspokajał, że
to rozwiązania tymczasowe, obrońcy praw człowieka mówili o konieczności wykazania się humanitarną postawą, a lokalni mieszkańcy prosili o lepszy
Internet, mocniejszy zasięg sieci komórkowej i lekcje samoobrony.
DETENCJA ŁAMANIEM
PRAW CZŁOWIEKA

Osoby z doświadczeniem migrującym i uchodźczym nie mogą dobrowolnie opuszczać placówek
i obozów stając się de facto ich więźniami. Nie
mogą decydować o zatrudnieniu własnego obrońcy, ponieważ nikt im takiego nie proponuje. Litwa
nie jest wyjątkiem, jest częścią unijnego programu
azylowego, i tak samo bezwzględnie będzie go realizować. Zamknięcie w obozach ma powodować,
że osoby nie będę się dalej przemieszczać. Prawnicy zastanawiają się, co zrobią z ludźmi, którzy pomimo odmowy otrzymania azylu nie będą chcieli dobrowolnie opuścić Litwy. Nie pomaga w tym
brak decyzyjności Komisji Europejskiej, która zdaje się sama nie mieć pomysłu na to, jak postąpić
z sytuacją na wschodniej granicy Unii Europejskiej.
Pierwsze osoby, które przekroczyły zieloną granicę i złożyły wniosek o ochronę międzynarodową,
są już na Litwie od 3 miesięcy, i zgodnie z prawem
jakie obowiązuje w Unii Europejskiej, do 6 miesięcy należy taki wniosek rozpatrzyć. Jeżeli nie będzie podstaw do otrzymania azylu, wnioskujące
o niego osoby powinny opuścić Litwę, ale procesy
będą trudne i kosztowne, jak przyznają prawnicy.
Eric Mamer, Generalny Przedstawiciel Komunikacji Komisji Europejskiej, powiedział wprost „Są to
pytania prawne dotyczące procesów prawnych, na
które nie możemy odpowiedzieć. Zależy to od indywidualnych okoliczności. Dla osób, których wniosek o azyl został odrzucony, ustalane są określone
procedury powrotu, może z tego skorzystać również
Litwa. Ale teraz nie możemy nic doradzić, nie jesteśmy w takiej sytuacji”. Rząd Litwy opracował
w związku z tym własne działania - w zamian za
dobrowolne opuszczenie kraju proponuje 300 euro.
Kilkadziesiąt osób zdecydowało się to zrobić.
1 ( Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej).
2 https://www.facebook.com/NoBordersKatowice/
posts/4137797709680063 -pełna relacja z wyjazdu
3 Ludzie w drodze czyli osoby z doświadczeniem migrującym
4 https://www.facebook.com/NoBordersKatowice/
posts/4137797709680063 -pełna relacja z wyjazdu

PISMA O GRANICY

I MIGRANTACH
Poniższy tekst jest zapowiedzią planowanej we współpracy z
Oficyną Trojka publikacji źródłowej na temat lewicowej teorii
migracji – z tłumaczeniami wartościowych tekstów oraz komentarzami. Dziś, w polskich realiach, to szczególnie ważne. Brakuje
bowiem dobrego zbioru tekstów stale rozwijającej się lewicowej
narracji o polityce migracyjnej. Jeśli chodzi publikacje z naszego
podwórka, dobrym przykładem jest np. książka Łukasza Molla
„Nomadyczna Europa”, która ukazała się we wrześniu 2021 roku.
Natomiast Thomas Nail, którego tekstu tłumaczenie zamieszczam niżej, jest jednym z najbardziej znanych teoretyków migracji na Zachodzie.
Thomas Nail (komentarz i tłumaczenie: Szymon Gams)
Pisemny komentarz na temat migracji nie jest neutralny. Może przyczynić się do „kryminalizacji” społecznej z realnymi skutkami dla migrantów. Odsłania to rzeczywisty,
materialny i historyczny akt polityczny pisania, który często kryje się pod hasłem „wolności słowa”(freedom of speech) – tak jakby mowa (speech) nie była aktem mającym
realne konsekwencje w świecie. Powinniśmy myśleć o granicach nie tylko jako liniach
podziału między krajami, ale jako strukturach kulturowych i estetycznych, które mają
również wpływ na politykę prawną, egzekwowanie prawa, politykę wyborczą, a tym samym na życie i śmierć migrantów. Dlatego musimy aktywnie odrzucić kulturową i estetyczną kryminalizację osób migrujących oraz wypracować nową polityczną estetykę.
Weźmy przykład z historii starożytnej: barbarzyńca (druga, po nomadzie, ważna historyczna nazwa migranta). Na starożytnym Zachodzie dominująca społeczna forma
państwa politycznego nie byłaby możliwa bez masowego wypędzenia lub politycznego
wywłaszczenia dużej grupy barbarzyńskich niewolników uprowadzonych z gór Bliskiego Wschodu i Morza Śródziemnego oraz wykorzystanych jako robotnicy, żołnierze czy
służący, aby rosnąca klasa rządząca mogła żyć w luksusie – otoczona murami miejskimi. Romantyczne, klasyczne budowle Grecji i Rzymu zostały zbudowane i utrzymane
przez migrantów-niewolników, przez „barbarzyńców”, których Arystoteles zdefiniował
przez ich fundamentalną mobilność i naturalną niezdolność do działań politycznych,
mowy i organizacji.
Niektóre z tych samych technik starożytnego wydalenia politycznego – i ich uzasadnień – są nadal w mocy. Migranci w USA i Europie, zarówno udokumentowani („legalni”), jak i nieudokumentowani („nielegalni”), podtrzymują całe sektory życia gospodarczego i społecznego, które bez nich by upadły. Jednocześnie, pozostają oni w dużej
mierze odpolitycznieni w porównaniu z obywatelami, których utrzymuje ich praca, często z powodu częściowego prawa pobytu lub braku takowego statusu. Tak jak Grecy
i Rzymianie byli zdolni do niewiarygodnej ekspansji militarnej, politycznej i kulturalnej tylko pod warunkiem politycznego ubezwłasnowolnienia taniej lub darmowej siły
roboczej migrantów, tak dziś analogicznie jest z Europejczykami i Amerykanami.

Autorka: Klara Wysocka
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Jeśli ten związek wydaje Ci się dziwaczny, zastanów się jak migranci są opisywani ostatnimi czasy w mediach. Retoryka i architektura są wyraźnie powiązane, co skutkuje budową gigantycznych
murów granicznych. W USA ludzie tacy jak Samuel Huntington i Ptrick Buchanan martwią się „inwazją meksykańskich imigrantów” na „amerykańską cywilizację”. W Wielkiej Brytanii „The Guardian” opublikował artykuł na temat kryzysu w Europie, zakończony opisem uchodźców, którzy
„trzaskają bramami Europy” – co jest bezpośrednim historycznym odniesieniem do inwazji barbarzyńców na Rzym. We Francji Marine Le Pen powiedziała na wiecu w 2015 roku, że „ten napływ
migracyjny jest jak inwazja barbarzyńców w IV wieku, a konsekwencje będą takie same”. Nawet
przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, opisał niedawnych uchodźców tymi samymi
militarnymi metaforami, których używali Rzymianie do odpolitycznienia barbarzyńców: uchodźcy to „wielka fala”, która „wlała się do Europy”, wywołując „chaos”, który musi być „powstrzy
mywany i zarządzany”. – Powoli stajemy się świadkami narodzin nowej formy nacisku politycznego – twierdzi Tusk – a niektórzy nazywają to nawet rodzajem nowej wojny hybrydowej, w której
fale migracyjne stały się narzędziem, bronią przeciwko sąsiadom.
TEZA PIERWSZA:
MIGRANCI SĄ SPOŁECZNIE KONSTYTUTYWNI

Krótko mówiąc, dzieje się tak, ponieważ społeczeństwa same są definiowane przez nieustanny
ruch cyrkulacji, ekspansji i wydalania (ludzi), który opiera się na mobilności granic i migrantów,
aby dostosować się do społecznej ekspansji i kurczenia się.
Migrant to postać polityczna, która jest społecznie wydalona lub wywłaszczona w wyniku obiegu społecznego lub jest systematycznie marginalizowana z powodu swojej mobilności.
Jeśli mamy poważnie potraktować figurę migranta jako konstytutywną, a nie pochodną zachodniej polityki, musimy zmienić punkt wyjścia teorii politycznej. Zamiast zaczynać od zbioru wcześniej istniejących obywateli, powinniśmy zacząć od przepływów migrantów oraz sposobów, w jakie krążyli lub osadzali się w państwach, a także podkreślać, w jaki sposób migranci stanowili
przeciwwładzę i alternatywę dla struktury państwowej.
Wymaga to przede wszystkim poważnego potraktowania konstytutywnej roli migrantów przed
XIX wiekiem i rezygnacji z liberalnego fetyszu państwa narodowego. W ten sposób będziemy mogli zobaczyć, że samo państwo narodowe nie było źródłem, ale produktem migracji i technik granicznych, które istniały na długo przed nim.
Po drugie, na tej podstawie musimy przemyśleć ideę włączenia politycznego jako procesu obiegu, a nie tylko jako formalnego statusu prawnego, ekonomicznego czy innego rodzaju. Innymi słowy, zamiast formalnej koncepcji włączenia/wykluczenia lub insiderów/outsiderów potrzebujemy
materialnego pojęcia obiegu/recyrkulacji, w którym włączenie jest definiowane przez możliwe do
zniesienia wzorce mobilności społecznej, gdzie każdy dotknięty nią ma głos w strukturach mobilności, które wpływają na nich.
Jednym ze sposobów myślenia o tej „kinepolitycznej” tezie i konstytutywnej roli odgrywanej
przez migrantów jest radykalizacja teorii akumulacji pierwotnej Karola Marksa.
AKUMULACJA PRYMITYWNA

Marks rozwija tę koncepcję na podstawie fragmentu Bogactwa narodów Adama Smitha: „Akumulacja zasobów musi, z natury rzeczy, poprzedzać podział pracy”. Innymi słowy, zanim ludzie będą
mogli zostać podzieleni na właścicieli i robotników, będzie musiała już istnieć taka akumulacja,
żeby ci u władzy mogli w pierwszej kolejności wymusić podział. W historii „wyższe narody” naturalnie gromadzą władzę i zasoby, a następnie dzierżą je, aby utrwalać podporządkowanie swoich
podwładnych. Dla Smitha ten proces jest po prostu zjawiskiem naturalnym: potężni ludzie zawsze
gromadzili zapasy, jakby znikąd.
Dla Marksa jednak, ten cytat jest doskonałym symbolem zaciemniania przez ekonomistów politycznych historii przemocy i wypędzania, koniecznych dla rządzących, aby utrzymać i poszerzyć swoje zasoby. Zamiast przyznać się do tej przemocy, ekonomia polityczna mitologizuje ją
i naturalizuje, tak jak czyni to państwo narodowe zorientowane na obywatela. Dla Marksa koncepcja akumulacji pierwotnej ma materialną historię. Jest to przedkapitalistyczny warunek produkcji
kapitalistycznej. Marks utożsamia ten proces w szczególności z wypędzeniem chłopów i rdzennej
ludności z ich ziem w szesnastowiecznej Anglii poprzez grodzenia, kolonializm i prawa przeciwko
włóczęgom. Teza Marksa brzmi: warunkiem społecznej ekspansji kapitalizmu jest uprzednie wypędzenie ludzi z ich ziemi i ich statusu prawnego na mocy prawa zwyczajowego. Bez wypędzenia
nie ma własności prywatnej, a tym samym nie ma kapitalizmu.

7

ANARCHISTYCZNA GAZETA U

Podczas, gdy niektórzy uczeni twierdzą, że akumulacja pierwotna była zaledwie pojedynczym
wydarzeniem historycznym w XVI-XVIII wieku, inni zauważają, że odgrywa ona powracającą
funkcję logiczną w samym kapitalizmie: aby się rozwijać, kapitalizm nadal opiera się dziś na niekapitalistycznych metodach wykluczenia społecznego i przemocy.
Mój pomysł na ekspansję przez wypędzenie rozszerza ideę akumulacji pierwotnej na dwa sposoby. Po pierwsze, proces wywłaszczania ludzi z ich statusu społecznego (wypędzenie) w celu
dalszego rozwoju lub postępu danej formy ruchu społecznego (ekspansji) nie jest w ogóle wyjątkowy dla kapitalistycznego reżimu ruchu społecznego. Ten sam proces społeczny obserwujemy
we wczesnych społecznościach, w których uprawa ziemi i zwierząt (ekspansja terytorialna) przy
pomocy materialnej technologii, również spowodowała wypędzenie (wywłaszczenie terytorialne) części populacji Obejmuje to myśliwych-zbieraczy, których terytorium zostało przekształcone
w grunty rolne, a także rolników, dla których w pewnym momencie nie było już gruntów ornych
do uprawy. Wypędzenie społeczne jest więc warunkiem ekspansji społecznej w dwojaki sposób:
jest to warunek wewnętrzny, który pozwala na wysiedlenie części populacji po osiągnięciu pewnych granic wewnętrznych (np. nośność danego terytorium) i stan zewnętrzny, pozwalający na usunięcie części populacji poza tymi granicami, gdy terytorium jest w stanie rozszerzyć się na ziemie
innych grup (zbieraczy myśliwych). W tym przypadku ekspansja terytorialna była możliwa tylko
pod warunkiem wysiedlenia części ludności w postaci wędrownych koczowników, zepchniętych
w okoliczne góry i pustynie.
Później tę samą logikę widzimy w świecie starożytnym. Dominująca wówczas forma polityczna,
państwo, nie byłaby możliwa bez materialnej technologii muru granicznego, który zarówno bronił się
przed wrogami, jak i więził niewolników dużą grupę barbarzyńców (poprzez wywłaszczenie) z gór
Bliskiego Wschodu i Morza Śródziemnego. Społecznymi warunkami ekspansji rosnącego porządku politycznego, w tym działań wojennych, kolonializmu i masowych robót publicznych, było właśnie wypędzenie populacji barbarzyńców, która musiała zostać otoczona przez władzę polityczną.
Ta technika pojawia się wielokrotnie w historii.
Druga różnica między poprzednimi teoriami akumulacji pierwotnej, a bardziej ekspansywną,
przedstawianą tutaj, polega na tym, że ten proces wcześniejszego wypędzenia lub deprywacji społecznej odnotowany przez Marksa ma nie tylko charakter terytorialny lub prawny. Jego ekspansja
nie ogranicza się do ekonomii. Wypędzenie nie oznacza po prostu wypędzenia ludzi z ich ziemi,
chociaż w wielu przypadkach może to obejmować, ale również pozbawienie ludzi ich praw politycznych przez odgrodzenie miasta, kryminalizację typów osób za pomocą komórkowych technik osadzenia i uwięzienia lub ograniczenie im dostępu do pracy za pomocą technik identyfikacji
i punktów kontrolnych.
Wypędzenie to stopień pozbawienia lub wywłaszczenia podmiotu politycznego z określonego
statusu w porządku społecznym. W związku z tym społeczeństwa rozszerzają swoją władzę na
kilka głównych sposobów: poprzez akumulację terytorialną, władzę polityczną, porządek prawny
i zysk ekonomiczny. To, co jest podobne między teorią akumulacji pierwotnej i teorią kinetyczną
ekspansji przez wypędzenie, polega na tym, że większość głównych ekspansji społecznej siły kinetycznej wymaga również wcześniejszej lub prymitywnej przemocy kinetycznego wypędzenia społecznego. Granicą jest technologia materialna i reżim społeczny, które bezpośrednio wprowadzają
w życie to wydalenie. Koncepcja akumulacji pierwotnej jest tylko jednym historycznym przykładem bardziej ogólnej logiki kinopolitycznej działającej w procesie powstawania i reprodukcji poprzednich społeczeństw.
Krótko mówiąc, materialne warunki kinetyczne dla ekspansji społeczeństw wymagają wykorzystania granic (płotów, murów, cel, punktów kontrolnych) do stworzenia systemu marginalizowania migrantów terytorialnych, politycznych, prawnych i ekonomicznych, które mogą być w razie
potrzeby łatwiej recyrkulowane gdzie indziej . Tak jak wędrowny migrant zostaje wywłaszczony
przez grody, i przekształcony w ekonomiczny proletariat, tak też każdy dominujący system społeczny ma swoją własną strukturę ekspansji poprzez wypędzenie i marginalizację.
Uniwersytet w Denver 2020 rok.
Thomas Nail - profesor filozofii na Uniwersytecie w Denver, otrzymał tytuł licencjata filozofii na
Uniwersytecie Północnego Teksasu oraz doktora na Uniwersytecie w Oregonie. Rozprawę doktorską poświęcił tematowi rewolucji politycznej w twórczości francuskich filozofów Gillesa Deleuze
i Félixa Guattariego oraz powstaniu zapatystowskiemu w Chiapas w Meksyku. Jego filozoficzne
prace na temat migracji to np. „Theory of the Border” czy „The Figure of the Migrant”.

INNY ZAWÓD MEDYCZNY
Godzinna reanimacja z użyciem profesjonalnego sprzętu wyceniona
jest w Polsce na 24 zł brutto. Właśnie takie wynagrodzenie otrzymuje
znaczna część ratowników medycznych za walkę o ludzkie życie.
KAMA
„Inny zawód medyczny” − tak ustawodawca
określił liczącą kilka tysięcy osób grupę zawodową ratowników medycznych. Grupę, która
w ochronie zdrowia dopiero raczkuje, gdyż powstała na dobrą sprawę dopiero w roku 2006.
Wtedy to, dokładnie 6 września, podpisano
ustawę o państwowym ratownictwie medycznym, która jako akt prawny zaczęła obowiązywać od stycznia 2007 roku.
Dokument ten miał jeden cel - wprowadzenie systemu ratownictwa medycznego i powiadamiania ratunkowego na najwyższy poziom.

NA SZARYM KOŃCU EUROPY

Dziś, po prawie 13 latach funkcjonowania
i zmianach ustawowych wiemy, że wszystkie
poprawki są jedynie kosmetycznymi zabiegami,
które pomagają uchronić system od zapaści, ale
nie zmieniają niczego w sytuacji ratowników,
pielęgniarek i lekarzy systemu PRM. Analizując dane dotyczące nakładów na ochronę zdrowia w stosunku do PKB, można z łatwością zauważyć, że Polska jest w samym ogonie państw
europejskich. W 2019 roku mniej wdawały tylko Łotwa i Turcja. Publiczne nakłady na ochro-

nę zdrowia per capita w 2019 roku zamknęły
się w kwocie 1568,1 $, podczas gdy średnia
europejska była ponad dwukrotnie wyższa
i wynosiła 3568,5 $.
Jako grupa zawodowa, Ratownicy/Ratowniczki Medyczne (RM) w chwili obecnej zatrudniani są w Karetkach Pogotowia
Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych(SOR), Izbach Przyjęć(IP), Oddziałach
Szpitalnych i prywatnych podmiotach, świadcząc usługi w ramach swoich kwalifikacji.
W Polsce RM nawiązują współpracę w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie,
i są to dwie najbezpieczniejsze opcje. Niektórzy
z nas pracują na tzw. kontraktach, ładniej i dla
niepoznaki nazywanych samozatrudnieniem czyli umowach zawieranych w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą. Właśnie na
podstawie „kontraktu” zatrudnianych jest zdecydowana większość pracowników PRM. Umowy kontraktowe bardzo szybko zaskarbiły so-

bie miłość dysponentów i dyrektorów placówek
medycznych. Konkursy ofert aż kipią od kwot
wahających się między 25 a 30 zł/ h dla ratownika medycznego lub ratownika z tzw. „wkładką”, czyli uprawnieniem do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
Gdy mamy do czynienia z ratownikami zatrudnianymi w oparciu o umowę o pracę, średnia stawka miesięczna wynosi ok. 2700-3900 zł
netto (przy 14 dyżurach, z których każdy wynosi 12 godzin).
Przy samozatrudnieniu sprawa staje się nieco bardziej skomplikowana. Osoba taka traktowana jest jako przedsiębiorca, i to na jej barki
spadają wszelkie opłaty: podatek dochodowy,
ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie chorobowe, fundusz pracy czy usługi księgowe. Przy czternastu dwunastogodzinnych dyżurach kontraktowych za
kwotę 24 zł/h, kwota brutto jaką
otrzymujemy wynosi 4032 zł. cd na s.8
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INNY ZAWÓD MEDYCZNY

Przy 19 procentowym podatku
linowym i odliczeniu wszystkich
kosztów, kwota netto obniża się o 1705,49 zł
i wynosi 2326,51 zł. Problem pojawia się, gdy
pracownik przez zwiększoną liczbę godzin
i pracę w kilku placówkach, wchodzi na wyższy próg podatkowy.
Dlatego właśnie pracownicy PRM pracują
po 200, 300, 400 czy 500 godzin miesięcznie.
Niewielu z nas pracuje tylko w jednym miejscu. Wysiadamy z karetki i idziemy na kolejny
dyżur w ramach SOR-u, Później szybko gnamy
do domu, aby wieczorem znów wyjść na 48 godzinny dyżur. Nim się obejrzymy mija kolejny
rok naszej walki ze śmiercią pacjentów, z naszymi emocjami, których nie możemy ujawniać, naszymi koszmarami i demonami, które
nie pozwalają spać spokojnie nawet we własnym łóżku. Po dwugodzinnej nieudanej reanimacji dwulatka jedziemy do pacjenta, który
chciał tylko, by przepisać mu leki. Na nic zdaje się tłumaczenie, że nie wypisujemy recept.
Pacjent krzyczy i grozi napisaniem skargi. Nie
mamy siły, aby na to reagować.
cd ze s.7

PRACA PONAD SIŁY

Kredyt, rodzina, choroby, których leczenie
trzeba opłacić, zmuszają ludzi do pracy ponad
miarę. Nie bez przyczyny w środowisku medyków zarejestrowano wysoki odsetek rozwodów.
Mało który „niemedyk” jest w stanie znieść relację, w której partnera czy partnerki praktycznie nie ma w domu, a jak już jest, to funkcjonuje w pewnego rodzaju zawieszeniu między
realnym życiem, a pracą.
Dziś, jutro lub pojutrze w karetkach będą
jeździć ratownicy, którzy dyżurują już sześćdziesiątą godzinę. Z roku na rok uczelnie wprowadzają na rynek świeży ratowniczy narybek.
Młodzi ludzie są napędzani przez górnolotne ideały. Większość z nich byłaby świetnymi
medykami, pełnymi wigoru i chęci do życia.
Tymczasem, po kilku latach z młodych zaangażowanych stają się „wypaleńcami” z ciągle
podkrążonymi oczami, problemami rodzinnymi i wizytami u psychologa, za które sami
płacą, bo w stacjach pogotowia ratunkowego
wciąż nie wprowadzono na szeroką skalę system wsparcia psychologicznego.
W chwili obecnej ratownicy medyczni kształceni są w trybie trzyletnich studiów pierwsze-

go stopnia, które uwieńczone zostają egzaminem końcowym teoretycznym i praktycznym
oraz obroną pracy dyplomowej. Niemało jest
też specjalistów, którzy doświadczenie zdobyli podczas nauki w dwuletnich szkołach policealnych, które z powodzeniem funkcjonowały
do roku 2013. Od tamtej pory jedyną możliwą
ścieżką kształcenia dla przyszłych ratowników
medycznych jest tryb uczelni wyższych.
Medycyna jest nauką rozwijającą się.
Medyk, który poprzestaje na tym, czego nauczył
się na studiach, nie zadba o swoich pacjentów
z należytą starannością i wiedzą. Ratownik medyczny ma więc obowiązek tzw. doskonalenia
zawodowego, którego program zakłada zebranie dwustu punktów edukacyjnych przez okres
pięciu lat. Spoglądając z boku, wydawać by się
mogło, iż nie jest to nic trudnego. Z perspektywy aktywnego zawodowo ratownika medycznego, zebranie takiej ilości punktów jest bardzo
często zadaniem niemożliwym do zrealizowania. Konferencje naukowe, sympozja, warsztaty czy kursy są niezwykle pasjonujące i prowadzone często przez specjalistów światowej
klasy. Jedyny mankament to ich ceny. Za konferencję, która daje nam 18 punktów edukacyjnych należy zapłacić ok. 1000 zł. Wszystko to
w wolnym czasie.
OWACJE I OBELGI

Ostatnie półtora roku było dla całej ochrony zdrowia ogromną próbą. Doświadczyliśmy wszystkiego - od owacji na balkonach
i wdzięczności, po obelgi. Zmanipulowane społeczeństwo nadal przekonane jest o rzekomych
kolosalnych zarobkach ratowników medycznych. Blady strach padł na społeczeństwo na
początku pandemii SarsCov-2. Niszczone były
nasze samochody, drzwi do mieszkań malowano farbami. Ludzie twierdzili, że to właśnie
my „roznosimy wirusa”. Sąsiedzi nas unikali,
a w sklepie czy piekarni pojawiły się kartki
„MEDYKÓW NIE OBSŁUGUJEMY”. Pod
koniec wiosny obawy zamieniły się w oklaski. Polacy klaskali na balkonach, restauracje
dostarczały darmowe pożywienie do szpitali jednoimiennych, a prezydent Duda rapował
o ostrym cieniu mgły. Dla nas realnie zmieniło się niewiele; upały spędzane w kombinezonach, w których niejednemu zdarzyło się stracić
przytomność; szpitale podzielone na trzy strefy

- zieloną, żółtą i czerwoną; wyjazdy do pacjentów, którzy zatajali objawy zakażenia. Później
jesień - liczba zakażeń poszybowała. Szpitale
przepełnione, planowe zabiegi odraczane, chorych na covid kładziono na każdym możliwym
oddziale. Wtedy ortopedzi, chirurdzy czy reumatolodzy leczyli pacjentów z ARDS czyli ostrą
niewydolnością oddechową. Nadeszła wiosna
i kolejny skok liczby zakażonych i hospitalizowanych. Media huczały o dodatku covidowym
dla medyków. Dodatkowe 100% wypłaty miało
niektórym z nas zagwarantować 20 tysięcy zł
dochodu miesięcznie. Jedni nam zazdrościli,
a inni popierali. Mało kto jednak wie, że zdecydowana większość z nas dodatku covidowego na koncie bankowym nigdy nie zobaczyła
i z pewnością już nie zobaczy.
PROTEST OCHRONY ZDROWIA –
POWODY I POSTULATY

11 września bieżącego roku odbył się w Warszawie protest wszystkich grup medycznych.
W jednym szeregu stanęli lekarze, rezydenci,
fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, pielęgniarki, ratownicy medyczni, radiolodzy, salowe i wiele innych zawodów mniej lub bardziej
związanych ze światem medycyny. Protest planowany był od dawna. Jednak szala goryczy
przelała się po opublikowaniu tzw. nowej siatki płac.
Dokument podpisany i wydany bez porozumienia ze wszystkimi przedstawicielami zawodów medycznych, w tendencyjny sposób potraktował pracowników medycznych, którzy
nie posiadają wyższego wykształcenia. Nowa
siatka płac zrównała ze sobą płacowo pracow-

PANDEMIAJAKO METAFORA
Temat nieznikającej pandemii stał się jałowy, ale za to
wciąż narasta problem tego, jak dzięki niej ewoluują
funkcje państwa, zintegrowane z nim struktury biznesu, praktyki administracyjne czy porażki świata pracy
w zetknięciu z wirusem. Potocznie mówimy, że „mamy
wirusa, grypę czy nowotwór”, choć tak naprawdę to nas
te choroby dręczą i wyniszczają. Podobnie jest też z władzą: powszechnie mówi się: „nasz rząd” lub „mamy rząd,
parlament, policję”, a zamiast tego powinniśmy mówić,
że (obecny) rząd nas wyzyskuje, uciska nas parlament,
prześladuje nas policja. Nie mamy władzy ani tym bardziej rządu czy prezydenta – te rzeczy są w posiadaniu co
najwyżej partii politycznych.
MACIEJ WY
Ciekawi mnie, jak obecną covidową sytuację opisałaby Susan Sontag,
w swoim niesamowicie sterylnym, niepowtarzalnym stylu, jako trzecią część
trylogii, po analizie symboliki nowotworu i AIDS. Pisała, że metafora jest
przeniesieniem nazwy jednej rzeczy
na inną, a właśnie to obserwujemy od

zeszłego roku – pandemia to nie tylko
wybuch choroby, ale też ogromny poligon z zakresu regulacji administracyjnych, eksperymentów ekonomicznych
w skali makro czy sterowanego spektaklu medialnego. W bardzo dosadny
sposób okazało się, że rząd nie dość, że
nie leczy (czy ktoś miał w ogóle takie

ników o zupełnie innym zakresie obowiązków, i innej odpowiedzialności zawodowej.
Gdyby owo zrównanie oznaczało wyższą stawkę, z pewnością większość medyków ucieszyłaby się, że ich kolegom czy koleżankom podniesiono wynagrodzenia. W tym przypadku mamy
jednak do czynienia z protekcjonalnym zagraniem na jedną kartę. Zagrali tak ustawodawcy,
licząc na to, że na ich „szach” medycy nie odpowiedzą „mat”.
W ramach protestu ratownicy nie biorą dyżurów. W wielu polskich miastach na dyrektorskich biurkach zalegają stosy rezygnacji z pracy. System załamał się już dawno, ale skutki
tego załamania w niedalekiej przyszłości najdotkliwiej odczują pacjenci. Ratownicze postulaty są jasne i klarowne. Oto część z nich:
- zwiększenie funduszy na tzw. dobokaretkę
- regulacje systemowe zwiększające pensje
- zwiększenie ryczałtowania w opiece zdrowotnej
- wprowadzenie urlopu zdrowotnego po 15 latach pracy
- powołanie samorządu zawodowego ratowników medycznych i ustawy o zawodzie
- nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.
Bez spełnienia chociaż części postulatów, nie
możemy rozmawiać o ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej świadczonych na
najwyższym poziomie.
My ratownicy jesteśmy TYLKO ludźmi. Musimy mieć czas na odpoczynek, sen, relaks.
Mamy swoje rodziny, które nierzadko są rozbijane przez pracę ponad siły, do której systemowo jesteśmy zmuszani.

Autorka: Klara Wysocka

złudzenia?), a jedynie z kiepskim skutkiem steruje praktykami medycznymi,
to jeszcze cynicznie wykorzystuje całą
sytuację kryzysową dla swoich celów.
Władze zachowują się tak, jakby ten
wirus był zdarzeniem kryminalnym
i zaistniała nagła potrzeba, by aresztować lub ukarać winnych jego rozprzestrzeniania – czyli obywateli lub
jakąkolwiek działalność w przestrzeni
publicznej.
ZAGROŻENIE
WZMACNIA WŁADZĘ

Niemal zawsze wojny, międzynarodowe kryzysy czy terrorystyczne zagrożenia, mimo kosztów, które niosą dla
rządzących, były receptą na wzmocnienie państwowych fundamentów, na
uprawomocnienie działań, które w bardziej normalnych czasach nie byłyby
akceptowalne. Dlatego obecnie nawet
słownictwo zostało do tego zaadoptowane, używa się konfrontacyjnych
określeń: „walka z covidem”, „wojna
z wirusem”, „powszechne zagrożenie”, „stan wyjątkowy”. Zazwyczaj z

„Ten, kto nie jest (…) paranoikiem,
musi być szalony”
H. Kissinger

chorobą walczy tylko lekarz i pacjent,
teraz wojnę z covidem toczy państwo
i świetnie idzie mu budowanie własnego systemu obronnego. Nawet budowanie tymczasowych, ale za to niesamowicie drogich szpitali covidowych,
było klimatem zbliżone do bombardowanych linii bitewnego frontu. Zresztą zdecydowanie łatwiej zaakceptować
ludziom wyrzeczenia, gdy zmusi się
ich do tego retoryką wojenną lub (paradoksalnie) zagrozi się utratą jakiejś
formy suwerenności.
Ledwie zakończył się wiosenny
lockdown (pozornie, bo wiele przepisów czy wytycznych wciąż działa)
i zarazem pretekst do używania takich
mocnych wyrażeń, to z pomocą polskiemu rządowi przyszły władze Białorusi, prowokując i dając pretekst do
wprowadzenia przygranicznego stanu wyjątkowego. Permanentny stan
zagrożenia i ani chwili wytchnienia;
doskonale, media aż kipią od pokazywania zasieków i stanowczej postawy
sił mundurowych. O tak, ludzie lubią
i szanują machanie szabelką, ale za-

równo temat sytuacji na granicy, jak
|i masochistyczna miłość do munduru,
to zupełnie osobne tematy.
Mundur był symbolem pierwszego
roku obecności koronawirusa. Na kontrolę ludzi przebywających na kwarantannie przyjeżdżali funkcjonariusze
policji, straży miejskiej, żandarmerii
wojskowej, wojsk obrony terytorialnej.
Na pustych ulicach miasta widzieliśmy
patrole tych formacji niemal jak w czasie stanu wojennego... radiowozy stały
na przystankach, a mundurowi liczyli pasażerów autobusów i tramwajów.
Zabrakło tylko nowych mundurów dla
policji sanitarnej, do której pretendował
Sanepid. Zamknięte granice, odwołane
loty i kursy międzynarodowe, braki
w zaopatrzeniu – doskonałe zobrazowanie wojny lub zamachu stanu.
A oprócz policyjnego nadmiaru pojawił się cały zestaw innych środków:
śledzące aplikacje kwarantannowe, ankiety personalne na eventach czy paszporty covidowe.
Pandemia wyzwoliła renesans
państw narodowych, przy okazji po-
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ZMIANY W POLSCE DOKONAJĄ SIĘ WBREW PARLAMENTARNEJ LEWICY
KILKA SŁÓW O DZIAŁALNOŚCI
I MŁODZIEŻY W „LEWICOWYCH PARTIACH”

NIE DZIĘKI NIEJ

Ostatnio w całym lewicowym Internecie grzmiało od komentarzy w sprawie hasła
"Opodatkować bogaczy" z sukni, którą na luksusowym bankiecie nosiła polityczka
z USA. Środowiska samozwańczo lewicowe, członkowie partii politycznych – to część
osób, która włączyła się w tę skądinąd słuszną krytykę obłudy polityczki amerykańskiej partii demokratycznej. Przywodzi mi to na myśl pewne pytanie; kiedy możemy już
zacząć rozliczać za podobne zawłaszczenia terminologiczne polską lewicę i jej wesoły
elektorat?
SZYMON GAMS
„Opinie zwolenników lewicy na temat prywatyzacji są podzielone:
niemal tyle samo z nich uważa, że
znaczna liczba przedsiębiorstw państwowych powinna pozostać własnością państwa (39%), ile opowiada się
za ich prywatyzacją (37%). Na przeciwległym biegunie niż zwolennicy
Prawa i Sprawiedliwości sytuują się
wyborcy trzech opozycyjnych ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, których poglądy są w większości
spraw zbliżone. Łączy ich m.in. liberalizm światopoglądowy, prounijne
nastawienie oraz większy niż przeciętnie liberalizm w myśleniu o gospodarce” – CBOS
ZAWŁASZCZENIE TERMINU
„LEWICA” PRZEZ PARTIE

W dużej mierze progresja podatkowa, przejęcie własności prywatnej i realne, egalitarne zmiany
w państwie są wbrew interesom wyborców oraz przedstawicieli tworu, który dziś uznaje się za "lewicę". Polska lewica już dawno uciekła
z torów egalitarnych, jest ugrupowaniem przedstawicielskim właśnie takich bankietów, salonów i pięknych

dawania międzynarodowych statystyk
zachorowań i zamykania granic. Wiele się mówiło o tym, ile jest zakażeń w
sąsiednich państwach, jak bezwzględne lockdowny są w innych krajach, jak
umierają inne nacje. Dowiadywaliśmy
się, jaki potencjał stanowczości i przemocowości administracyjnej jest w innych regionach, na ile mogą sobie pozwolić rządy poszczególnych krajów,
zamykając swoich obywateli czy swoją
gospodarkę. Choć wirus jest niesamowicie demokratyczny, to rządy reagowały bardzo odmiennie, niektóre łagodnie, ale wiele bardzo autorytarnie.
WŁADZA WZMACNIA
KONTROLĘ

Wstrząs dotknął świat pracy i szkolnictwo – to najbardziej gwałtowna
przemiana, być może od czasów wojny. Pracowała tylko część zatrudnionych, część poddana została przymusowej transformacji w sferę pracy
zdalnej. Ci, którzy pracowali normalnie, ze względu na cięcia w komunikacji miejskiej zetknęli się z istnym
koszmarem, gdyż po pustych ulicach
przemieszczali się do lub z pracy kilkakrotnie wolniej. Ale najbardziej
dezorientująca była zmiana formy

białych sukni z radykalnym przekazem społecznym - partią przedstawicielską osób wykształconych,
o poglądach gospodarczo i obyczajowo liberalnych. No tak, ale przecież
Zandberg jest podobny do Marksa,
ma brodę! I czym to się różni od groteski polityczki z USA?
Pojęcie lewicy dzień w dzień jest
przekręcane, wchłaniane, rozbrajane, włączane, anektowane lub utowarowiane w obrębie etosu "bycia
lewicowcem". Bo wiecie, lewicą jest
być fajnie - przecież lewicowiec szanuje gejów, osoby transpłciowe i lesbijki (mamy nawet tęczowe koszulki!). Nie jest to jednak bezpośrednio
związane z etosem lewicowości, którym jest realny egalitaryzm, walka
o równość ekonomiczną, o dach nad
głową i jedzenie na talerzu. Symbol lewicowości został już dawno
zawłaszczony, czego dowodem jest
właśnie ta gala - cynicznym dowodem tego, jak ideologia może wyśmiewać samą siebie, jednocześnie
pozostając wpływową opcją polityczną w głównym nurcie czy to parlamentarnym, czy pozaparlamentarnym. Cynicznym również pod tym
względem, że zamiast rozliczać od-

ległe postaci z Zachodu, warto zacząć pracować na własnym podwórku. Jeśli w Polsce miałaby się kiedyś
dokonać rewolucja, to dokona się ona
wbrew lewicy, a nie dzięki niej. Tak
naprawdę, to już nawet mniejsza o tę
rewolucję, mamy przykłady z ostatnich miesięcy – zamknięcie neoliberalnej szczekaczki (TVN) dokonuje
się wbrew egalitarnej i socjalnej lewicy. Może więc, zamiast patrzeć na
zawłaszczenia i spektakl z zachodu,
rozliczymy się z własnymi aktorami i reżyserami? Wracając jeszcze
do sytuacjonizmu, który się przewija
przez wszystkie krytyki AOC, warto
przywołać część napisu z dziedzińca
Uniwersytetu Sorbony z czasów Deborda: (Lewica) ma po prostu liberalnego trupa w ustach.
Dużo w sprawie tego, kto nazewnictwo lewicy zawłaszcza, powinni powiedzieć nam sami posłowie
lewicy parlamentarnej – tutaj również bez zaskoczenia. Pierwszy lepszy przykład z brzegu; pamiętacie
awanturę w sejmie o zarobki parlamentarzystów? Jedną z osób, która najbardziej grzmiała z mównicy
o tym, jak bardzo niedoceniana jest
praca posła był poseł Maciej Gdula z

pracy, przeniesienie biur do domów,
kompletny przewrót i chaos, zwalenie
na pracownika czy ucznia całej sfery
logistycznej, której nie rekompensował brak kosztów dojazdów do pracy.
W związku z tym zawieszeniu uległa też ochrona praw pracowniczych,
nawet PIP zawiesił swoje kontrole,
a w świecie pracy wirtualnej do dziś
nie nauczył się reagować.
Gdy po 1989 roku sfery władzy
przemieściły się z urzędów i komitetów partyjnych w sfery biznesu
i sprywatyzowanych mediów, i gdy
zaczęło się wydawać, że w państwie
kończy się władza, okazało się, że
uzależnienie ludzi od państwa jest nie
do przezwyciężenia. Tracąc władzę
nad terytorium, nad polityką partyjną, nad migracją kapitału, likwidując
najbardziej brutalne atrybuty (jakimi
była choćby przymusowa służba wojskowa), wprowadza się jednak nowe
formy biopolitycznej kontroli: nad
ciałem, nad pracą, nad codziennymi
wyborami, nad przepływem pieniądza między ludźmi [zob. np. inny artykuł autora: „Ślub z rządem”, nr 14,
2020, s. 3-4 – red.]. Ludzie łaknący
zwyrodniałej formy bezpieczeństwa
lub przygody zapisują się do Wojsk

Obrony Terytorialnej, wprowadza się
lub planuje coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ciąży, antykoncepcji i związków małżeńskich, w coraz większym zakresie kataloguje się
biometrycznie społeczeństwo, a pod
pozorem zagrożenia koronawirusem
zaczęto mówić o ograniczaniu obiegu
gotówki, choćby po to, by wprowadzić nad nią więcej kontroli fiskalnej.
Dziesiątki, setki nowych administracyjnych regulacji, po których „już nigdy nie będzie tak samo”. Ludzie chorują, umierają ale państwo kwitnie,
zdrowe i rześkie.
WŁADZA SZUKA
WINNYCH ZAGROŻENIA

Większość kroków rządowych w czasie pandemii zostało poczynionych
na podstawie niejasnych symulacji
i przesłanek, określonych w sposób
„najprawdopodobniej”, „zapewne”,
„być może” i „jak wynika z analiz”.
Spowodowało to niesamowitą ilość
zamieszania i jednocześnie społecznego zła. Pamiętajmy, że rząd zawsze
podejmuje decyzje za obywateli, kierując się podobnymi szacunkowymi „być może”, czy to prognozując
wzrost gospodarczy, pozytywny sku-

lewicy sejmowej. Ten sam, w którego zeznaniach majątkowych wyszedł
następujący stan posiadania: „157 tysięcy złotych, 500 euro i 6 uncji złota
(wartych ok. 42 tysiące złotych). Do
tego dom (850 tys. zł), mieszkanie
(1,3 mln zł) oraz trzy lokale użytkowe o łącznej wartości ponad 2,3 miliona złotych i dwa auta”. Oto reprezentacja uciśnionych, stłamszonych
i biednych wyborców; chociaż, czy
na pewno takich biednych?
Tutaj tkwi cały szkopuł, bo zarówno elektorat lewicy, jak i sama lewica, nie są grupą przedstawicielską
osób realnie wykluczonych ekonomicznie:

„Relatywnie częściej chcą
głosować na Lewicę mieszkańcy dużych, choć nie największych miast (od 100
tys. do 499 tys. mieszkańców), a w grupach społeczno-zawodowych - kadra
kierownicza i specjaliści
z wyższym wykształceniem (po 10 proc. głosów)”.
MŁODZI, JAK NIE
PARLAMENT TO CO?

Rozmawiając, szczególnie z młodszymi osobami zaangażowanymi w
życie polityczne, często można spotkać się z przekonaniem, że lewicę
parlamentarną da się zmienić, trzeba
tylko dać temu wszystkiemu czas itd.
Szczerze mówiąc, to dość podobny
schemat, jaki zachodzi wśród niezradykalizowanych pracowników,

tek nowych podatków, likwidując
szpitale czy nie dając podwyżek pracownikom w budżetówce. Takim samym „być może” Amerykanie podjęli decyzję o ataku na Irak, akceptując
hipotezę o posiadaniu przez Saddama broni masowej zagłady. Za takie
decyzje koszty zawsze ponoszą obywatele.
W Polsce funkcjonujące od lat 80.
ośrodki MONAR-u były wielokrotnie atakowane za kumulowanie „zagrożenia” w postaci narkomanii i wirusa HIV, wywoływały irracjonalne
lęki odpowiadające tym dzisiejszym
antyszczepionkowym. Paradoksalnie
ci, którzy chcieli wysyłać „narkomanów i tych z HIV-em” do zamkniętych obozów i ci, którzy dziś są opcją
antyszczepionkową, to zbliżone środowiska. Tym, co różni koronawirus od wirusa HIV, jest ich odmienna „moralność”, stąd pewnie zupełne
inne podejście do nich środowisk katolickich, które jeden traktują jak medyczną półprawdę, a drugi uważają za
karę boską. Teraźniejszy rząd i parlament w podobny sposób postrzegają
obecne zagrożenie epidemiologiczne
wprowadzając masę obostrzeń i kryminalizację pewnych zachowań, jed-

którzy czasem mylnie uznają, że bez
walki o swoje prawa, i samą ciężką
pracą, uda się im wywalczyć lepsze
warunki bytowe. Nie bez powodu
wspominam tutaj o pracy, bo działalność młodych osób w np. młodzieżówkach partyjnych, jest niczym
innym jak pracą, szczególnie parszywą pracą ze względów personalnych,
jak i środowiskowych. Działalność
w partii politycznej opiera się głównie na wykorzystywaniu swojej energii i politycznego potencjału w promowaniu jakiś nazwisk: Zandberga
z Razem, senatora Koniecznego
z PPS’u, czy Czarzastego z SLD (jest
to szczególnie ciekawe w przypadku
PPS’u, który ożył dzięki napływowi
młodych działaczy).
Bardzo podobny schemat zachodzi
w tak zwanych młodzieżówkach partyjnych, gdzie podrzędni członkowie
pracują na dobre imię zarządu młodzieżówki, który po czasie będzie
mógł liczyć na sute diety poselskie,
albo zwyczajnie zbierają (członkowie zarządu) w ten sposób własne
prywatne znajomości z dorosłą partią, czy innymi politykami. Jeśli
chodzi o możliwość zmian lewicy
parlamentarnej – załóżmy, że jest to
realne pomijając fakt, że co roku słyszy się tę samą śpiewkę – to właśnie
teraz burżuazja traktuje zwykłych
ludzi jak swoje prywatne maszyny
fabryczne, to właśnie teraz w Polsce
ludzie tracą mieszkania, nie mają
co jeść i gdzie się leczyć. Dlaczego
te wszystkie sprawy mają czekać na
zmianę w ugrupowaniu politycznym,
które miało się na nich skupić? Takie
zawieszenie problemów, odstawienie cd na s.10

nocześnie bardzo pobłażliwie traktując swoje własne zalecenia, samemu
nie nosząc maseczek, nie zachowując
dystansu i nie szczepiąc się. To jest
jak niewypowiedziane zdanie: „Pandemia jest dla pospólstwa”.
CO DALEJ?

Covidowa niewydolność systemu pokazała jednocześnie, że solidarność
międzyludzka działa – było szycie
maseczek dla bezdomnych, nieprzerwanie działające Food Not Bombs,
zrzutki na zamknięte lokale (np. czeska FA dobrowolnie się „opodatkowała” na utrzymanie niezależnych
lokali czy infoshopów), robienie zakupów seniorom itd. Ale jednocześnie nie pojawiła się głośna krytyka
administracyjnego, antyspołecznego
chaosu – była tylko troska, a zabrakło
gniewu...
A to wszystko może się nigdy nie
skończyć, bo rządowe prognozy mogą
być takimi samymi obietnicami, jak
te z „Procesu” F. Kafki, skomentowane przez powieściowego strażnika sądowego: „Robię to tylko dlatego, byś
nie stracił nadziei”.

10

CZEGO SIĘ MOŻEMY OD WAS NAUCZYĆ, TOWARZYSZE?
ANARCHISTYCZNA PISMO
GAZETAANARCHISTYCZNE
ULICZNA
OGÓLNOPOLSKIE
15/2021

To nie będzie typowa relacja ze spotkania, bo i spotkanie nie było typowe. Okazja do rozmowy z przedstawicielami i przedstawicielkami ruchu zapatystowskiego zdarzyła się w Polsce pierwszy raz. Akurat w Poznaniu, gdzie miałem okazję w niej uczestniczyć, delegacja zapatystów składała się w całości z mężczyzn w
różnym wieku. W zasadzie to, czy na pewno zawitają do Poznania na skłot Rozbrat, ważyło się do ostatniej
chwili. Biorąc pod uwagę jak dużym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym jest ich wizyta na Starym
Kontynencie, nic w tym dziwnego. W końcu dotarli i mogliśmy ponownie się poznać.
Łukasz Weber

Piszę ponownie, bo zainteresowanie ruchem
zapatystowskim w Polsce, kojarzy mi się
mocno z falami oceanu, który musieli przemierzyć. Najpierw była fala wznosząca, wraz
z wybuchem powstania, czy działaniami wojsk
w rejonie. Później, stopniowo, zainteresowanie
opadało - fala podnosiła się dopiero, gdy pojawiały się jakieś odezwy, komunikaty, marsze
zapatystów, sygnały o ich stałej działalności
w Chiapas i wpływie, jaki wywierali w całym
regionie. Udało mi się częściowo prześledzić
falowość tego zainteresowania, kiedy przygotowywałem dla naszych gości prezentację
o działaniach polskiego ruchu wolnościowego na rzecz zapatystów. Nie chcąc tu jej powtarzać, mogę nadmienić tylko, że udało się
w kraju organizować, szczególnie pod koniec
lat 90., imprezy i koncerty benefitowe, często
w połączeniu z wykładami mającymi przybliżyć idee zapatystów. Na pewno duże znaczenie
miało powstanie, prowadzonej głównie przez
łódzkich anarchistów, strony ezln.prv.pl (dziś
dostępnej tylko w archiwach Internetu, jeśli
ktoś chciałby zapoznać się z treściami), czy
broszura autorstwa Natali Krajewskiej „Osiem
miesięcy w południowym Meksyku, czyli
Oaxaca od środka”.
W prasie anarchistycznej również ukazywały się teksty przybliżające nie tylko historię
i walkę zapatystów, ale i starające się naświe-

tlić historię ruchu rewolucyjnego w Meksyku.
Pisma takie jak nieistniejący już A-tak, Kurier
Anarchistyczny, czy nadal ukazujący się Inny
Świat, dość regularnie wypełniały luki informacyjne. Stopniowo rolę głównego źródła informacji przejął oczywiście Internet. Symptomatyczne, że nawet w sieci zainteresowanie
zapatystami najczęściej przejawiało się falowo,
kiedy pojawił się jakiś nowy komunikat, kiedy zaostrzała się sytuacja społeczno-polityczna
w Meksyku, a także w innych regionach – choćby wraz z wybuchem protestów w Oaxaca.
Oczywiście pamiętano o walce rewolucjonistów
i wspieraniu ich choćby poprzez zakupy kawy
benefitowej, która dzięki działaniom środowiska anarchistycznego stała się bardziej dostępnym towarem. Bardzo rzetelnym kompendium
wiedzy i informacji na pewno jest też książka
„Inny Meksyk. Opowieści zapatystów” – wydana przez Wydawnictwo Bractwa Trojka. To,
czego jednak zawsze brakowało, to regularne
utrzymywanie kontaktu, stałego zainteresowania, wynikające oczywiście nie tylko z odległości geograficznej, ale też barier językowych.
POKOJOWA INWAZJA

Najwyraźniej zapatyści po raz kolejny przekonali się, że aby podtrzymać więzy solidarności,
które pozwalają im zachować swoją autonomię
w rejonie Chiapas, muszą ponownie wyruszyć

w podróż - wyjść z dżungli czy zejść z gór zająć ziemię, która zdaje się o nich zapominać.
Tak samo, jak zrobili to w 1994 roku. Muszę
przyznać, że ta wizyta uruchomiła we mnie
jakieś nostalgiczne struny. Nagle nabrały znaczenia wspomnienia o tym, jak wspólnie przygotowywało się plakat na koncert i benefitową
potańcówkę na rzecz zapatystów. Tak, nie każdy miał wówczas komputer, niełatwo było znaleźć dobrej jakości zdjęcie czy grafikę. Wszystko to wróciło. Najważniejsze jest jednak, że
z osobami, które w tym uczestniczyły kontakt
się nie urwał, część z nich - nawet jeśli założyła rodziny, czy zmieniła miejsce zamieszkania
- stara się wspierać ruch wolnościowy w miarę
swoich możliwości. Obecność w środowisku
anarchistycznym osób, które pamiętają początek zrywu zapatystów oraz wpływ jaki ich
walka wywierała na nas - oddalonych od tego
miejsca zwanego Chiapas - nabrało dodatkowego znaczenia, szczególnie po tym, co można
było usłyszeć na samym spotkaniu.
DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ
SŁUCHAĆ I DZIAŁAĆ

Podczas spotkania przedstawiciele zapatystów chcieli omówić konkretne punkty swoich
działań, poczynając od genezy swojego ruchu
- kim są i dlaczego - poprzez to, jak przygotowywali się w podziemiu do swojego powstania

i jak budowali ruch oporu, aż do gmin autonomicznych i rad dobrego rządu, czyli ich aktualnej struktury i formy zarządzania, a kończąc
na obecnym oporze i trosce – formie podsumowania dla całego wystąpienia.
I oczywiście w tym momencie was zawiodę, bo nie odtworzę z pamięci całego spotkania. Ze względów bezpieczeństwa, na prośbę
naszych gości żadne z ich wystąpień nie było
nagrywane. Podzielę się jednak wrażeniami tym, co przykuło moją uwagę, i co siłą rzeczy
jest jedynie subiektywnym odczuciem.
Nawet, jeśli geneza ruchu zapatystowskiego i początek jego powstania są tematami dość
dobrze znanymi i opisanymi – zainteresowane
osoby nie będę miały problemów z dotarciem
do publikacji rzetelnie omawiających temat to słowa nabierają prawdziwego znaczenia dopiero, gdy są wypowiadane przez tych, którzy
dotychczas byli pozbawieni głosu. W historii
rdzennych mieszkańców mówienie własnym
głosem ma naprawdę duże znaczenie, bo przecież ich głos był tak często niesłyszany, zagłuszany lub ignorowany.
Wydawałoby się, że jesteśmy gotowi słuchać, szczególnie, że było komu – największa
sala na Rozbracie, mimo ustawienia dodatkowych trybun i wyciągnięcia absolutnie wszystkich krzeseł, całkowicie się zapełniła, i część
spóźnionych osób musiała stać. Jednak sama
możliwość słuchania nie zawsze oznacza gotowości na słuchanie. Spotkanie trwało około
pięć godzin, i zakończyło się chwilę po 23:00.
Jak łatwo się domyśleć, nie cała publiczność
dotrwała do końca. Jednak dla naszych gości
ważne było - jak sami to podkreślali - by mówić do ludzi, którzy są aktywist_ami, którzy
chcą budować ruch, no i ostatecznie po prostu
do tych, którzy chcą słuchać.
CHŁODNA GŁOWA I ORGANIZACJA
CZY NACIŚNIĘCIE NA SPUST?

Zapatyzm daje realną lekcję demokracji bezpośredniej i uczestniczącej. To na tym spotkaniu naprawdę wybrzmiało - cała struktura
rad, delegatów, dążenie do budowania dobrego rządu, który będzie zaprzeczeniem polityki złego rządu, czyli tego oficjalnego, narzucającego swoje jarzmo. Osoby, które choć
raz uczestniczyły w jakimś spotkaniu organizacyjnym, gdzie równe i równi uczestnicy
starają się na zasadach konsensusu dokonać
wspólnych ustaleń, wiedzą, że taka forma samorządności bywa żmudna i trudna. A jednak
na pytanie o długość obrad i rozmów zapatystów, padła prosta odpowiedź: „Tak długo,

ZMIANY W POLSCE DOKONAJĄ SIĘ WBREW PARLAMENTARNEJ LEWICY NIE DZIĘKI NIEJ KILKA SŁÓW O DZIAŁALNOŚCI I MŁODZIEŻY W „LEWICOWYCH PARTIACH”
ich na bok i de facto zamrożenie ich, jest kluczową taktyką
każdej partii politycznej z jaką mieliśmy do
czynienia w III RP: jeśli pojawią się jakiekolwiek zmiany będą one iluzoryczne, bylebyśmy
(politycy, bogaci i klasa średnia, którą politycy
bronią) mogli dalej obradować i zbijać na tym
szmal.
Zadaniem partii politycznej jest więc zdusić
potencjał młodego i radykalnie nastawionego
osobnika, byle stał się on kolejnym numerkiem
na listach wyborczych, czy pionkiem w jednym z wielu organów partyjnych. Ciężko jest
zmienić system od środka, to zresztą widać też
po ostatnich, czy nawet aktualnych ruchach w
polityce. Prawda, programy pokroju 500+ czy
rozstrzygnięcie problemu reprywatyzacji, to
ważne i socjalne postulaty, które udało się wygrać (może nie parlamentarnej lewicy, ale na
pewno szaremu Polakowi), ale z drugiej strony
największe zamieszanie, i włączenie w walkę
o własne ja rzeszy ludzi, budują ruchy społeczcd ze s.9

ne: nieudane strajki kobiet, czy choćby trwające teraz protesty rolników. Ruchy społeczne
nie są idealne, często odbiegają one od naszego pojęcia lewicowości, więc postarajmy się
je zmieniać. Dynamika działalności ulicznej
i protestacyjnej jest zupełnie inna niż ta w parlamencie, na ulicy nie ma szefów i zarządów
partyjnych. To właśnie ulica jest przestrzenią,
którą radykalnie nastawiona młodzież może
wykorzystać, zamiast marnowania swojego
czasu i energii w partiach politycznych, dla
których pracuje się za darmo – bo ciężko jest
budowanie PR bogatej osobie, która dostaje
kasę za głosowania w sejmie, nazwać aktywizmem. Jest to praca taka sama, jak np. w agencji reklamowej, tylko bez realnego wynagrodzenia (chyba, że fotki na facebooku liczą się
jako forma wypłaty).
Poza działalnością w ruchach społecznych
jest wiele już istniejących struktur, w które jako osoba radykalna politycznie możesz
się włączyć: są to chociażby związki zawodo-

we czy grupy lokatorskie, czyli przestrzenie,
w których twoja chęć działania przyniesie komuś realną pomoc, które budują siłę ruchu
pracowniczego. To są właśnie miejsca, które
nie wymagają zmian jak ruchy społeczne, czy
partie polityczne – miejsca, w których działa
się ku poprawie jakości życia pracowników,
zamiast biegać z teczkami. Ponadto, w przypadku związków zawodowych są to przestrzenie, w których młody człowiek jest w stanie
wyjść z matni nieskutecznych działań aktywistycznych, wyjść poza środowiskowe kłótnie,
i zacząć działać dla osób poszkodowanych, budując tym samym własne doświadczenie o realiach pracy w Polsce i na świecie, czy - przede
wszystkim - przysłużyć się realnym zmianom
w zakładach pracy. Ważniejszym od machania
flagą partii, która zawłaszcza nazewnictwo lewicy, jest chyba realne lewicowe działanie – na
pewno jeśli uważasz się za lewicowca, inaczej
sprawa wygląda jeśli zależy ci na budowaniu
twojej prywatnej kariery.

Autorka: Klara Wysocka
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jak trzeba”. Jeśli problem zaczyna budzić niezdrowe emocje, jeśli widać zmęczenie, to –
zdaniem naszych gości – zawsze można pośpiewać, żeby zabić nudę lub „przespać się
z problemem” i wrócić do rozmów kolejnego
dnia. W tworzonych radach, w rolach delegatów, kluczowe jest bycie reprezentantem swoich społeczności, zwracanie uwagi na dobro
wspólne, a nie na indywidualne ambicje, polityczne gierki czy narzucenie własnego zdania.
Funkcje muszą być przechodnie, a wydelegowane osoby muszą wiedzieć, że odpowiadają
przed społecznością, którą reprezentują.
Taka forma samorządności jest od początku
do końca zaprzeczeniem oficjalnej polityki, polityki złego rządu, jest czynną formą stawiania
oporu. Gdy zaczniemy ją rozumieć z łatwością
zobaczymy, jak bardzo odróżnia się ona nawet
od tego, czym dziś żyje współczesny kontestujący aktywizm. Bo na ile w tym zindywidualizowanym aktywizmie jest miejsce dla dobra
wspólnego, współdziałania i budowania ruchu?
Czy o problemach i zgrzytach rozmawia się
„tak długo, jak trzeba”, czy raczej ucina dyskusję, zamyka ją oświadczniem, tworzeniem, jak

przez pączkowanie, kolejnych bytów, kolektywów, grup i inicjatyw – z których część wydaje się być nastawiona na ciągłe generowanie
konfliktu lub recenzowanie działań innych. Czy
w dobie wirtualnego aktywizmu, jest miejsce
na schowanie własnego ego do kieszeni, podjęcie wspólnych działań, bez powtarzania próśb
o udostępnienie dla zasięgu, kliknięcie kciuka
w górę, subskrybowanie, linkowanie czy wsparcie na Patronite? Jak możemy odnaleźć się
w świecie zapatystów, którzy mówią by uczyć
się od siebie nawzajem, by w podejmowaniu
decyzji brać pod uwagę konsekwencję jakie
spadną na całość, a nie jedynie ulegać pokusie
„naciśnięcia na spust”, podjęcia szybkich działań bez względu na okoliczności, skuteczność,
szeroko rozumiane koszty. Rewolucja, jak mówią zapatyści, musi mieć chłodną głowę. Bardzo to odległe od szumnych i głośnych rewolucyjnych deklaracji i manifestów, którymi
przesiąknięty jest aktywistyczny Internet.
Kwintesencją tych znaczących różnic było
pytanie z sali, które padło po pierwszej godzinie
spotkania: „Czego się możemy od was nauczyć
towarzysze?”, i które uczyniłem tytułem tego

tekstu. Podsumowuje ono naszą obecną cywilizację tak bardzo nastawioną na otrzymywanie
natychmiastowej gratyfikacji. Na odpowiedź
nie można przecież czekać przez kilka godzin
jakiegoś spotkania. Gotowi jesteśmy na wiele,
ale trudno nam zrozumieć, że zmiana wymaga
nauki i cierpliwego budowania. Słuchania tych,
którzy dotąd nie byli wysłuchani, a nie jedynie
własnego głosu. Problemy, które stawia przed
nami nasz zły rząd, nigdy nie zostaną rozwiązane, bo nie chcemy tworzyć żadnej własnej alternatywnej struktury i trwałego ruchu, który
będzie mógł powiedzieć, że od 27 lat - także
dzięki międzynarodowej solidarności - prowadzi swoją nieustającą walkę. I to kolejna lekcja
- fakt, że ta walka nie ma końca.
WALKA I OPÓR NIE MAJĄ KOŃCA

Zły rząd cały czas stara się korumpować społeczność, mamić obietnicami, łamać solidarność.
Z tymi, którzy mu ulegają nie można od tak,
fizycznie, walczyć, bo - dla zapatystów – są to
bracia i siostry. Kiedy ruch zyskuje na sile, wszyscy są zapatystami, i są z zapatystami, kiedy
pojawiają się represje. Wielu pamięta czas, kie-
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dy trzeba było wycofać się w niedostępne rejony, i doskonale zdaje sobie sprawę z konformizmu wspólnot, które jeszcze wczoraj określały
się jako zapatystowskie. Nie można jednak dać
za wygraną. Konieczny jest ciągły opór, bo żyje
się wśród braci i sióstr, i nie wolno pozwolić na
to, by ruch traktował społeczność, w której wyrósł, jak wrogów. Zły rząd tylko czeka na błędy
w działaniach zapatystów, przygotowuje różne
prowokacje i zmusza do stałej gotowości. A jednak zapatyzm nie zmienia się w swoją karykaturę,
nie ulega paranoi tropienia szpiegów, nie zamyka
się, jest nadal gotowy do dzielenia się własnymi
doświadczeniami, gotowy na spotkania i rozmowy. Nawet, jeśli władzy udaje się przejąć odzyskane przez zapatystów terytoria, oni nadal wiedzą, że kwintesencja ich ruchu jest w nich samych.
Czasowe zajęcie przez władze jakiejś ziemi czy
wioski, nie może złamać ich ducha i woli walki.
Dzięki istniejącemu od 27 lat skłotowi Rozbrat - i ruchowi, który wokół siebie stworzył mogłem ponownie poznać zapatystów. Mam nadzieję, że ta seria spotkań, i cała zapatystowska
wyprawa, po raz kolejny uniesie falę zainteresowania ich walką i ciągłym budowaniem oporu.

27.
URODZINY
ROZBRATU
EKSMISJA SKŁOTU CZY LIKWIDACJA FIKCYJNEJ SPÓŁKI?

DECYZJA NALEŻY DO WŁADZ MIASTA
W dniach 10-11 września centrum społeczne Rozbrat obchodziło swoje 27 urodziny. Z Rozbratu wywodzi się związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza jak i Wielkopolskie Stowarzyszenie
Lokatorów. Kiedy partia rządząca wprowadza zakaz aborcji, my wychodzimy na ulice. Kiedy czyściciele kamienic wyrzucają ludzi z domów, a władze miasta twierdzą, że tak działa wolny rynek, my blokujemy eksmisje i ujawniamy powiązania lokalnych elit z przestępcami. Kiedy miasto
współpracuje z firmami, które nie opłacają pracy portierek ochraniających miejskie budynki, my
walczymy ze zorganizowanym wyzyskiem. Od zawsze działamy niezależnie od polityków i biznesmenów. Wobec tego niejeden z nich chciałby się nas pozbyć.

W 2020 r. Dariusz Wolski, właściciel firmy „Darex”, wniósł
pozew o wydanie nieruchomości zajmowanej przez Rozbrat.
13 września sąd rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce ogłosił
wyrok w pierwszej instancji dotyczący eksmisji Rozbratu. „Darex” uważa się za właściciela nieruchomości. W rzeczywistości
jest to firma słup, która dąży do przejęcia terenu należącego do
skarbu państwa metodami typowymi dla dzikiej reprywatyzacji.
Od chwili powstania, przez 30 lat Darex nie prowadzi żadnej realnej działalności gospodarczej, nie sporządza sprawozdań finansowych ani nie wykonuje żadnych obowiązków płatniczych wobec gminy. Jedyną aktywnością, jaką przejawia w ciągu
trzech dekad istnienia, są próby wyłudzenia od miasta nieruchomości przy ul. Pułaskiego 21a, na której obecnie działa Rozbrat.

W 1991 r. celem tego wyłudzenia był kredyt, po którego uzyskaniu spółka znikła. Dziś spółkę-słup ożywiono z powrotem, by za
jej pomocą deweloper mógł zabudować ten teren, likwidując tym
samym fragment Zachodniego Klina Zieleni.
HISTORIA DZIKIEJ REPRYWATYZACJI
PRZY UL. PUŁASKIEGO

W 1948 r. nieruchomość, na której znajduje się Rozbrat, została
znacjonalizowana. Od wojny działał tu zbudowany przez nazistów zakład budowlany, który w 1945 r. robotnicy ocalili przed
rozgrabieniem. W 1987 r. spadkobiercy po przedwojennym właścicielu udało się wpisać do księgi wieczystej nieruchomości na
podstawie postanowienia o nabyciu spadku. Gdy w 1991 r. sąd

polecił Skarbowi Państwa jako właścicielowi terenu wpisanie się
do księgi wieczystej, spadkobierca dokonał w tym samym roku
pozornej sprzedaży nieruchomości „Darexowi”. Transakcja miała na celu utrudnienie formalnego uregulowania statusu nieruchomości na korzyść państwa. Sprzedaż była pozorna ponieważ
„Darex” wówczas wynajmował część tej nieruchomości od państwa, a zatem wiedział, że spadkobierca nie jest jej rzeczywistym
właścicielem. Pozorność sprzedaży potwierdził też w 2019 r. rzeczoznawca majątkowy, zauważając, że „Darex” kupił nieruchomość za jedną czwartą jej realnej wartości (250 mln ówczesnych
zł), by po dwóch miesiącach zaciągnąć kredyt pod jej zastaw na
1 mld zł. Po tym wyłudzeniu "Darex" zniknął, nie spłacając kredytu. Na gruzach upadłego zakładu pracy przy Pułaskiego 21a
w 1994 roku powstał Rozbrat.
Firma słup na nowo podjęła "działalność" w 2013 r., gdy wartość nieruchomości znacznie przekroczyła wartość dawnego długu. „Darex” nie spłacił kredytu, dlatego komornik od 2019 r. próbuje zlicytować nieruchomość. Dzięki licytacji dłużnik „Darex”
zarobi miliony. Na drodze do zysku z licytacji stoi Rozbrat, stąd
fikcyjna spółka dąży do jego eksmisji. Na ostatecznej prywatyzacji, licytacji działki i wyrzuceniu Rozbratu zależy także poznańskim deweloperom, którzy próbują przejąć sporny teren za
pośrednictwem firmy słupa.
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27 URODZINY EKSMISJA SKŁOTU
ROZBRATU CZY LIKWIDACJA FIKCYJNEJ SPÓŁKI?

cd ze s.11
JAK WALCZYMY Z FIRMĄ SŁUPEM

Przy ograniczonych środkach i znacznie słabszej pozycji niż władze miasta, Rozbrat stara się bronić nieruchomości przed dziką reprywatyzacją. Zgromadziliśmy dowody, że "Darex" pełni funkcję firmy słupa. Związane z Rozbratem stowarzyszenie
Ulica złożyło w tym roku zawiadomienie do sądu rejestrowego
o tym, że spółka "Darex" od lat nie wykonuje podstawowych
czynności wymaganych do prowadzenia działalności. Sąd powinien więc rozwiązać fikcyjną spółkę. Jednocześnie kwestionujemy w sądzie pozorną umowę kupna spornej działki przez „Darex” za jedną czwartą realnej sumy w 1991 r. Uważamy, że taką
umowę trzeba unieważnić.
CZEGO ŻĄDAMY OD WŁADZ MIASTA?

W sporze o teren, na którym działa Rozbrat władze miasta reprezentują interesy Skarbu Państwa, który jest właścicielem, wciąż
niewpisanym do księgi wieczystej. Domagamy się, by miasto
przestało traktować fikcyjną spółkę "Darex" jak wiarygodny
podmiot w sporze o nieruchomość. Władze miasta powinny dążyć do likwidacji słupa i zawiadomić sąd rejestrowy o potrzebie

jego rozwiązania. Poznański ratusz dysponuje wystarczającymi
dowodami na rozwiązanie tej fikcyjnej firmy.
Miasto nie może też przymykać oczu na pozorną transakcję
kupna działki przez Darex za 1/4 wartości. Celem transakcji
było utrudnienie ustalenia formalnego statusu tej nieruchomości
zgodnie z rzeczywistym stanem. Jej właścicielem było i wciąż
pozostaje państwo. Przez 30 lat władze miasta nie zleciły własnej
opinii rzeczoznawcy majątkowego, by zweryfikować czy transakcja była pozorna. Domagamy się, by miasto aktywnie włączyło się w sprawę unieważnienia umowy sprzedaży nieruchomości.
DLACZEGO ROZBRAT MUSI ZOSTAĆ?

Jest oczywiste, że gdyby Rozbrat nie zajmował nieruchomości,
która stanowi część Zachodniego Klina Zieleni, Poznań dawno
by ją stracił tak, jak traci inne miejskie kamienice i tereny zielone. Opieszałość sądów i lokalnych władz sprzyja dzikiej reprywatyzacji Poznania, na której zyskują nieliczni, a tracą wszyscy
mieszkańcy miasta. Dlatego na 27 urodziny Rozbratu deklarujemy pełne zaangażowanie w obronę tego skrawka ziemi przed
patodeweloperką.
				Rozbrat zostaje!

UTOPIA A ARCHITEKTURA

Architektura jest bardzo konserwatywna. Ma na to wpływ kilka czynników.
Przede wszystkim jej użytkownicy. Historia uczy, że mimo nawet nagłych
i radykalnych zmian społecznych przyzwyczajenia i sposób funkcjonowania
ludzi zmieniają się bardzo powoli. A architektura jest pudełkiem na te przyzwyczajenia, miejscem ich pielęgnacji.

MATEUSZ GIERSZON
Dodatkowo działalność, która wiąże się z tak wysokimi kosztami
i zaangażowaniem tylu środków,
naturalnie wymusza ostrożność,
wzmocnioną jeszcze przez przepisy, procedury itp. I wreszcie kwestia
tego, kto ponosi koszty. Ten, który
buduje, który ma na to wystarczające środki, rzadko kiedy zainteresowany jest zmianą status quo.
Dlatego o wiele łatwej znajdujemy
eksperymenty formalne czy techniczne (mimo że często droższe
i obarczone ryzykiem) niż społeczne. Mimo tego, na przestrzeni lat
powstawały liczne idee na styku architektury, planowania i organizacji
społeczeństw, które były zaczątkiem
wielu współczesnych rozwiązań.
Ale nie tylko architekci poszukiwali osadzenia swojej pracy
w ideach społecznych. Konkretne rozwiązania architektoniczne,
a jeszcze częściej urbanistyczne, proponowano też w części utopii, wiele
ruchów politycznych miało dość jasno sprecyzowany pogląd na organizację domów i miast. Prawdziwa
jest opinia, że „utopie stanowią (…),
w ujęciu historycznym, ideowe podstawy miast współczesnych” (B. Gutowski, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, s. 39.).

PROBLEMY Z UTOPIĄ

Wszystko, co powyżej, to prawa.
Poznając jednak zarówno utopijne
idee i powiązaną z nimi historię realizacji, jak i historię architektury
i związaną z nią historię deklaracji
i praktyki projektowej, należy
wspomnieć o niejednoznaczności
wzajemnych relacji architektury
i utopii oraz o problemach powstających na ich styku.
Ale najpierw definicje. Bałagan
w definiowaniu tego, czym jest utopia jest faktem, pisze o tym większość jej badaczy. Pomiędzy rozumieniem utopii przez Marksa,
Sorela czy Manheima jest podstawowa różnica terminologiczna: to,
co jeden nazywa utopią, inny nazywa mitem, utopii nadając inny
sens. Nie mam ambicji porządkować tych spraw. Nieporządek, który
się tu jawi, jest rzeczywistym problemem naukowym, nam jednak
pozwala wybierać co ciekawsze
przykłady powiązań architektury
i utopii z szerszego zbioru i poczuć lekkość nieprzejmowania się
niuansami. Więc weźmy w cudzysłów słowo utopia i nie ograniczajmy się do jej definicji ani w znaczeniu literackim, ani w znaczeniu
jakie słowu nadawała tradycja my-

śli społecznej, która zgodnie z sugestiami Engelsa odróżniała utopię
od współczesnych myśli społeczno-politycznych.
Po pierwsze dlatego, że najciekawsze jest obserwowanie zderzenia idei społecznej z ograniczeniami
technicznymi, trudnościami budowy czy niechęcią ludzi do działania
zgodnie z wielką ideą. A to możemy obserwować nie na wyspie zwanej Utopia, nie w Mieście Słońca
czy w „falansterze” Fouriera, czyli
nie w świecie wyobrażeń, a w świecie materialnym: w „familisterze”
w Guise, w miasteczku Chaux czy
w domach-komunach rozsianych po
Związku Radzieckim.
Po drugie, można mieć wiele zastrzeżeń do koncepcji, wedle której współczesne propozycje organizacji społeczeństw, zwłaszcza
te progresywne, nie operują technikami utopii. W końcu, jak pisał
Wilde: „na mapę świata niezawierającą Utopii nie warto patrzeć,
gdyż pomija ona ten kraj, do którego Ludzkość ciągle dąży”. Zatem od utopii wymagajmy tylko
jednego: „całościowego spojrzenia na społeczeństwo, przekształcenia marzenia w system” (J. Kamińska, Nowe wspaniałe światy.

Miasto idealne, Palmanova

Współczesne projekt doskonałego
społeczeństwa, Nomos, Kraków
2012, s.41)
A jest to ważne, i tu wracamy do
niejednoznaczności wzajemnych
relacji utopii i architektury: te same
rozwiązania architektoniczne mogą
być uznane za wzorcowe w wielu
różnych systemach politycznych lub
być „apolityczne”. Dlatego też warto skupić się na „całościowych spojrzeniach”, marzeniach zamkniętych w system, ponieważ tylko one
próbują świadomie łączyć politykę
z rozwiązaniami architektonicznymi. Zatem liczne koncepcje miast
idealnych, rewolucyjnych zasad
urbanistyki, nowego planowania,
będą dla nas istotne jako wcielenie konkretnych idei społecznych,
a nie idee architektoniczne, technologiczne czy urbanistyczne same
w sobie. W takim szerszym spojrzeniu, konkretne, nawet dosyć banalne rozwiązania, nabierają nowego
sensu, nowego znaczenia jako część

utopii i w takim znaczeniu pojawiać
się będą w kolejnych artykułach.
IDEAŁ
I UTOPIA

Różnicę najłatwiej pokazać na przykładzie idei miasta idealnego. Takie
miasta opisywali Morus w „Utopii”
czy Campanella w „Mieście Słońca”, a budowali Jezuici w paragwajskich Redukcjach, i za każdym razem miasto - jego układ i budynki
- były elementem idei społecznej.
W tym samym czasie powstawały
traktaty opisujące miasta idealne
Albertiego czy di Pietro Averlino,
a następnie miasta oparte na tych
koncepcjach: Zamość czy Palmanova. W obu przypadkach były starannie rozplanowane, uporządkowane, miały rozwiązania techniczne
zwiększające higienę i ułatwiające komunikację oraz obronność.
W pierwszym przypadku wszystkie te „narzędzia” architektoniczno-urbanistyczne wzmacniać miały
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Fenomem Machnowszczyzny zarówno historycy jak i anarchistyczni pasjonaci postrzegają
poprzez pryzmat rewolucji prowadzonej bronią. Ciężkie walki z wojskami Austro-Węgier,
białogwardzistami Denikina, burżuazyjną arystokracją Petlury czy żądnymi krwi i władzy
bolszewikami jawią się nam jako główny teatr działań anarchistycznej rewolucji na Ukrainie
w latach 1919-1921. Jest to tylko część prawdy ukrytej za stereotypem taczanki z karabinem maszynowym, pędzących koni, płonących dworów szlacheckich czy posterunków bolszewickich
i trupa, który ściele się gęsto. Zgłębiając fascynującą i zagadkową zarazem historię anarchistycznego oblicza Rewolucji Rosyjskiej w jej chłopskiej wersji na stepach Ukrainy, zapominamy o organizacji życia społecznego w wolnym terytorium zwanym Machnowszczyzną. Ważną i równie
nieodkrytą jeszcze częścią życia codziennego anarchistycznej ukraińskiej autonomii jest działalność edukacyjna.

TOMEK
MACHNO UCZNIEM

Jak wiemy, Nestor Machno nie należał do teoretyków anarchizmu. Nie wynikało to jedynie z przewagi jego charyzmy, niezwykłego talentu militarnego i organizacyjnego nad umiłowaniem do głoszenia myśli anarchistycznej. Zapewne był to też
wynik jego późnej edukacji, jaką nabywał już w dorosłym życiu,
dzięki własnej ambicji i staraniom, oraz sytuacji życiowej, w jakiej się znajdował, ucząc się. Machno, dorastając w chłopskiej
rodzinie, był zmuszony przerwać naukę w wieku 12 lat i podjąć pracę (m.in. jako pasterz). Sześć lat później, gdy w więzieniu na moskiewskich Butyrkach odsiadywał karę za działalność
rewolucyjną, zaczął wykorzystywać ten czas na uzupeł§Arszy-

now – jeden z pierwszych historyków Machnowszczyzny i zarazem uczestnik jej wydarzeń. W swojej publikacji Historia Ruchu
Machnowskiego wspomina o więzieniu jako jedynym miejscu
edukacji Machno. Skromnie pomija swoją własną rolę w tym
procesie. Jednak to właśnie Arszynow, będący dla młodego Nestora współwięźniem, prowadził jego nauczanie. Lekcje, które
pobierał przyszły przywódca rewolucji, obejmowały dziedziny
z zakresu języka rosyjskiego (gramatyka), matematyki, nauk politycznych, ekonomii i kultury. Dwa lata starszy Arszynow – zarówno biegły w teorii anarchizmu myśliciel, jak i w praktyce
insurekcjonista – musiał być dla Machno idealnym nauczycielem i przewodnikiem. Sam Nestor czas pobytu cd na s.14

Moskwa: dom-komuna Narkomfin

jednak wielką zmianę społeczną,
w drugim pielęgnować stan obecny.
Zresztą narzędzie, jakim jest
architektura, może być przydatne zarówno utopistom jak i konserwatystom nie tylko dlatego, że
jest to narzędzie wielofunkcyjne,
którego użyć można w różnych celach, ale też dlatego, że te cele często nie są tak różne. Można zgodzić się z opinią, że celem wielu
utopistów była nie tylko zmiana
świata, ale też „bezwarunkowe
opanowanie nieposłusznej rzeczywistości” (S. Hessen, Państwa prawa i socjalizm, s.14). Architektura,
konserwująca raz osiągnięty ideał,
wprowadzająca ostatnią zmianę
kończącą historię, jawiła się jako
wspaniałe narzędzie. Oczywiście
tylko do kolejnego przewrotu, kiedy to np. w warszawskim „Domu
Partii” ulokowano Giełdę Papierów Wartościowych. Systemy się
zmieniają, ale w „Domu Partii”
zawsze rezyduje władza.

Galina Kuzmienko - nauczycielka, przewodnicząca
Związku Nauczycieli, żona Machny

Moskwa: Pałac Rad projekt autorstwa Le Corbusiera

ARCHITEKTURA
I SILNA WŁADZA

Teraz architektura. Tu nie ma mniej
niejednoznaczności. W związku
z tym, że te same rozwiązania mogą
stosować i utopiści, i konserwatyści,
architekt może projektować dla jednych i drugich. Przykładem może
być tu Le Corbusier projektujący
z równą ochotą dla bolszewików i
Francji Vichy, czy kariera idei miasta linearnego pojawiająca się niemal w tym samym czasie w ZSRR,
III Rzeszy i Stanach Zjednoczonych
Ameryki. Nie znaczy to, że architektura nie ma związku z utopią, że jest
w praktyce bezideowym pudełkiem,
w którym zamyka się pewne aktywności ludzkie. Prawdą jest jednak, że
te same rozwiązania często potrafią
służyć i ancien régime [synonimem
rządów przedrewolucyjnych - red.],
i zwycięskim rewolucjonistom. Pytanie czy są one tak uniwersalne, czy
w ostateczności jest to jedna i ta sama
filozofia reprodukcji władzy podlana

różnorakimi filozofiami, które próbują obiektywizować indywidualne
i arbitralne decyzje projektanta.
ZAKOŃCZENIE

Po co zatem zajmować się stykiem
utopii i architektury, skoro na tym
styku rodzi się tyle nieporozumień,
hipokryzji, zakłamań, a często i bełkotu? Po pierwsze dlatego, że oprócz
powyższych, na styku tym urodziło
się wiele wspaniałych, progresywnych idei, które zmieniały i zmieniają świat. Dużo wolniej i bardziej
opornie, z większymi kompromisami niż chcieliby tego utopiści, to
prawda. Skupić się jednak trzeba nie
na opozycji lewica-prawica, a na różnicy odgórne-oddolne, autorytarne-demokratyczne.
Po drugie dlatego, że konsekwencją upadku utopizmu jest „zupełnie odmienne niebezpieczeństwo –
niebezpieczeństwo nihilistycznego
i wąsko praktykowanego stosunku do rzeczywistości”, pisał o tym

już w latach 20. XX wieku Sergiusz
Hessen, myśliciel daleki od zachwytu nad utopią (S. Hessen, Państwa...,
s. 3). Dziś wiemy, że pustkę po idei
w architekturze wypełnił rynek.
I znów te same narzędzia i technologie, rozwiązania architektoniczne
i urbanistyczne, które mogłyby
zmieniać świat, służą do reprodukcji
władzy i bogactwa.
Po trzecie, jest stosunkowo niewiele książek czy artykułów na ten
temat. Jest to zaskakujące, ponieważ architektura pojawia się jako
jedno z ważniejszych narzędzi porządkowania świata utopii, tuż po
kwestiach własnościowych i organizacji społeczeństw. W narracji na
temat związków utopii i architektury dominuje pomieszanie pojęć,
w których miesza się utopie społeczno-polityczne, mające swoje
założenia urbanistyczne, z koncepcjami miast idealnych, które często
nie wiążą się z „całościowym spojrzeniem na społeczeństwo”.
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W kolejnych artykułach postaram się więc opisywać poszczególne przykłady idei politycznych lub
utopii, które miały swoją konkretną
reprezentację w dziedzinie architektury. Pokażę też – bardziej przekrojowo – pewne idee, które powtarzały się w kolejnych koncepcjach
naprawy świata i materializowały
się w architekturze lub urbanistyce.
Opowiem również o użyciu architektury w koncepcjach autorytarnych i demokratycznych. Oczywiście najważniejsze będą kwestie
mieszkaniowe.
Nie będę tutaj oceniać idei utopii. Po pierwsze, dlatego że przywoływane przykłady konkretnych
idei i rozwiązań architektonicznych
opartych na nich, pozwolą każdemu
na własną ocenę. Po drugie, dlatego że będziemy mieli do czynienia
z praktycznymi interpretacjami
utopii, które, jak wiadomo, mogą
być lepsze lub gorsze niż wyobrażał
to sobie sam autor idei.
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POCHODNIA
OJCA
MACHNO
RZECZ O EDUKACJI W MACHNOWSZCZYZNIE
cd ze s.13 w więzieniu wypełniał zgłębianiem wielu lektur.
Jego edukacja była właściwie samodzielna, bez pośrednictwa jakichkolwiek szkół. Colin Darch, autor jednej z najnowszych książek o Machnowszczyznie, pełen podziwu dla jego sukcesu przywódczego, nazywa ukraińskiego anarchistę „niedokształconym
prowincjonalnym buntownikiem”. Za to Paul Avrich uważał, iż
mimo braku wykształcenia Machno był dobrze zaznajomiony
z teoriami Bakunina i Kropotkina.
Wiele publikacji, często autorstwa ludzi nieprzychylnych anarchizmowi, w notach biograficznych nt. Machno podaje fakt epizodu pracy nauczyciela, z której to pracy miano go zwolnić za
rzekome „wpajanie uczniom ideologii anarchistycznej”. Jest to
nieprawdą powielaną za pamfletem autorstwa K.W. Gierasimienko. Na polskim podwórku kłamstwo to powielała „Rzeczpospolita” w oszczerczym wobec Machno artykule. Plotkę tę dementuje Wolin w „Nieznanej rewolucji”. Poza tym brak jakiegokolwiek
wykształcenia u ukraińskiego anarchisty w oczywisty sposób zaprzecza posiadaniu wykształcenia nauczycielskiego.
MACHNOWSZCZYZNA,
CZYLI KRAINA WOLNOŚCI

Zanim przejdziemy do próby charakterystyki zjawiska, jakim
było Hulajpole, warto opisać je jako miejsce. Wolne Terytorium,
zwane Machnowszczyzną, leżało na ziemiach zwanych historycznie Noworosją, na terenie dzisiejszej południowo-wschodniej
Ukrainy. Zasięgiem obejmowało tereny od półwyspu Krymskiego nad Morzem Czarnym i Azowskim aż po Charków i Połtawę. Jego głównym ośrodkiem było Hulajpole – miasto urodzenia
Nestora Machno, leżące w okręgu Aleksandrowskim, w prowincji Jekaterynosław. Obecnie są to tereny m.in. samozwańczych,
wiernych putinowskiemu reżimowi, tzw. Ludowych Republik
Donieckiej i Ługańskiej oraz równie „niezależnego” Naddniestrza. Jest to jednak tylko część tego terenu. Zasięgi Machnowszczyzny obejmowały dużą część wielkiego kraju, jakim jest Ukraina. W czasach Machno był to teren od wieków zamieszkały
przez chłopów świadomych potrzeby swojej wolności. Związki
Machnowszczyzny z kozacczyzną są mocne.
Wspomniany już Piotr Arszynow w Historii Ruchu Machnowskiego opisuje Wolne Terytorium jako zjawisko będące produktem Rewolucji Rosyjskiej, ale w ukraińskiej wersji. Tereny obecnej Ukrainy charakteryzowały dwie cechy obce terenom Rosji:
brak zorganizowanej partii i jej struktur narzucających władzę
mieszkańcom, oraz Wolnica (ukr. Wolność) jako tradycyjny duch
towarzyszący wielu pokoleniom ukraińskich chłopów. Pierwszy
aspekt dotyczył późnego włączenia „idei” bolszewickich w postaci autorytarnych i totalitarnych struktur partyjnych w życie
codzienne ukraińskich wsi. Drugi – w dużym skrócie – polegał
na umiłowaniu chłopów na tych ziemiach do wolności, mimo
obecności wyzyskujących ich panów. Ukraińscy wieśniacy czuli
się prawowitymi właścicielami ziemi, którą uprawiali. Nie istniał
tam żaden kult pracy najemnej na rzecz pana. Tradycja ta sięgała nawet czasów kozackich i była zwalczana przez rządy Carycy
Katarzyny II. Zatem Wolne Terytorium (Wolnaja Teritorija) było
bardzo żyznym gruntem pod zasianie w nim idei wolnościowych,
jakie niesie ze sobą anarchizm. Swobodna edukacja w tym duchu mogła mieć tam swoje miejsce prędzej niż autorytarny carat
lub bolszewizm. Początki organizacji Machnowszczyzny sięgają 1918 roku, a formowanie się jego „struktur”, choć z początku
chaotyczne i spontaniczne, nabierało kształtu uporządkowanego
życia. Wszak anarchia jest matką porządku. Tak też było z organizacją życia kulturalnego i oświatowego.
DZIECI I MŁODZIEŻ

Rozwój szkolnictwa postępował równolegle z innymi inicjatywami samoorganizacji chłopów i robotników ziem Wolnego Terytorium. Odbywał się na zasadach wolnego wyboru mieszkańców,
bez narzucania im jakiegokolwiek sztywnego programu działania, ani wyznaczonych odgórnie zasad. Jak podaje Wołodymir
Czop, ukraiński historyk rewolucji machnowskiej, czas organizacji oświaty dla dzieci i młodzieży przypada na lata 1919-1920,
kiedy zamierzano przeprowadzić wspólną i odpowiednią dla
mieszkańców wszystkich osad (komun) Machnowszczyzny reformę edukacji. Miała ona polegać na organizacji nauczania wolnego od religii, caratu i jakiegokolwiek rządu.
Tworząc szkolnictwo, zajmowano budynki szkół opustoszałe wskutek rewolucji i dawano zatrudnienie bezrobotnym dotąd
nauczycielom. Wiele źródeł podaje, że inspiracją dla organizacji szkolnictwa miała być anarchistyczna idea szkoły racjonalnej
i wolnościowej Francisco Ferrera. Wśród mieszkańców terenów
Wolnego Terytorium byli też jednak zwolennicy tworzenia szkół
zawodowych. Te ostatnie miały przygotowywać młodych mieszkańców do pracy w komunach na rzecz wolnego społeczeństwa
anarchistycznego Wolnego Terytorium. Wynika to najprawdopodobniej ze sporu pomiędzy chłopami i robotnikami a inteligencją

miejską, z której to najczęściej wywodzili się nauczyciele. Wiejska ludność miała nie ufać inteligencji, która to z kolei uznawała
nowe, machnowskie porządki za objaw „bandytyzmu”. Sam Nestor Machno wspomina, iż ludność wiejska z początku spoglądała podejrzliwie na nauczycieli z miasta.
Choć szkolnictwo ruchu machnowskiego wciąż pozostaje zagadką i nieodkrytą kartą historii anarchizmu, jest to temat pełen
osobliwych ciekawostek. Oto kilka z nich:
• Władimir Antonow Owsienko, bolszewicki dyplomata i wysokiej rangi oficer Armii Czerwonej pochodzenia ukraińskiego,
widząc stan szkolnictwa w Wolnym Terytorium (szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki), w raporcie z wizyty opisał autonomiczny region jako „jedno z największych centrów kulturalnych
Noworosji”. W swoim raporcie wspominał też o komunach dziecięcych;
• Jak podaje historyk Aleksandr Szubin, głównymi przedmiotami nauczania w szkołach Machnowszczyzny miały być nauka
czytania oraz ćwiczenia militarne uczniów. Te ostatnie były powodem śmiertelnych wypadków. W jednej ze szkół podczas zajęć nt. szarży kawalerii pewien chłopiec zmarł od ciosu w głowę kamieniem imitującym granat. W innej uczeń odgrywający
rolę jeńca podczas imitacji egzekucji został przez nieostrożność
rzeczywiście powieszony… W konsekwencji wycofano zajęcia
z manewrów dla uczniów klas młodszych, pozostawiając je starszym uczniom;
• Na terenie Machnowszczyzny swobodnie funkcjonowały żydowskie szkoły wyznaniowe. Mimo niechęci do religii, autonomia wyznania i kultury została pozostawiona grupom etnicznym
zamieszkującym ten teren;
• Nestor Machno miał swój udział w rozwoju pedagogiki specjalnej. Przekazał milion rubli i żywność na rozwój szkoły specjalnej
w Oleksandrowsku;
• Jeden z nauczycieli miał przedstawić Machno tekst autorskiego
programu nauczania, na co –- daleki od teorii – Machno miał odpowiedzieć: „nic z tego nie rozumiem”;
• Autonomiczny rozwój szkół na tyle pasjonował Machno, iż
mimo bycia poważnie rannym w nogę, jeździł z wizytami po
szkołach, by obserwować, jak funkcjonują;
• Do szkół dla dzieci i młodzieży uczęszczali również niekiedy
dorośli po 20. roku życia, by uzupełnić braki w edukacji.
• U schyłku istnienia Wolnego Terytorium, gdy w grudniu 1920
ostatecznie zniszczyli je bolszewicy, aresztowano kilku mieszkańców w wieku pomiędzy 15 a 18 lat. Dowództwo Armii Czerwonej wyraziło zaniepokojenie tym aresztowaniem, uznając, iż
tak młodzi ludzie nie mogą być anarchistami. Ostatecznie, nie
wypuszczono młodych więźniów.
Za fakt, będący czymś więcej niż tylko ciekawostką, należy uznać udział Galiny Kuzmienko, żony Nestora Machno,
jako przewodniczącej Związku Nauczycieli założonego przez machnowców. Kuzmienko, z zawodu nauczycielka, przed
rewolucją nauczała historii oraz języka
ukraińskiego w hulajpolskim gimnazjum.
W czasie rewolucji organizowała nauczanie języka ukraińskiego i propagowała
kulturę ukraińską. Nie było to w żaden
sposób sprzeczne z ideałami Machnowszczyzny. Anarchizm Wolnego Terytorium
pozostawiał swobodę w wyborze języka nauczania – ukraińskiego i rosyjskiego. Część historyków (m.in. Frank Sysyn
i Wiaczesław Azarow) uważa jednak,
że Kuzmienko swoją działalność oświatową traktowała jako przykrywkę dla
działań nacjonalistycznych, a nawet dla
spisku przeciw Machno, knutego wraz z
Petlurowcami. Spisek ten, przedwcześnie
odkryty, miał doprowadzić do wydalenia nacjonalistów z grona ideologów ruchu machnowskiego. Może być to klucz
do kolejnych odkryć, jakie kryje w sobie
wciąż jeszcze niepoznana historia Machnowszczyzny.

Francuskiej (według dzieła Kropotkina) czy historii działań insurekcyjnych w Rewolucji Rosyjskiej. Sekcja kulturalno-oświatowa
zajmowała się również przekonywaniem do idei anarchistycznych uwięzionych żołnierzy Armii Czerwonej. Organem prasowym sekcji była gazet Put’ k Swobodie z ukraińskojęzycznym
odpowiednikiem Szliak do Woli. W obydwu językach znaczy to
„Droga do wolności”.
Znamiennym dla działań kulturalnych jest funkcjonowanie teatru na terenie Machnowszczyny. Owocem tych działań było napisanie przez jednego z mieszkańców sztuki pt. Życie Hulajpola,
sławiącej wyzwolenie chłopów i robotników przez armię Machno spod jarzma białogwardzistów. Piotr Arszynow uważa tekst
tego dramatu za wierny obraz życia ukraińskiej wsi w roku 1919.
Wspomniany już Wolin (właściwie Wsiewołod Eikhenbaum)
miał swój spory udział w organizacji sekcji kulturalno-oświatowej. W czasie istnienia Wolnego Terytorium przeprowadził około
400 wykładów z edukacji politycznej. Świadczy to o potencjalnie
wysokim poziomie kształcenia dorosłych. Po upadku rewolucji

machnowskiej Wolin wspierał na emigracji czołowego anarchistycznego pedagoga i reformatora Edukacji Sebastien’a Faure.
Wiktor Bielasz w swoich wspomnieniach pt. Dorogi Nestora
Makhno pisze o tym, iż Machnowszczyzna miała swoją orkiestrę
dętą, oraz prowadzone było nauczanie gry na harmonii oraz na
akordeonie.
Podczas zmagań z wojskami „białych” Denikina strzały artyleryjskie padały na Wolne Terytorium właśnie wtedy, gdy zaplanowane było spotkanie sekcji kulturalno-oświatowej. Jak widać,
wróg doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jakim zagrożeniem
jest rewolucja oparta na dobrej edukacji.
PODSUMOWANIE

Schyłek edukacji w ruchu machnowskim przyszedł wraz
ze schyłkiem całości organizacji życia. Bolszewicy zaproponowali Machnowcom haniebny „rozejm”, po którym dokonali masowej rzezi i aresztowań mieszkańców. Okres kilkumiesięcznego
rozejmu, który poprzedzał upadek Wolnego Terytorium, był właśnie czasem poświęconym na reformę edukacji dzieci, młodzieży
i dorosłych. W tej sytuacji pozostała ona jednak niedokończonym rozdziałem, jak całe życie wewnętrzne wolnego, anarchistycznego terytorium. Część badaczy jest zdania, że była ona niemożliwa do zrealizowania w pełni, gdyż Machnowcy pozostali
bez wsparcia mających znacznie dłuższe tradycje ideowe anarchistów rosyjskich. Żywię nadzieję, że ten temat, jak i wiele nieodkrytych jeszcze wątków, stanowi klucz do kolejnych odkryć
w mniej znanej historii Wielkiej Rewolucji.

SEKCJA KULTURALNO-OŚWIATOWA,
CZYLI EDUKACJA DOROSŁYCH

Sporą część działań edukacyjnych anarchistycznej organizacji życia w ruchu
machnowskim zajmowała sekcja kulturalno-oświatowa. Obok działań propagandowych, z którymi jednoznacznie kojarzy się jej nazwa, sekcja prowadziła też
kształcenie dorosłych. Polegało ono na likwidacji analfabetyzmu oraz na edukacji
politycznej. Ta ostatnia odbywała się poprzez wykładanie ekonomii politycznej,
historii, teorii i praktyki anarchizmu oraz
socjalizmu, dziejów Wielkiej Rewolucji

Nestor Machno z córką Ołeną
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O przeszłości i przyszłości białoruskiego anarchizmu, jego radykalizacji
i grożących za to represjach, a także o Mikole Dziadoku i planach na polskojęzyczne wydanie jego książki rozmawiamy, z historykiem Aleksandrem Łaniewskim.
„A-tak”: Białoruski anarchizm wydaje mi
się dość specyficznym bytem, który znacznie odbiega od zachodniej mody. Czy mógłbyś w kilku zdaniach opowiedzieć nam
o historii białoruskiego anarchizmu?
Aleksander Łaniewski: W każdym kraju ruch
anarchistyczny ma własne cechy specyficzne,
które zależą od szeregu czynników – m.in. od
historycznego ugruntowania kultury politycznej czy skali autorytaryzmu w danym ustroju państwowym. Wychodząc z tego założenia,
można powiedzieć, że białoruski anarchizm
jest swoistą odmianą europejskiej tradycji anarchizmu. Rzeczywiście bliżej mu jest do wzorców rosyjskich czy ukraińskich.
Da się również oczuć wpływy zachodnioeuropejskie. Jednakże na Białorusi nie było skłotów (pomijając kilka krótkich eksperymentów),
za to mocno zakorzeniona jest subkultura muzyczna. Nie było syndykalistycznych związków zawodowych, ale było popularne Food Not
Bombs (pol. Jedzenie Zamiast Bomb – red.).
Jest moda na weganizm, ale też tęsknota za insurekcjonizmem.
Trzeba pamiętać, że Białoruś ma własną
tradycję powstańczego anarchizmu. Korzenie libertarnych idei na terenie współczesnej
Białorusi sięgają końca XIX w., a pierwsze zorganizowane grupy anarchistyczne pojawiły się
na przełomie 1902/1903 r. w guberni grodzieńskiej, która wówczas należała do Imperium
Rosyjskiego. Najpierw pojawiła się Międzynarodowa Grupa Walka, następnie „Czornoje
Znamia”. Anarchiści, działając w szeregu miast
i miasteczek, odegrali ważną rolę w trakcie rewolucji 1905 r., a następnie w wydarzeniach
1917 r. Różnorodne grupy i zrzeszenia anarchistyczne działały także w latach 20. XX w.
W kolejnych dekadach ciężko jest mówić o jakimś zorganizowanym ruchu, prawie nic o tym
nie wiadomo.
Anarchizm zaczął się odradzać pod koniec
lat 80. W 1988 r. w Moskwie, utworzono Konfederację Anarchosyndykalistów (KAS), do

Mikola Dziadok

której dołączyła grupa z Homla. Właśnie ta
grupa w 1990 r. pojawiła się w mieście nad Sożem pod czarnymi sztandarami, na oficjalnej
demonstracji 7 listopada (w rocznicę rewolucji październikowej). 1 sierpnia 1992 r. powołano nieistniejącą obecnie Federację Anarchistów Białorusi (FAB), w 1993 r. w Homlu
zaczęła ukazywać się gazeta „Anarchia”. Ten
okres miał mocny wydźwięk syndykalistyczny.
„Liderem” anarchistów był wówczas Jurij Głuszakow. Ciekawa postać, historyk, publicysta
i polityk, obecnie sympatyzujący z komunizmem i działający w Białoruskiej Partii „Zieloni”. W 1995 r. w Mińsku zawiązała się anarchizująca grupa „Czerwony Rząd”, jej członkowie
(m.in. Pauluk Kanawalczyk, Aleh Nowikau) założyli w 1998 r. legendarną, mocno satyryczną
(coś w rodzaju „Charlie Hebdo”) gazetę „Nawinki” (od nazwy znanego szpitala psychiatrycznego w białoruskiej stolicy). Oprócz działalności publicystycznej organizowali mnóstwo
happeningów o tematyce społeczno-politycznej, nakręcili kilka filmów. Równolegle rozwijała się kontrkultura i anarchistyczna scena
muzyczna (warto wymienić chociażby znany
grodzieński zespół Deviation, który utworzyli
bracia Stas i Andrzej Poczobutowie1). Anarchiści angażowali się w protesty ekologiczne, zainicjowali kampanie skierowaną przeciwko budowie elektrowni atomowej. Wydawano sporo
zinów, organizowano festiwale muzyczne, nabierał formy ruch antyfaszystowski. Organizowano fora społeczne, nawiązywano kontakty
międzynarodowe. W 2001 r. FAB razem z FA
zorganizowali w Krynkach obóz antygraniczny. W 2005 r. drugie pokolenie współczesnych
białoruskich anarchistów tworzy Akcję Autonomiczną Białoruś (Автономное Действие
Беларусь). Aktywiści zaczynają regularnie
pojawiać się na najważniejszych masowych
demonstracjach opozycji, np. na „Czarnobylskim Szlaku”. W 2007 r. podczas „Socjalnego
Marszu” w Mińsku, odbyła się spektakularna
bijatyka anarchistów z neonazistami z „Białej
Woli”. Wkrótce wybuchła rewolta w Grecji…
Czyli do tego czasu działalność ruchu miała stosunkowo pokojowy charakter?
Tak, dopiero od około 2008 r. białoruscy anarchiści zaczęli wprowadzać do praktyki politycznej radykalne formy walki, jak podpalanie
i dewastowanie bilbordów, blokowanie dróg
czy obrzucanie budynków koktajlami Mołotowa. Tego rodzaju akcje – obok długoterminowych przedsięwzięć o charakterze pokojowym
– są już stałym elementem ich działalności.
Zaczyna się epoka bojowniczo nastawionego
militant-anarchizmu. Łamanie obowiązującego prawa wpisuje się w długą tradycję anarchizmu, a w kraju, gdzie nawet najbardziej pokojowe formy protestu spotykają się z brutalnymi
represjami, radykalizacja postępuje w sposób
naturalny. Wybiegając naprzód dodam, że bezkompromisowość białoruskiego ruchu częściowo kształtowało także doświadczenie udziału
w Euromajdanie.
W 2010 r. w miejsce Akcji Autonomicznej
Białoruś i ugrupowania Białoruski Front Anarchistyczny (BAF), tworzy się działająca dotychczas Akcja Rewolucyjna (Революционное

Książki Dziadoka „Kolory świata Równoległego”: wydanie pierwsze i drugie

действие). Po szeregu akcji bezpośrednich, kulminacją których był atak koktajlami Mołotowa
na rosyjską ambasadę w Mińsku, we wrześniu
2010 r. anarchiści zmierzyli się z gigantyczną
falą represji. W wyniku tych wydarzeń trzech
aktywistów (Ihar Aliniewicz, Mikoła Dziadok
i Aliaksandr Franckiewicz) dostali wyroki od
3 do 8 lat. Międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka uznały ich za więźniów politycznych. W 2011 r. zawiązuje się grupa ACK
Białoruś. Następnie przez kilka lat istniała grupa etno-anarchistów „Poszug” (Wiaczka Kasinerau). Znanym więźniem politycznym-anarchistą przez kilka był też Zmiecier Palijenka.
W 2015 r. powstaje grupa Promień (Прамень).
Z głośnych akcji anarchistycznych poprzedzających wydarzenia w 2020 r. można wymienić obrzucenie butelkami zapalającymi budynku inspekcji podatkowej w Homlu (w 2017 r.)
oraz aresztu śledczego w Mińsku (w 2019 r.). Za
akcję w stolicy, na 7 lat więzienia wraz z kolegą został skazany wówczas 19-letni anarchista
Mikita Jemieljanau. Spektakularny był również
udział anarchistów w masowych „protestach
niedarmozjadów” wywołanych dekretem nr 32.
Wiosną 2017 r. niespodziewanie stanęli na czele
nieuzgodnionego z władzami miasta marszu w
Brześciu (około tysiąc osób), a w kolejnym roku
zablokowali jedną z najważniejszych krajowych
dróg M1 (Brześć-Mińsk), protestując przeciwko budowie fabryki akumulatorów. Władza odpowiadała represjami i kampanią propagandową w mediach państwowych [o tych i innych
wydarzeniach Łaniewski pisał w poprzednich
numerach „A-taku” – red.].
W 2020 r. anarchiści wzięli aktywny udział
w – niestety nieudanej – białoruskiej rewolucji. Byli jedyną zorganizowaną siłą polityczną,
która uczestniczyła w ulicznych protestach. Bodajże po raz pierwszy w historii współczesnego
ruchu anarchistycznego na Białorusi, anarchiści zaproponowali dwa programy polityczne.
Miały miejsce też bardziej radykalne akcje –
jak np. działania anarcho-partyzantów (Ihar
Aliniewicz, Dzmitryj Dubouski, Siarhej Ramanau, Dzmitryj Rezanowicz). Dwóch z nich
przekroczyło nielegalnie białorusko-ukraińską
granicę. Mając broń, dokonali szeregu podpaleń reżimowych budynków i aut. Obecnie znajdują się w więzieniu KGB, są uznani przez władze za terrorystów, tej jesieni odbędzie się ich
proces sądowy.
Inną znaną postacią w ruchu i jednym z najbardziej rozpoznawalnych twarzy współczesnego białoruskiego anarchizmu jest Mikoła
Dziadok.
Wiem, że jesteś w trakcie tłumaczenia
książki Dziadoka. Przybliż nam jego sylwetkę.
Mikoła Dziadok (ur. 1988 r.) jest absolwentem prawa na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym i politologii na Europejskim Uni-

wersytecie Humanistycznym. Jest publicystą,
współpracował z gazetą „Nowy Czas”, jest
dwukrotnym zdobywcą nagrody im. Alesia
Korola dla młodych dziennikarzy w kategorii
„Najlepszy artykuł społeczno-polityczny”. Prowadził blog3 (oraz vlog na Youtube4) , był aktywny na Telegramie. Jest autorem kilku książek 5. W latach 2010-2015 odsiadywał wyrok
skazany na 4,5 roku w sprawie „białoruskich
anarchistów”, o której wspomniałem wyżej.
Został uznany za więźnia politycznego. Nie
przyznał się do winy, nie podpisał też listu ułaskawiającego do Łukaszenki. Razem z innymi
więźniami został niespodziewanie ułaskawiony
dekretem prezydenta w sierpniu 2015 r. Wrócił do aktywności anarchistycznej. Jest białoruskojęzyczny, co należy raczej do rzadkości
w ruchu.
W trakcie białoruskiej rewolucji 2020 r. prowadził niezwykle aktywną działalność publicystyczną. Dzięki swoim wymierzonym w reżim
tekstom, stał się jednym z najbardziej popularnych białoruskich blogerów na Telegramie (jeżeli dobrze pamiętam, miał ok. 13 tys. osób obserwujących). Na bieżąco analizował sytuację
społeczno-polityczną, sporo pisał o służbach
mundurowych, przez co się im naraził. Jeszcze w czerwcu wyjechał z Mińska i zamieszkał
w leżącym 80 km od stolicy miasteczku Sosnowyj, o czym prawie nikt nie wiedział. Mógłby
wyjechać z kraju, ale został.
Niestety popełnił błąd w konspiracji i 11 listopada został niezwykle brutalnie zatrzymany.
Torturowano go przez kilka godzin, zmuszając
do przekazania haseł do Telegrama i komputera. Aktualnie trwa proces sądowy. Mikole zarzucają popełnienie przestępstw na podstawie
kilku artykułów Kodeksu Karnego Repuliki Białorusi: organizacja lub udział w akcjach
zbiorowych rażąco naruszających porządek publiczny; wzywanie do działań prowadzących do
naruszenia bezpieczeństwa narodowego Republiki Białorusi; nielegalnie posiadanie materiałów wybuchowych. Grozi mu wieloletni wyrok
pozbawienia wolności.
O czym jest jego książka i dlaczego warto
się z nią zapoznać?
Książka ma tytuł „Kolory świata równoległego” i należy do gatunku prozy więziennej. Jest
to opowieść o pobycie Mikoły w zakładach
karnych w latach 2010-2015. Pisana przystępnym językiem jest – moim zdaniem – świetnym
uzupełnieniem innej publikacji w tej tematyce,
lektury „Jadę do Magadanu” Ihara Aliniewicza
(wydanej przez Bractwo Trojka w 2015 r. pod
spolszczonym nazwiskiem autora – Igor Oliniewicz). Jest to przede wszystkim opowieść o ludziach, widziana z perspektywy więźnia-anarchisty. Traktuje o hierarchii i przemocy, ale też
o sile woli i o ludzkich słabościach, o tym jak
wygląda białoruski system penitencjarny, o umiłowaniu wol- cd na s.16
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ności i walce o jej ideały nawet
tam, gdzie nie ma do tego żadnych narzędzi. No i wreszcie o tym, jak pozostać wiernym sobie i swoim ideałom w miejscu,
stworzonym do tego, żeby za wszelką cenę poniżyć człowieka, złamać jego wolę i całkowicie
podporządkować systemowi. Wydaje mi się, że
„Kolory” mogą zainteresować nie tylko osoby
z ruchu anarchistycznego, bo traktują o ponadczasowych rzeczach.
cd ze s.15
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Należy też wspomnieć o inicjatywach, dzięki którym ta książka ma szansę się ukazać. Są
to Kolektyw Fuegro, Kolektyw Spina, ACK
Warszawa i Bractwo Trojka. W założeniu będzie to wydanie solidarnościowe, pieniądze ze
sprzedaży planujemy przekazać na ACK Białoruś. „Mowa wiatr, pismo grunt” – demonstracje są ważne, ale są ulotne, a książka zostanie na zawsze. Będzie to też pewien punkt
wyjściowy do kolejnych dyskusji na temat białoruskiego anarchizmu i białoruskiej rewolucji,
a także ceny jaką anarchiści zapłacili za swoją
bezkompromisową postawę – represjach i pozbawieniu wolności. Więzienia to ważna część
obecnej białoruskiej kultury politycznej. Haniebny przeżytek państwa. O tym trzeba mówić
i to mówić głośno.
Jaki jest odbiór tej książki na świecie?
Trudno powiedzieć. „Kolory” wpierw ukazały się po białorusku, następnie w nieco rozszerzonej wersji po rosyjsku. Zostały też przetłumaczone na język angielski oraz czeski.
Ciężko jest mówić w imieniu różnych czytelników
i czytelniczek. Natomiast warto podkreślić, że
książkę nagrodzono (tak jak wcześniej utwór
Aliniewicza) nagrodą im. Franciszka Alechno-

wicza za najlepszy utwór więzienny. To świadczy o tym, że została dobrze przyjęta przynajmniej przez białoruskich obrońców praw
człowieka i opozycjonistów.
Wiem, że oprócz Białorusi książkę prezentowano też w Czechach, Gruzji, Izraelu, Litwie,
Rosji, Szwecji, Ukrainie. Dodam, że angielskojęzyczny nakład (280 egzemplarzy) został
sprzedany w ciągu półtora roku, co może świadczyć o sporym zainteresowaniu tą lekturą.
Żeby była jasność, nie chciałbym gloryfikować Mikoły. Jest dość kontrowersyjną osobą,
skonfliktowaną z częścią ruchu. Wychodzę jednak z założenia, że znajdującym się w niewoli towarzyszom i towarzyszkom należy się jak
największa solidarność. Wydanie jego książki
traktuje jako kolejną małą cegiełkę w wielkim
murze solidarności z białoruskim ruchem anarchistycznym. Poza tym książka jest rzeczywiście wartościowa.
Co dalej z białoruskim anarchizmem?
W jaką stronę może pójść ten ruch?
Represje, które dotknęły ruch w trakcie i po
rewolucji, całkowicie sparaliżowały jego działalność na Białorusi. Aktualnie w areszcie
i więzieniach przebywa około 30 osób zwią-

DROGI PUNKOWY AKTYWIZMIE…..................
Znamy się od dawna. Nie pamiętam, kiedy dokładnie się spotkaliśmy.
Może wtedy, kiedy lokalny zespół pomiędzy piosenkami rozdał ulotki
o prawach zwierząt, na jednym z moich pierwszych koncertów. Albo
może był to dzień, w którym otworzyłem zamówione pocztą płyty
i kiedy włączyłem jedną z nich, kobieta wykrzyknęła do mnie pytanie
z taką pasją i bólem, jakich wcześniej nigdy nie usłyszałem. „Czy wiesz,
jak to jest iść nocą po ulicy? Czy wiesz, jak to jest, czuć zagrożenie?”
(Spitboy). Nie, nie wiem.

Andy Cornell (tłum. Szymon Gams, Kuba Zatoński)
Dużo się od ciebie nauczyłem. Moje poglądy polityczne kształtowały kiepsko skserowane feministyczne gazetki, fragmenty tekstów piosenek oraz okładki albumów muzycznych. Oczywiście
progresywizm moich rodziców oraz ich historie o świetności lat 60. też na mnie wpłynęły, ale to
ty ukształtowałeś moje własne poglądy. To ty rzuciłeś we mnie tym wszystkim na raz. „Flaga jest
nasączona bzdurami i kłamstwami, oraz krwią miliona zmarłych [Struggle]. Kiedy system zacznie
się chwiać, musimy być gotowi, żeby oddać mu za to wszystko [Chumbawamba]. Gdzieś wzdłuż
tej linii została nam odebrana tożsamość, kreatywność… uwięzieni przez pracę od 9 do 5… Wszyscy siedzimy w więzieniu w naszych wolnych krajach [Chokehold]”. Nauczyłeś mnie, że wszystko
jest ze sobą powiązane, lata przed jakimś profesorem prowadzącym swoje „rewolucyjne” wykłady. Byłeś tam ty, Punkowy Aktywizmie, kiedy pozwałem dyrekcję liceum, która wyrzuciła mnie
ze szkoły za koszulkę Bad Religion. Byłeś ze mną, kiedy wyciąłem zdjęcie dwóch całujących się
chłopców (prawdopodobnie pierwszy raz w życiu to widziałem) z jakiejś gazety, a potem umieściłem to zdjęcie obok mojego artykułu do szkolnej gazetki, w którym potępiłem homofobię w mojej
szkole. Dziękuje ci za to z całego serca.
Ale włożyłeś mi do głowy również błędne pojęcia. Czy pamiętasz jak w wieku osiemnastu lat
pewien starszy chłopak z innego miasta zmienił moje życie rozmowami o polityce oraz książkami i zespołami muzycznymi, o których mi powiedział? Kartkując jego książki o Kropotkinie oraz
gazety wyjaśniające w jaki sposób zdobyć darmową żywność albo bilety autobusowe, zapytałem:
„Skąd ty to wszystko bierzesz?”. Odpowiedział niezainteresowany: „No wiesz, z lokalnych sklepów anarchistycznych albo od ludzi ze sceny anarchistycznej”. Musiałem być głęboko pod wrażeniem oraz naprawdę naiwny, kiedy zapytałem go, jaka jest ta „scena”. Odpowiedział: „W sumie, to
bardzo podobna do punkowej. Ludzie zwykle mieszkają w kolektywnych/wspólnych domach albo
squatach. Przygotowują tam różne wydarzenia, tyle że zamiast koncertów puszczają filmy albo zapraszają gości i prowadzą z nimi dyskusje. Piszą też gazetki informacyjne, ale są one o polityce,
a nie o muzyce.” Byłem ogromnie tym zafascynowany i chciałem być tego częścią. Kiedy teraz to
wspominam, zdaję sobie sprawę, że ta rozmowa nauczyła mnie prostego, ale błędnego równania:
Punk = Anarchizm = Aktywizm.		
XXPo protestach wokół Światowej Organizacji Handlu w Seattle, nastąpiła niesamowita chwilowa zmiana w moim Punkowym Aktywizmie. Nagle doszło do nasilenia się masowych mobilizacji,
„czarne bloki” urosły jak grzyby po deszczu, ludzie zaczęli zwracać na nas uwagę. Przez jakiś rok
wydawało się, że jesteśmy częścią nowego masowego ruchu, a nie tylko aktywistycznej sceny. Potem znów złapała nas rutyna i zaczęliśmy porzucać niepewne sojusze ze związkami zawodowymi,
organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami zrzeszającymi biednych. Druzgocące było dla
mnie, kiedy mobilizacje wokół kolejnych szczytów stały się po prostu następnym bezmyślnym aktywistycznym działaniem, któremu brakuje porozumienia z lokalną społecznością oraz krytycznej
refleksji, co charakteryzuje większość grup Jedzenia zamiast Bomb, Ruchów Antyrasistowskich,
Krytycznej Masy, czy innych punkowych aktywistycznych projektów kopiowanych na potęgę
w latach 90.
Chciałbym pokazać wdzięczność za to, jak daleko dzięki tobie doszedłem, ale muszę również
wyrazić swoje rozczarowanie. Znam wielu ludzi, którzy czują to samo co ja. Problem tkwi w tym,
Punkowy Anarchizmie, że kiepsko ci idzie tworzenie trwałych strukturalnych zmian. Bez wątpie-

nia dużo zrobiłeś dla każdego z osobna – obdarzyłeś nas w społeczność oraz upewniłeś, że trudność
w odnalezieniu swojego miejsca nie oznacza szaleństwa. Ale w dzisiejszych czasach dzieje się wiele
przerażających rzeczy i możesz (a nawet musisz) być bardziej efektywny.
Ostatnio czytałem niesamowitą książkę pod tytułem Obietnica i droga życia: antyrasistowski
aktywizm białych, w której więzienna aktywistka starego pokolenia, Bonnie Kerness, napisała do
autora: „Czy miałeś szansę zobaczyć białe dzieci zafascynowane punkowymi fryzurami, zielonymi włosami i kolczykami w nosie? Ja miałam okazję pracować właśnie z kilkorgiem z nich i muszę powiedzieć, że oni nie traktują tego co robią na serio, ani trochę.” Punkowy Aktywizmie, ona
mówi o tobie! Również mówi o mnie – przynajmniej na pewnym etapie mojego życia. Na początku,
po przeczytaniu jej komentarzy, zacząłem siebie bronić oraz poczułem się zraniony i wkurzony.
Jednak jednocześnie miałem świadomość, że ona ma po części rację. Ta sama działaczka zadaje
potem jeszcze kilka bezpośrednich pytań: „Jaki jest wasz cel? Jaka jest wasza strategia? Czy macie
na kogoś wpływ?”, i kontynuuje słowami: „Oni sobie myślą, że organizowanie się polega na przygotowaniu wydarzenia, jednak nie mogą się bardziej mylić. Bieganie wkoło, krzycząc „zniszczyć
państwo”, niekoniecznie przynosi skutki w kategorii organizacji masowego ruchu.”
Są to pytania warte odpowiedzi, i Bonnie Kerness nie jest jedyną osobą, która je zadaje. Przez
ostatnie pięć lat, w czasie kiedy my przygotowujemy ciągle takie same kontrakcje w typie tej
z Seattle, inni działacze powtarzają nam ten sam konstruktywny krytycyzm: aktywiści – fani bezpośredniego działania – muszą zacząć się organizować lokalnie i stawiać problemy lokalne powyżej tych globalnych, pracować z tymi najbardziej uciśnionymi przez kapitalizm oraz skupiać
się na postulatach socjalnych. Inaczej nie zdołamy zbudować masowego ruchu potrzebnego do
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zanych z ruchem anarchistycznym i antyfaszystowskim. Niektórzy odsiadują wyroki w sprawach sprzed 2020 r. Reszta czeka
na procesy sądowe, które najprawdopodobniej skończą się wieloletnimi wyrokami
dla wszystkich. Bodajże największe wyroki grożą anarchopartyzantom. Nawiasem
mówiąc, nieuznanym za więźniów politycznych. Na Białorusi pozostały nieliczne
osoby z ruchu. Większość była zmuszona
do opuszczenia kraju. Prawdopodobnie największe skupisko białoruskich anarchistów
obecnie zlokalizowane jest w Warszawie,
częściowo też na Ukrainie.
Minął ponad rok od wybuchu rewolty.
W tej chwili, moim zdaniem, należy przemyśleć te wydarzenia, zastanowić się nad
błędami, wyciągnąć stosowne wnioski. Poza
tym ważnym krokiem byłaby także konsolidacja białoruskiego ruchu anarchistycznego,
który był podzielony. Należy też cały czas
nagłaśniać kwestię uwięzionych towarzyszy
i towarzyszek. Robić akcje solidarnościowe,
pisać listy, wspierać rodziny więźniów.
Łapiąc na chwilę oddech, anarchiści powinni mnożyć kapitał społeczny, który udało im się zdobyć w tracie rewolucji. Trzeba

wszystkimi możliwymi siłami demontować
reżim i zbierać siły na kolejne starcie. Anarchizm wreszcie powinien zaistnieć jako poważny i równorzędny gracz na białoruskiej
scenie społeczno-politycznej.
Rozmawiał Kapitan Flint
Ten drugi to znany obecnie działacz ZPB
i dziennikarz, obecnie znajduje się w białoruskim więzieniu, uznany za więźnia
politycznego.
2
Masowe demonstracje Białorusinów w lutym i marcu 2017 r. wywołane zostały rozpoczęciem egzekwowania podatku od bezrobocia, który wprowadzono w kwietniu
2015 r. dekretem nr 3 „O zapobieganiu
społecznemu pasożytnictwu”. Dokument
ten dotknął około pół miliona osób, nakazując każdemu obywatelowi, który w ciągu roku przepracował mniej niż 183 dni,
zapłatę ok. 200 euro podatku. W obliczu
stagnacji gospodarczej i wzrostu bezrobocia wywołało to na Białorusi największe
od 2011 r. protesty społeczne.
3
https://mikola.noblogs.org/
4
https://www.youtube.com/c/Radixbel
5
Dostępnych tu: https://radicalbook.tilda.ws/
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trwałych zmian oraz spełniającego potrzeby klasy pracującej. Jeśli ruch nie bierze za cel
upodmiotowienia oraz poprawy warunków życia klasy pracującej, to nie jest radykalny,
bez względu na to, jak bardzo śmiałe będą napisy na koszulkach czy brawurowe bezpośrednie działania.
Mam wrażenie, że nie rozumiesz albo nie zgadzasz się z tą krytyką, więc ją odrzucasz.
Jestem już w stanie usłyszeć, jak mówisz: „Jak to nie organizujemy się lokalnie? Pomiędzy akcjami mamy koncerty benefitowe, sadzimy sąsiedzkie ogródki, tworzymy punkty
informacyjne, puszczamy polityczne filmy, prowadzimy antyseksistowskie grupy dyskusyjne, i robimy wiele innych rzeczy. Każdy jest mile widziany. Dodatkowo, wielu z nas
okupuje budynki zamiast płacić czynsz, jesteśmy weganami, nie jeździmy samochodami
– prowadzimy nasze codzienne życie zgodnie z naszymi poglądami.”
W tym momencie zazwyczaj rozmowa dobiega końca. Problem w tym, że ty i twoi krytycy używacie dużo tych samych słów, ale inaczej je rozumiecie. Z mojego doświadczenia
wynika, że istnieje skłonność do zrównywania pojęć „aktywizm” oraz „organizowanie
się”. Zwłaszcza u dzieciaków, które upolityczniła muzyka punkowa. Tymczasem zasadniczo się one różnią. Najprościej mówiąc, aktywiści to indywidualne osoby, które poświęcają swój czas i energię na dane działania, dzięki którym mają nadzieję, że przyczynią się
do socjalnej, politycznej bądź ekonomicznej zmiany. Organizatorzy to aktywiści, którzy
oprócz swojego własnego uczestnictwa, pracują nad budową lokalnego ruchu politycznego, który włącza „normalsów” spoza sceny anarchistycznej.
Organizowanie ludzi różni się od organizowania (koordynowania) projektów i wydarzeń. Nie chodzi o to, że te wysiłki są pozbawione wartości, ale wyrastając z naszych
scen kultury młodzieżowej, jak to zwykle bywa, często są niewidoczne, zniechęcające lub
nieistotne dla innych grup społecznych. Jesteśmy zadowoleni, rozmawiając ze sobą, nie
organizując nikogo i nie budując zbyt długo mostów z innymi grupami i organizacjami.
Dlaczego nie jesteśmy w stanie robić tych rzeczy? Powody są skomplikowane i wielorakie, ale chcę teraz zaproponować jeden. Punkowy Aktywizmie, zatarłeś dla nas granicę między uciskiem i wyzyskiem z jednej strony a alienacją z drugiej. Oboje wiemy, że
w Stanach Zjednoczonych punk jest w przeważającej mierze subkulturą białych i klasy
średniej. Zachęcasz do wściekłości, gniewu i rozczarowania uprzywilejowaną młodzież
– i masz rację. Ale po drodze rasistowska brutalność policji, nędza płacy minimalnej,
gwałty i wojny, które inni czują, stają się prawie jednym i tym samym z pustką kultury
konsumpcyjnej, ogłuszającą presją oczekiwań klasy średniej, i nudą ślepych przedmieść,
którą o wiele bardziej od razu odczuwamy w naszym życiu. Ucisk i alienacja są oczywiście ze sobą powiązane, ale z pewnością nie są wymienne. Nasz aktywizm jest utożsamiamy przede wszystkim z postrzeganiem białej kultury mieszczańskiej i tego, jak staramy się wycofać z niej nasz udział. Pracujemy nad utrwaleniem tożsamości w opozycji
do głównego nurtu, i nad walidacją tej tożsamości przez podobnie myślącą społeczność,
mając nadzieję, że inni pójdą za tą wskazówką. W tym kontekście ma sens nasza moda ze
sklepu z używanymi rzeczami, pogarda dla manier i norm higieny oraz nasze koczownicze życie w śmietniku – to próby stworzenia „kultury oporu”.
Problem w tym, że równanie Punk = Anarchizm = Aktywizm nauczyło mnie i innych,
że nasze osobiste wybory były dobrym aktywizmem, a świat sprawiedliwości społecznej
– przynajmniej wartościowej – był ograniczony sceną. (…) Tak więc, podczas gdy wielu
organizatorów z innych środowisk i tradycji podjęło wyzwanie, nasze założenia w dużej
mierze trzymały nas w ryzach, a czasami tworzyły przeszkody dla szerszego ruchu.
Wiem, że dużo ci zarzuciłem. Mam nadzieję, że rozumiesz, że ta krytyka pochodzi
z miłości. (…) Wciąż masz moc upolityczniania młodych ludzi, tak jak to zrobiłeś dla
mnie i setek innych, których znam. Masz potencjał, aby pomóc nam się rozwinąć – nie
tylko w działaczy, ale także w organizatorów. (…)
							Ku zwycięstwu,

Tekst został skrócony na potrzeby wydania papierowego, całość ukaże się w Internecie
– red.
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Po kolejnym dniu pracy, która naprawdę wysysa z was ostatnie siły, ciężko
podjąć się jakiegoś kreatywnego zajęcia. Tylko usiąść, odpalić TV albo kompa i jakiś film, piwko w łapę i za chwilę odlecieć do krainy Morfeusza, a jutro
kontynuacja rutyny w tej samej pracy. Nie wygląda to na ciekawy scenariusz
filmu, a jednak.

Łukasz Weber
Kiedy otwierająca film scena przedstawia całą nowomowę współczesnego kapitalizmu, po prostu
wbija w fotel. Gość o aparycji raczej typka z siłowni czy knajpy, a nie menadżera w korporacji, sprzedaje ci właśnie swoją gadkę-szmatkę. Dzisiejszy
kapitalizm kocha franczyzobiorców, samozatrudnionych, których łudzi posiadaniem wpływu na
własny los. O ile lepiej to brzmi – współpracownik, partner biznesowy, a nie pracownik, robol.
Sam masz decydować o swoim biznesie, bo nagle
stajesz się biznesmenem, a nie kurierem, który ma
rozwieźć paczki jak najszybciej, w świątek, piątek
i niedzielę, nie marudząc, zawsze się uśmiechając,
bo jak klient złoży skargę, to mogą być kłopoty.
Tak przedstawia się początek historii Ricka
w filmie Kena Loacha „Sorry We Missed Sou”.
Istotne tu jest, że Rick nie jest w tej historii sam,
ma rodzinę, którą musi utrzymać, płacić raty kredytu, opłacać rachunki i codzienne wydatki. Jego
żona, Abby, pracuje jako opiekunka osób starszych
i z niepełnosprawnościami – kolejna współczesna
forma pracy mocno niedoceniana, a jednocześnie
często jedyna, jaką mogą podjąć kobiety w średnim wieku, posiadające własne dzieci i potrzebujące elastycznych godzin pracy. Do tego dwójka
ich dzieci, młodsza córka Liz i nastoletni, sprawiający coraz więcej problemów, chłopak Seb.
Śmiało można powiedzieć, że na ekranie mamy
możliwość zobaczyć tych, których praca ma być
niewidzialna. Zamawiając paczkę w serwisie internetowym, nie interesujemy się, jak będzie
wyglądać dzień pracy kuriera. Czy ma dla nas
znaczenie, że musi odebrać paczkę z jakiegoś magazynu, zapakować ją do samochodu, jechać z nią
przez pół miasta, sterczeć w korkach, szukać miejsca parkingowego, liczyć, że dzięki wcześniejszemu telefonowi jednak zastanie nas w domu,
że będziemy mieli odliczoną kwotę za obiór, że
nie będzie musiał znosić paczki z czwartego piętra ponownie do samochodu. Cała żmudna powtarzalna codzienność dnia pracy – pracy jednak
na tyle źle płatnej, że aby się utrzymać, kurier musi wspinać się na wyżyny wydajności. Najpierw myśli, że
butelka na mocz, którą pokazuje mu
jego bardziej doświadczony kumpel,
to jakiś żart, później rozumie, że to
smutna konieczność. Przecież jesteś
teraz „biznesmenem-współpracownikiem”, który musi być kowalem
swojego losu. Nie ma dla ciebie ustawowej przerwy w pracy, nie możesz
brać ot tak – wolnego. Musisz sam
znaleźć kogoś, kto wykona twoją pracę. Czas to pieniądz, z tym że przede
wszystkim pieniądz korporacji, która zarządza magazynem i trzyma cię
na specyficznej „smyczy” w postaci terminala, którym skanujesz kody
na paczkach, który zawsze masz mieć
przy sobie, bo pokazuje gdzie aktualnie jest kurier i cenny towar zamówiony przez konsumenta.
W świecie Abby dzień nie wygląda bynajmniej bardziej kolorowo. Zarówno życie schorowanych starszych
osób, jak i tych z niepełnosprawnościami, to również coś, czego nie
chcemy dostrzegać, bo z reguły nie
wygląda ładnie. Nikt nie chce być
zależny od pomocy drugiej osoby,
a jednak często jest to nieuniknione
i wielokrotnie ta pomoc musi pocho-

dzić od osób obcych wykonujących prace opiekuńcze, bo krewni nie mogą lub nie chcą się jej
podjąć. Starość nie jest ładna, gdy zaczyna oznaczać nietrzymanie moczu, niepełnosprawność jest
trudna do zniesienia, kiedy powoduje ciągły ból
i trudność w wykonywaniu najprostszych czynności. Abby chce, jak sama mówi, traktować swoich
podopiecznych, tak jakby byli jej rodziną, tak jak
chciałaby, aby traktowano jej rodziców. Niestety
empatyczne podejście do opieki równa się braniu na siebie bardzo dużego obciążenia. W pracy
opiekuńczej we współczesnym kapitalizmie również liczy się liczba osób, które można „obsłużyć”,
w grę wchodzi też ciągła dyspozycyjność, bo osoby, którym się świadczy opiekę, często potrzebują
jej niemal 24 godziny na dobę. A przecież Abby
ma też własną rodzinę, wobec której czuje się
winna, gdy kolejny raz odbiera służbowy telefon
w czasie kolacji, albo gdy dzieci w zasadzie najczęściej słyszy jedynie w rozmowie przez telefon,
a nie może z nimi spędzić czasu.
W tej historii również wybrzmiewają potrzeby dzieci. Dzieciaki mają swój świat, Seb chodzi
z kumplami malować graffiti, a Liz to nadal
dziewczynka bardzo łaknąca kontaktu z zabieganymi rodzicami.
W tej opowieści nie ma jednak szans na powrót do jakiejś dawnej sielanki czy na cudowne
rozwiązanie wszelkich kłopotów. Ta nad wyraz
realna opowieść pokazuje nam przytłaczającą codzienność, gdzie jedne problemy generują kolejne,
a brakuje jakiejkolwiek sieci wsparcia, pomocnej
dłoni, która pozwala złapać chwilę oddechu.
Czasem opowieść wydaje się może niedoskonała pod względem gry aktorskiej, czasem może zbyt
przewidywalna w tym, że nie znajdziemy w niej
pocieszającego remedium na przedstawione problemy. A jednak jest to specyficzne filmowe dzieło, które dla jednych może okazać się lustrem ich
własnego życia, a dla innych oknem na życie niedostrzeganych na co dzień osób.
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Zarówno historyczni, jak i współcześni Zapatyści wielokrotnie byli bohaterami filmów fabularnych i dokumentalnych, niosących ciągle aktualne przesłanie: Tierra y Liberdad (Ziemia i Wolność), uzupełnione po
latach równie mocnym hasłem: Ya Basta! (Już dość).

Krzysztof Kołacki
Niedawno gościliśmy w Polsce zapatystów - meksykańskich Indian z Chiapas, którzy w 1994 r. wzniecili powstanie przeciwko kapitalizmowi i neoliberalizmowi. Impulsem była umowa
handlowa NAFTA, podpisana przez rząd Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi. Powstanie przerodziło się z lokalnej rebelii
w masowy ruch protestu, podchwycony przez środowiska anarchistyczne i alterglobalistyczne. To, co wyróżnia zapatystów, to
pozytywne przesłanie, będące syntezą różnych tradycji rewolucyjnych. Lokalnie budują oddolną demokrację partycypacyjną,
o której opowiadali (m.in.) podczas swej podróży po Europie. Jeśli ciekawi Was ich perspektywa, również w kontekście historycznym, warto sięgnąć po książkę “Inny Meksyk. Opowieści zapatystów” pod redakcją Barbary Prądzyńskiej, wydaną w 2014 r.
przez poznańskie wydawnictwo anarchistyczne Bractwo Trojka.
MAGONIŚCI

Rewolucja Meksykańska wybuchła w 1910 r., porywając za sobą
bardzo różne siły polityczne. Jej początkowym celem było obalenie dyktatorskiego rządu Porfirio Diaza. Zależało na tym zarówno biednym chłopom, jak i liberalnym politykom. Gdy dla
jednych, zainspirowanych anarchizmem, istotna była rewolucja
społeczna, drudzy chcieli po prostu władzy.
Tutaj trzeba wspomnieć o braciach Magón, legendarnych meksykańskich anarchistach, którzy silnie zaznaczyli się podczas
rewolucji. Ruch skupiony wokół nich nazwano magonizmem.
To właśni magoniści tworzyli socjalne skrzydło meksykańskiej
rewolucji, czerpiące z różnych nurtów anarchizmu i radykalnej lewicy. To właśnie do nich odwołali się współcześni zapatyści, zwani też neozapatystami, a także działacze anarchistyczni
z Meksyku.
Biografię Ricarda Floresa Magóna ukazano w krótkometrażowym filmie Flores Magon (2008) Juliána Roblesa. Zrealizowany w 1978 r. pełnometrażowy film o wczesnym meksykańskim
anarchosyndykalizmie, Cananea, również oparto (choć dość luźno) na jego życiorysie.
HISTORYCZNI ZAPATYŚCI

Ale rewolucja nie była jedynie dziełem magonistów. Równie
mocne skrzydła tworzyły zbliżone ideowo, ale jednak bardziej
chłopskie niż czysto anarchistyczne oddziały Emiliano Zapaty
(działającego na południu Meksyku) i Pancho Villi (działającego
na północy). Ich podstawowym postulatem była reforma rolna.
Zapata był nawet gotów poprzeć nowego kandydata do władzy,
Francisco Madero, byle tylko rozdać chłopom ziemię zagrabioną
przez bogaczy.

Emiliano Zapata

Szybko okazało się, że to
czcze deklaracje, a nowy prezydent jest otwarty na spore
ustępstwa na rzecz posiadaczy
i popleczników starego reżimu.
Zapata wycofał swoje poparcie,
Plakat filmu dokumentalnego „Zapatista”
ale sama zapowiedź reform rozbudziła nadzieje i doprowadziła
do wybuchu licznych strajków, m.in. w stanie Morelos. Wywo- ziemskich wymierzoną w meksykańska biedotę, której przypisułało to gwałtowną reakcję Stanów Zjednoczonych, którym zale- ją wszelkie zbrodnie i najniższe instynkty (La resa dei conti). Cyżało na restauracji dyktatury w stylu Diaza. Ich przedstawiciel nicznych najemników i zawadiaków, którzy zyskują świadomość
przekonał generała Victoriana Huertę do zamordowania Madery klasową (Quien sabe?).
i przejęcia władzy.
Próbą amerykańskiej odpowiedzi na nurt Zapata westernu był
Nowa dyktatura zjednoczyła podzielonych politycznie rewolu- tzw. western rewizjonistyczny, z podobnych lub niewiele mniej
cjonistów, ale tylko na chwilę. Zapata i Villa nie zaakceptowali radykalnych pozycji atakujący kapitalistyczną ideologią filmu
ani Huerty, ani Venustiano Carrenzy - kolejnego prezydenta. Ich kowbojskiego. Nas najbardziej powinna zainteresować Dzika
oddziały walczyły do ostatnich dni rewolucji. Emilliano Zapa- banda (1969) Sama Peckinpaha, przetwarzająca autentyczne
tę zamordowano w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach wątki meksykańskiej rewolucji (inspirowany przez amerykańską
w 1919 r., a za Villą wydano list gończy.
ambasadę zamach na Madero, zmienne i krótkotrwałe
Obie postaci doczekały się licznych portretów filmowych. sojusze przeciw wspólnym wrogom) w krwawą opowieść
Najsłynniejszy z pewnością jest obraz Elia Kazana Viva Zapa- o zrezygnowanych romantykach, po raz ostatni sięgających
ta! (1952), w którym tytułowa rolę zagrał Marlon Brando. Dwa- po broń “dla sprawy”. Sprawą jest tu jednak bardziej honor
dzieścia lat później aktor ten wykorzysta ceremonię rozdania i szacunek dla siebie niż rewolucja jako taka, czy poparcie
Oscarów, by oddać głos przedstawicielce Indian, stawiających sprawy meksykańskiego proletariatu. Wir wojenny jest więc
wówczas opór w rezerwatach. W filmie Kazana meksykański re- tylko jeszcze jednym teatrem walki o godność, a sprzeciw wobec
wolucjonista jest postacią szlachetną i romantyczną, kończącym tyranii - po prostu aktem człowieczeństwa.
jednak jako kolaborant nowej władzy (przynajmniej chwilowy),
ZAPATISTA
a zatem zdrajca i kontrrewolucjonista. I choć decyduje się wrócić na ścieżkę walki, zostaje jednak skrytobójczo zamordowany. Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego (EZLN)
Marlon Brando został za swą rolę nagrodzony w Cannes, a sam powstała w listopadzie 1983 r. Pierwotnie pełniła funkcję
film (ze scenariuszem Johna Steinbecka, autora “Gron gniewu”) samoobrony, która miała chronić ludność przed uzbrojonymi
należy do klasyki kina.
bandami, zatrudnionymi przez właścicieli ziemskich.
Również Meksykanie sięgnęli po biografię swego niemal naroAle świat o (neo)zapatystach usłyszał dekadę później.
dowego bohatera. Zrealizowany w 1970 r. film Emiliano Zapata, W 1994 r. rdzenni mieszkańcy Meksyku rozpoczęli marsz, który
nakręcony na taśmie 70 mm, to pierwsza tak duża i kosztowna tak naprawdę trwa do dziś. Ikoną ruchu stał się podkomendant
produkcja z Meksyku. To popis i dzieło życia Antonio Aquilara Marcos. "Rządzenie przez posłuszeństwo" - tak określał swą
- odtwórcy roli tytułowej, dla którego to też osobisty hołd dla tej pozycję wyraziciela głosu ludu.
postaci historycznej. Jego kreacja, ale też sam film i jego reżyser,
Zapatyści nie przestali być ruchem ludności rdzennej.
W dobie szukania alternatyw dla neoliberalnej globalizacji,
otrzymali nagrodę Premio ACE Cinema,
Pancho Villa na duży ekran trafił już 1914 r. w niemym filmie ich kominiarki oraz przesłanie “świata, który mieści wiele
The Life of General Villa, gdzie...zagrał samego siebie! W filmie światów” stały się zapłonem nadziei na inny, lepszy świat.
można zobaczyć autentyczne ujęcia z bitew stoczonych podczas Zapatyści czerpią z różnych tradycji. Z jednej strony dziedzictwo
braci Magon, z drugiej - szeroko rozumiana radykalna lewica
Rewolucji Meksykańskiej, a także sceny inscenizowane.
Częściej jednak Villa trafiał na ekran jako bohater westernów. (w tym komunistyczna). Nie dokonują jednak prostej syntezy, ale
Najsłynniejszy z nich to z pewnością Viva Villa! Howarda Hawk- przepuszczają te rozmaite inspiracje przez własną tradycję. Do tej
sa z 1934 r. Odtwórca roli tytułowej, Wallace Beery, otrzymał za ostatniej odnoszą się jednak krytycznie, modyfikując ją w duchu
swą kreację Złoty Medal na MFF w Wenecji. Inny głośny tytuł poszanowania praw osób różnych tożsamości i autoidentyfikacji.
to Jedzie Villa (1968) Buzza Kulika, w którym meksykańskiego
Podobnie jak historycznie Zapatyści, neozapatyści znaleźli
rewolucjonistę zagrał Yul Brynner (znany choćby z innego we- swą reprezentację w filmie. Pierwszym ważnym dokumentem
sternu umiejscowionego w czasie rewolucji, czyli Siedmiu Wspa- o współczesnym EZLN było A Place Called Chiapas (1998). Ten
niałych z 1960).
kanadyjski film to niejako relacja z pierwszej ręki, niejako podsumowanie pierwszego etapu nowej zapatystowskiej rewolucji. Rok
ZAPATA WESTERN
później zrealizowano słynny obraz Zapatista. Częściowo oparty
Sprawa Zapatystów była na tyle inspirująca, że w latach 60. i 70. na materiałach z taśm video, film ten stara się ukazać fenomen
doczekała się osobnego gatunku: zapata westernu. Co ciekawe, zapatystów i ich wpływ na współczesny świat. Nie jest to podsupowstał on we Włoszech, buzujących w tych latach rewolucyj- mowanie czegoś zakończonego i zamkniętego. Przeciwnie - filnymi nastrojami. Nie były to bio-pici (obrazy biograficzne) czy my o zapatystach pokazują początek drogi.
awanturnicze widowiska w hollywoodzkim stylu. Filmy takie jak
Jej kontynuacją jest aktualna podróż (swego rodzaju “rekonLa resa dei conti (1966, w Polsce dystrybuowany jako Colorado) kwista”) naszych bohaterów po Europie. Tłumacząc zasady dziaSergia Sollimy, Quien sabe? (1966, u nas znany jako Gringo) Da- łania swych społeczności (Rady Dobrego Rządu, wspólnoty automiano Damianiego, Ill mercanerio (1968, polski tytuł: Zawodo- nomiczne), pokazują jak w praktyce mogą wyglądać alternatywy
wiec) Sergia Corbucciego czy Giu la testa (1971, Garść dynamitu) dla systemów ucisku. Nie stali się bohaterami epickich fabuł czy
Sergia Leone, to polityczne metafory. Historyczny kostium słu- westernów. Ich myśl i praktyka jest upowszechniana w filmach
ży tu stworzeniu paraleli między dawną rewolucją ludów rdzen- dokumentalnych, często kręconych niejako „z akcji”, “na gorąco”.
nych, a współczesnymi walkami radykalnej lewicy w Europie Staje się przez to częścią żywej tradycji społecznego oporu.
czy Ameryce Łacińskiej.
BIBLIOGRAFIA:
Emiliano Zapata, Pancho Villa, bracia Magnon - ich w tych
● Inny Meksyk, inne sny. Opowieści zapatystów”, red. Barbara
filmach nie spotkacie. Zobaczycie biednych chłopów rozczarowanych rewolucyjnymi przywódcami, odtwarzających stare Prądzyńska, Bractwo Trojka, Poznań 2014
struktury władzy (Giu La testa). Pogardę klasową posiadaczy

NA POCZĄTKU BYŁ CZYN !

OGÓLNOPOLSKIE PISMO ANARCHISTYCZNE 15/2021

Od 6 sierpnia do 23 września 2021 roku w Galerii Arsenał w Białymstoku można było oglądać wystawę i kolektywny projekt badawczy inspirowany historią białostockiego anarchizmu insurekcyjnego. Prezentujemy naszą rozmowę z osobami odpowiedzialnymi za to wydarzenie.

Aleksander Łaniewski: Skąd wziął się pomysł na tak unikatową w swoim rodzaju
wystawę?
Katarzyna Różniak & Post Brothers: Kiedy
zaczęliśmy badać temat białostockich ruchów
anarchistycznych wydawało się niewiarygodne, jak skutecznie wyparta jest ich historia.
W przestrzeni miasta na temat przełomu XIX
i XX wieku funkcjonuje jedynie narracja rozwoju przemysłowego i „okresu prosperity”,
wpisująca się w neoliberalny dyskurs charakterystyczny dla potransformacyjnej Polski. Tak
o tym czasie opowiadają miejskie szlaki edukacyjne czy dzisiejsze Muzeum Historyczne.
Z drugiej strony, historyczne ruchy anarchistyczne były marginalizowane już w okresie
PRL, kiedy oficjalna polityka historyczna podkreślała rolę partii politycznych w ruchach rewolucyjnych, o anarchistach wypowiadając się
zawsze krytycznie. Mimo to zdecydowaliśmy
się pokazać w ramach wystawy prace stworzone dla dawnego Muzeum Ruchu Rewolucyjnego w Białymstoku (1962-1990), przedstawiające ciężkie warunki pracy i strategie walki
lokalnych ruchów oporu na przełomie wieków.
Uzupełnienie ich o historię anarchistów było
zadaniem współczesnych artystów. Bardzo cieszyły nas te momenty wystawy, w których ta
podwójnie wykluczona historia była podejmowana przez twórców i twórczynie posługujące
się strategiami badań artystycznych. Tak było
w przypadku monumentalnego obrazu Mikołaja Sobczaka, który bazował na archiwalnych
materiałach wizualnych czy projektu Juana

Pablo Maciasa, inicjującego w ramach wystawy proces tłumaczenia hiszpańskojęzycznej
publikacji „Anarquistas de Białystok” na język polski, a także w przypadku tworzonych
przez Zuzannę Hertzberg sztandarów. Pierwotnym impulsem do pracy nad wystawą była chęć
przywrócenia miastu tej mało znanej części
jego dziedzictwa.
Dla zwykłych ludzi anarchizm dotychczas
pozostaje czymś abstrakcyjnym, przez
polityków jest marginalizowany, z kolei
media często podają jego zniekształcony
wizerunek. Czy ze sztuką jest inaczej? Według jakiego kryterium zapraszaliście do
udziału w wystawie artystów i artystki?
Wydaje się ważne, żeby podkreślić, że „Na
początku był czyn!” nie była wystawą o anarchizmie jako takim. Była to wystawa sztuki współczesnej, która za punkt wyjścia brała
konkretne białostockie grupy anarchistyczne
z początku XX wieku – takie jak Czornoje Znamia – i ich strategie. Interesowała nas szczególnie ich radykalnie przemocowa odpowiedź na
doświadczaną opresję. Jak piszesz w swoich
licznych tekstach, wśród strategii białostockich
anarchistów były nie tylko powszechne strajki
i ekspropriacje, ale także liczne zamachy bombowe i akty „nieumotywowanego” terroru indywidualnego, kierowanego w stronę losowych
przedstawicieli klas wyższych i przedstawicieli
władzy państwa i kapitału. Byliśmy świadomi,
że ani wówczas ani dzisiaj, tych strategii nie
można utożsamiać z całością ruchu anarchi-

stycznego, i że ich taktyka może powielać stereotyp anarchistów wyłącznie jako rzucających
bomby insurekcjonistów. Na wystawie nie staraliśmy się jednak tłumaczyć czym jest anarchizm, ale pokazać jak dla tych konkretnych
grup anarchistycznych, sto lat temu w Białymstoku, przemoc stała się jedyną metodą walki
z opresją i niesprawiedliwością uznawaną za
skuteczną oraz zadać pytanie o to, co te strategie mogą oznaczać dla nas dzisiaj i jakie formy
opresji dostrzegamy współcześnie.
Ważnym pytaniem stawianym w pracach
zaproszonych artystek_ów jest więc też to
o (nie)skuteczność strategii non-violence
w dzisiejszych protestach i o alternatywne strategie oporu. Zarówno Łukasz Surowiec, jak
i grupa Bernadette Corporation przyglądają się
w swoich projektach taktykom czarnego bloku, które (przy zachowaniu zasady nienaruszalności życia ludzkiego) moglibyśmy uznać
za kontynuację omawianych tu historycznych
strategii. Artystki_ści zadają też inne pytania:
o przemoc państwa i monopolizację przemocy
przez państwo, o spłycony sposób w jaki media
przedstawiają społeczne zamieszki, o słuszny
gniew, nienawiść do sprawców opresji, o chęć
zemsty. Do udziału w wystawie zapraszaliśmy
więc osoby, niekoniecznie zastanawiając się
nad tym, czy identyfikują się jako anarchistki_ści, ale raczej kierując się ich wrażliwością
na kwestie współczesnych form opresji. Artystki_ści często mają w społeczeństwie rolę osób
zadających pytania podważające dominujące
narracje i struktury społeczne, chociaż oczywiście pole sztuki jest w nie również głęboko
uwikłane.
Wystawie towarzyszy szereg wydarzeń: performances, wycieczki, birże rewolucyjne.
Możecie więcej powiedzieć na ten temat?
Od początku było dla nas ważne, żeby projekt miał też użyteczny wymiar, dlatego w ramach wystawy zaaranżowaliśmy przestrzeń,
którą nazwaliśmy „birżą rewolucyjną”. Inspirujące były dla nas Twoje teksty poświęcone
temu zagadnieniu. Opisujesz, jak w okresie rewolucji 1905 roku birże rewolucyjne – w tym
ta na ulicy Suraskiej w Białymstoku – służyły dyskusjom i wymianie idei wśród różnych
ugrupowań rewolucjonistów i rewolucjonistek.
W nawiązaniu do tej historii, w zainicjowanej w galerii birży stworzyliśmy przestrzeń,
w której dzieliliśmy się materiałami archiwalnymi i artykułami poświęconymi historii
białostockiego anarchizmu na przełomie XIX
i XX wieku. Można było je przeglądać, drukować czy kserować – chcieliśmy dzielić się zgromadzoną wiedzą. Przestrzeń birży i znajdujące
się w niej osoby w symboliczny sposób oplatała przypominająca lianę praca Izy Tarasewicz, podkreślając wspólnotowość tej sytuacji.
Pod nazwą Birża Rewolucyjna odbywał się też
cykl spotkań, na których wspólnie zastanawialiśmy się nad różnymi aspektami tej historii
i jej współczesnymi odczytaniami. Czytaliśmy biografie białostockich anarchistek_ów,
z Tobą rozmawialiśmy o birżach rewolucyjnych
w kontekście historycznym i współczesnych
ruchów „prawa do miasta” i strategii occupy;
z Piotrem Laskowskim o przemocy państwa
i kapitału, o radykalnym oporze; z Aleką Polis
o jej działaniach aktywistyczno-artystycznych.
Podsumowaniem tych spotkań był kolektywnie
przygotowany przez ich uczestniczki_ów Spacer Szlakiem Białostockich Rewolucjonistów
i Rewolucjonistek, podczas którego historie
zostały powiązane z konkretnymi miejscami
w przestrzeni miasta. Podczas otwarcia wystawy odbył się też piękny koncert Siksy na
dziedzińcu Arsenału, na Suraskiej umieściliśmy plakaty zawierające historyczne informacje, zrealizowaliśmy delegowany performan-
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ce Dory Garcii – chcąc na więcej sposobów
zaznaczyć obecność tej historii w mieście. W
Galerii odbyły się również warsztaty głosowe „Strajkuj i daj głos” przeprowadzone przez
Edkę Jarząb, artystkę i aktywistkę, jedną z założycielek Radia Kapitał czy warsztaty z tworzenia zinów z kolektywem Girls to the Front.
Na wielu poziomach te działania uruchamiały
wystawę i wnosiły w nią życie.
Wiem, że już na samym początku wystawy mieliście starcie z lokalną prawicą
z powodu instalacji „Fag Fighters” autorstwa pochodzącego z Białegostoku Karola
Radziszewskiego. Czy na etapie przygotowań wystawy spodziewaliście się ataków
pod swoim adresem i jak to się w końcu
rozstrzygnęło?
Instytucje sztuki muszą dzisiaj liczyć się z tym,
że podejmowanie tematów związanych z mniejszościami będzie napiętnowane przez prawicowe media i polityków. Mamy w związku z tym
do czynienia z aktami instytucjonalnej autocenzury w całym kraju, a obrona wolności wypowiedzi artystycznej zaczyna wymagać odwagi
– przynajmniej kiedy chodzi o wypowiedzi stające po stronie dyskryminowanych mniejszości.
Projekt Karola Radziszewskiego porusza trudny
temat w formie, która sprawia, że łatwo użyć go
do manipulowania opinią publiczną. W czasie,
gdy w Polsce nasila się przemoc fizyczna i symboliczna wobec społeczności LGBTQI+, „Fag
Fighters” odbija tę agresję w stronę społeczeństwa, parodiując jej toksyczną męskość. Część
lokalnych mediów opisywała tę pracę dosłownie, nie odnosząc się do faktu, że posługując się
narzędziami sztuki, naśladuje ona i ośmiesza
nienawistne działania kierowane na co dzień
w stronę osób LGBTQI+. Skupiano się jedynie
na absurdalnym i humorystycznym graffiti fikcyjnego gejowskiego gangu ulicznego (określając je jako „heterofobiczne”), niemal całkowicie ignorując wideo, dokumentujące przemoc,
której artysta był świadkiem podczas I Marszu
Równości w Białymstoku w 2019 roku. Odwołując się do homofobicznych tendencji, część relacji medialnych próbowała odwracać uwagę od
faktycznych problemów poruszanych przez projekt Karola Radziszewskiego czy całą wystawę.
Pomijając tradycyjne zarzuty o promowanie „wulgarności, agresji, gwałtu, przemocy i mowy nienawiści” chyba pojawiła się też kwestia publicznych pieniędzy.
Z jakich źródeł jest finansowana wystawa?
Wystawa jest finansowana ze środków Galerii
Arsenał, będącej miejską instytucją kultury.
Rozumiemy, że realizowanie wystawy „anarchistycznej” w instytucji publicznej jest w pewien sposób wewnętrznie sprzeczne. Przez
dłuższy czas w trakcie pracy nad nią obawialiśmy się związanej z tym krytyki środowisk
anarchistycznych. Jednak jak dotąd otrzymywaliśmy jedynie wyrazy wsparcia. W dużej
mierze jest to pewnie związane z nikłą dostępnością w Polsce informacji na temat białostockiego anarchizmu i ze specyficzną sytuacją Białegostoku, gdzie jedyny skłot przestał
istnieć lata temu, inicjatyw aktywistycznych
jest niewiele, brakuje bezpiecznych przestrzeni. Być może w związku z tym, lokalnie każdy głos, który podejmuje ryzyko wybrzmienia
w przestrzeni miasta i poniesienia tego konsekwencji, staje się ważny.
Czy dobrze rozumiem, że waszym celem
było nie tylko przywrócenie – niestety zapomnianej i pomijanej przez oficjalną
narrację – historii (rewolucyjnej tożsamości?) tego niegdyś wielokulturowego miasta, ale też zwrócenie uwagi na obecne dzisiaj w Polsce konflikty społeczne, kwestie
wykluczenia i opresji?
Jak zauważyłeś, tak jak w historycznej części
wystawy przyglądamy się relacjom między
skalą opresji ekonomicznej a odpowiedziami
na nią (szczególnie tymi przemocowymi), tak też w przypadku cd na s.18
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cd ze s.19 prac współczesnych staramy
się przyglądać podobnym zjawiskom. O ekonomicznej opresji w Polsce po
1989 roku opowiadają prace Wilhelma Sasnala poświęcone wypadkowi w fabryce Indesitu
w Łodzi w 2005 roku czy cykl Aleki Polis,
tworzony wspólnie z byłymi pracownicami
zamkniętej w wyniku neoliberalnych reform
Fabryki Poltex. Łukasz Surowiec pracował
w Białymstoku razem z osobami w kryzysie
bezdomności nad instalacją, na którą składają
się wózki sklepowe, do których wspólnie zbierali w przestrzeni miasta ciężkie przedmioty, takie które mogłyby stanowić rodzaj broni.
Osoby, które decydowały się w przeszłości na
strategie walki tak radykalne jak zamachy bombowe, najczęściej miały przerażające biografie,
skala ich wykluczenia powodowała, że nie miały nic do stracenia. Łukasz zadaje więc pytanie
o to, kto dziś stanowi taką grupę w społeczeństwie i tworzy obraz osób w kryzysie bezdomności jako potencjalnych rewolucjonistów_ek.
O ekonomicznym wykluczeniu mówi też stojący przed galerią „Pomnik Chłopa” autorstwa
Daniela Rycharskiego. Ale ważne były też dla
nas inne grupy współcześnie represjonowane –
jak mniejszości płciowe i seksualne w Polsce.
Dlatego na wystawie pokazujemy też wideo
monolog Liliany Zeic (Piskorskiej), będący kolażem queerowych manifestów grup takich jak
Radicallesbians i Lesbian Avengers czy szeroko
dyskutowany projekt Karola Radziszewskiego.
Ważne, że w nawiązaniu do wielokulturowej historii Białegostoku, o której wspomniałeś, swoje prace prezentują też artystki między innymi
z Białorusi i Ukrainy, jak Marina Naprushkina
i Vlada Ralko, które odnoszą się do ruchów oporu aktywnych w ostatnich latach w tych krajach.
Czy zapraszaliście do współpracy
anarchistów?
Jeśli chodzi o współpracę z anarchistkami_tami
w ramach wystawy, miała ona miejsce między
innymi dzięki zaproszeniu Ciebie do napisania
tekstu do naszego zina i na jedno ze spotkań czy
dzięki temu, że osoby związane z dawnym białostockim skłotem DeCentrum dzieliły się w ramach Birży Rewolucyjnej swoimi materiałami
i wspomnieniami na temat tej niedawnej historii białostockiego anarchizmu. Pomiędzy nami
a anarchistkami_tami pośredniczyły_li też częściowo artyści i artystki. W ramach projektu

Łukasza Surowca zatytułowanego „Black Blok”
prezentowana jest między innymi flaga stworzona z trzech zszytych transparentów, które artysta otrzymał od działaczy z warszawskiej Syreny. Transparenty pochodzą z solidarnościowej
demonstracji z anarchistami, którzy zostali zatrzymani pod zarzutem podpalenia policyjnego
samochodu. Zuzanna Hertzberg zainicjowała
w ramach wystawy zbiórkę pieniędzy na Anarchistyczny Czarny Krzyż i pomoc osobom więzionym w Białorusi. Z anarchistami współpracują też przy swoich projektach Nuria Güell czy
Juan Pablo Macias.
Wydaliście poświęconego wystawie zina,
zgromadziliście mnóstwo ciekawych materiałów (w tym dostępnych dla zwiedzających dokumentów archiwalnych). Można
by to nazwać prawdziwym projektem artystyczno-badawczym. Ile czasu zajęło przygotowanie? Jakie jest zainteresowanie wystawą i czy było warto?
Nad wystawą pracowaliśmy trochę ponad rok,
bardzo intensywnie. I możemy z satysfakcją
powiedzieć, że zainteresowanie było naprawdę duże. Cieszy nas, że wystawą interesowało
się nie tylko środowisko artystyczne – chociaż
musimy przyznać, że z niego otrzymaliśmy wyraźne i jednogłośne wsparcie po atakach prawicowych mediów. Dla lokalnej społeczności
z jednej strony ważna była możliwość poznania
robotniczej i rewolucyjnej historii miasta i regionu. Całe rodziny przyjeżdżały na przykład
z Krynek w poszukiwaniu informacji na temat
działań prowadzonych w tej miejscowości.
Z drugiej strony, dla wielu osób istotne było zabranie głosu na temat wydarzeń podczas I Marszu Równości w Białymstoku. Pojawiały się
osoby, które dziękowały nam za podjęcie tego
tematu publicznie, przyznając, że od czasu marszu boją się chodzić po mieście w pojedynkę (!).
Na wydarzenia przychodziły też młode zaangażowane osoby, dla których w tym mieście nie ma
wielu miejsc. Myślę, że warto było właśnie dla
takich odbiorczyń_ów. Ale na wystawę przyjeżdżały też osoby związane ze środowiskami aktywistycznymi w Warszawie i innych miastach,
przyjeżdżali aktywiści w drodze powrotnej
z działań na polsko-białoruskiej granicy. Cieszyło
nas, że wystawa miała szerszy oddźwięk w kraju
i w środowiskach aktywistycznych. Realizowanie
w polu sztuki projektów, które będą miały znaczenie poza nim zawsze jest wyzwaniem.

Wystawa trwała 1,5 miesiąca. Co dalej?
Czy planujecie kontynuację działań w tym
kierunku?
Żałujemy, że wystawy sztuki często trwają tak
krótko, ale za wsze traktowaliśmy ten projekt
jako początek procesu. Wszystkie materiały
i tłumaczenia, które opublikowaliśmy będą dostępne online. Rozważamy też możliwość rozszerzenia projektu na inne miasta, na przykład
Kowno, gdzie niektórzy z naszych bohaterów
zakładali Federację Anarchistyczno-Komunistycznych Grup Litwy i Polski w 1907 roku czy
Dniepr, który stanowił kolejne ognisko anarchokomunistycznej aktywności w tym czasie.
Ale najpilniejszym i najważniejszym bieżącym działaniem będzie ukończenie polskiego
tłumaczenia wspomnianej wcześniej książki
„Anarquistas de Bialystok”, która została opublikowana w języku hiszpańskim w 2009 roku
i zawiera autobiograficzne świadectwa, eseje,
ulotki polityczne i nekrologi anarchistów z regionu. Książka ta stała się bardzo popularna
wśród aktywistów w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej, a niedawno opublikowano również

włoskie tłumaczenie, zainicjowane przez uwięzionych anarchistów Alfredo Cospito i Nicola
Gai. Kierując się faktem, że włoska publikacja
została użyta przez władze jako dowód służący
prześladowaniom członków anarchistycznego
squatu Bencivenga Occupato w Rzymie w 2020
roku, można by uznać tłumaczenie za działanie
radykalne, ale mamy po prostu nadzieję na powrót tej historii do Polski, aby mogli z niej korzystać i budować na jej podstawie lokalni aktywiści i badacze. Podążając za logiką copyleft
projektu wydawniczego Juana Pablo Maciasa
WORD+MOIST PRESS, chcemy, by materiały te były szeroko i bezpłatnie rozpowszechniane, ale widzimy też potrzebę wydania ich
w formie fizycznej publikacji, rozważamy więc
możliwość podjęcia współpracy wydawniczej.
Tłumaczenie w procesie będzie prezentowane jeszcze w tym roku w ramach indywidualnej wystawy Juana Pablo Maciasa w Instytucie
Cervatesa w Warszawie, a w pierwszej połowie
przyszłego roku powinniśmy móc udostępnić
pełny tekst w języku polskim.
Dzięki za rozmowę!

„JEŚLI NIE MA TŁUMACZENIA, TO NIE JEST MOJA REWOLUCJA”
Anarchiści i anarchistki właściwie od zawsze
uczestniczą w strukturach i wydarzeniach
o charakterze wielojęzycznym. Konferencje,
zjazdy, obozy, akcje na terenach przygranicznych i tych zamieszkanych przez różne grupy
etniczne, międzynarodowe dyskusje i panele,
a także codzienna pomoc wzajemna ponad podziałami – w tych sytuacjach im lepsza samoorganizacja w dziedzinie tłumaczeń, tym większa inkluzywność oraz skuteczność działania.
W wielu przypadkach możemy zdać się na tłumaczenie konsekutywne – „zdanie po zdaniu”
(co niestety przedłuża spotkanie) – lub symultaniczne szeptane, które też ma swoje ograniczenia. Możliwości jest jednak więcej.

mXs
W Europie, m.in. w Polsce (Klekta), istnieją grupy zajmujące się
wsparciem technicznym dla wydarzeń wymagających translacji,
i wcale nie ma potrzeby instalacji kabin znanych z profesjonalnie tłumaczonych konferencji. W dniach 24-29 sierpnia 2021 r.
w samorządnej przestrzeni Tanneries 2 w Dijon we Francji odbył
się zjazd tego typu ekip, a także samych tłumaczy i tłumaczek
związanych z ruchami anarchistycznymi, ekologicznymi czy an-

tyrasistowskimi. Transnational Interpreting Camp – obóz translatorski pełen dyskusji politycznych i warsztatów praktycznych.
Niektóre z omawianych tematów to: rozwiązania dla tłumaczeń online w kontekście aktywistycznym, rola i etyka tłumacza/
tłumaczki w różnych sytuacjach wychodzących poza pracę zawodową, dzieci-migranci jako pośrednicy językowi np. w kontakcie rodziny z instytucjami państwa, kolektywizacja przekładu
w pracy z uchodźcami czy praktyka pracy tłumaczy zawodowych i społecznych w kontekście placówek zdrowia psychicznego. Osoby zainteresowane tłumaczeniem, a niekoniecznie wybierające się w tym celu na studia, mogły dowiedzieć się podstaw
takiej pracy – w tym BHP: co najmniej dwójka tłumaczy na parę
językową, przerwy, komunikacja z organizatorami i prowadzącymi przed oraz podczas wydarzenia – a także spróbować swoich
sił na prawdziwym wielojęzycznym spotkaniu. Podobne szkolenie zorganizowano w temacie instalacji i obsługi przenośnego
sprzętu do tłumaczeń symultanicznych.
Nie zapomniano o zagadnieniu pracy tłumaczy i tłumaczek języków migowych. Jest to temat nierzadko przemilczany w Polsce, ale są oni niezbędni wszędzie tam, gdzie osoby niesłyszące
mają możliwość uczestniczyć czy w ogóle czuć się dobrze. Jedno
ze spotkań poświęcono kwestii historycznej – a także współczesnej – dyskryminacji osób niesłyszących. Odbył się też warsztat
wprowadzający, pomocny szczególnie dla osób, które dotąd nie
komunikowały się z osobami głuchymi. Wszystkie spotkania na
obozie były tłumaczone na przynajmniej jeden język migowy.
Obóz tłumaczeniowy w Burgundii był okazją do nawiązania
kontaktów między grupami oraz zaistnienia nowych – lokalnych
czy ponadgranicznych – kolektywów wspierających organizowa-

nie tłumaczeń ustnych. Na dobrą sprawę stworzenie takiego kolektywu wymaga tylko skrzyknięcia się grupy zaangażowanych
osób, świadomych potrzeby tłumaczenia spotkań w ruchach działających w swojej okolicy, oraz – jeśli się zdecydują – inwestycji
w sprzęt lub komponenty potrzebne do zbudowania go samemu.
Taka ekipa może, ale nie musi mieć w swoim gronie tłumaczy –
wystarczy sieć kontaktów i gotowość na szkolenie dostępnych na
miejscu osób. Korzyści z działania takiego kolektywu są ogromne, co pokazał tydzień pełen spotkań z udziałem jednocześnie do
pięciu języków, w tym spotkań hybrydowych (część uczestników
online, część „na sali”) bez większych obstrukcji czy wykluczeń.
Info o najbliższym kolektywie wspierającym organizację tłumaczeń: klekta.noblogs.org

Autor: Qrde
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Plakaciary to grupa działająca od ponad roku na ulicach całego kraju. Rozkleja charakterystyczne plakaty z hasłami o przemocy, głównie wobec kobiet. Prezentujemy wywiad z Janką, jedną z wrocławskich Plakaciar.
Halina: W grudniu 2019 roku
byłam na wycieczce w Paryżu.
Brałam udział w strajkach Żółtych Kamizelek i widziałam się
z tamtejszymi aktywistami.
Moją uwagę zwróciły plakaty:
czarne litery, każda na osobnej
kartce papieru. Nie rozumiałam
haseł po francusku, ale pomyślałam, że to świetna forma i musimy zrobić takie we Wrocławiu.
Wróciłam do domu i dzień później zobaczyłam te plakaty na
ulicy. Nie uwierzysz, jaka była
moja radość, ale i zdziwienie.
O początkach Plakaciar wiemy
już z innych waszych tekstów, ale
czy możesz powiedzieć jak udało
się przenieść ten pomysł na polski grunt, czy trudno było znaleźć aktywistki chętne do biegania po nocy z wiadrem kleju?
Janka: Udało się to dzięki polsko-francuskiej Plakaciarze, która zaczęła plakatować tak naprawdę „malgré elle”, czyli z przypadku.
Karolina, wrocławianka mieszkająca na co dzień w Paryżu, tak jak Ty
dała się uwieść prostocie, dostępności oraz niesamowitej skuteczności
haseł, które już od września 2019 r.
zawitały na mury paryskich budynków. Tak jak Ty pomyślała, że potrzeba nam tego koniecznie w Polsce. Ale kiedy miesiąc po miesiącu
plakaty pojawiały się wszędzie tylko
nie w Polsce, przyjeżdżając do domu
na grudniowe święta, postanowiła
zastosować prostą zasadę: „jeśli tego
nie zrobię ja, nikt tego nie zrobi”.
Kilka dni przed akcją opublikowała anons-zaproszenie do plakatowania na grupach feministyczno-aktywistycznych na Fejsbuku. Jednakże,
wbrew oczekiwaniom, wcale nie zalały jej setki zgłoszeń. W pierwszą
noc dołączyła do niej jedna dziewczyna i poszły plakatować we dwój-

kę. Wcześniej, żadna z nich nie brała
udziału w niczym podobnym.
-Polskiemu ruchowi plakaciarskiemu – pomimo jego niezaprzeczalnemu potencjałowi – ciężko rozwinąć skrzydła na podobną skalę, jak
jego francuskiej kuzynce. W Paryżu na przykład, na miasto każdego wieczoru wychodzi około setka
Plakaciar. We Wrocławiu, gdzie jest
nas najwięcej, kleimy raz na tydzień
w lecie, raz na miesiąc w zimie.
A polskie plakatowanie rozpoczęło się zaledwie 4 miesiące po francuskim! Z pewnością mogły się do
tego przyczynić zimowe mrozy, które rzadko kogo inspirują do wyjścia
z domu, do tego w styczniu 2020 r.
zawitał do nas COVID.
Plakaciary poruszają temat
przemocy, głównie wobec kobiet, ale nie tylko. Musimy sobie uświadomić, że jest to problem dotykający prawie każdej
kobiety. Często same nie zdają sobie sprawy, że są ofiarami
np. molestowania, bo takie zachowania są normą np. w miejscu pracy. Przemoc słowna czy
ekonomiczna jest niewidoczna,
i dlatego tak ciężko z nią walczyć.
W jaki sposób wybieracie hasła do plakatowania, czy macie
jakieś określone zdania na całą
Polskę, czy każda osoba plakatuje to co chce?
Powiedziałabym raczej, że wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że
doświadcza przemocy, bo żyjemy
w kulturze, w której nieprzerwanie
podważa się nasze przeżycia, nie dostrzega naszych tragedii albo wprost
drwi się z naszego cierpienia. Od
małego uczone jesteśmy przecież, że
przemoc jest czymś normalnym: „kto
się lubi ten się czubi”, „końskie zaloty”, „chłopcy tak mają” albo „kiedy

mąż żony nie bije, to w niej wątroba gnije”, czy w końcu „musiała się
o to prosić”. Wystarczy poczytać sobie komentarze pod jakimkolwiek
artykułem na temat gwałtu, kobietobójstwa lub innej kobiecej bądź
mniejszościowej tragedii, aby przekonać się jak mocno i głęboko ten
sposób myślenia jest w społeczeństwie zakorzeniony.
Oprócz tego, od dziecka jesteśmy
socjalizowane oraz socjalizowani
aby ignorować poczucie własnego
komfortu i robić rzeczy wbrew własnej woli. Kto z nas nie słyszał bowiem w dzieciństwie: „no jak, babci buzi nie dasz?!”, „no idź wycałuj
wujka, bo będzie smutny!”. Komfort
i szczęście innych ponad naszym
własnym.
Do tego dochodzą oczywiście
sztuka, pop-kultura czy reklama normalizujące kulturę gwałtu i przemocy oraz publiczny dyskurs usprawiedliwiający oprawców. Jak więc się
dziwić, że otoczona takimi przekazami kobieta, odbiera to, czego doświadcza jako „normalne”? Kiedy
słyszę wymądrzających się mądralińskich twierdzących, że „przecież
powinna była coś powiedzieć!” albo,
że „trzeba było krzyczeć!”, czy inne
durnoty tego typu, to krew mnie zalewa. Jest to kompletny brak zrozumienia czegokolwiek! No bo jak
oczekiwać od tej nieszczęsnej kobiety, że będzie umiała wyznaczać
swoje granice, jeśli przez cały okres
kształtowania się jej postaw i nawyków, jej rodzicie konsekwentnie wbijali jej do głowy, że ma ignorować
swoje granice i przekraczać limity
swojego jestestwa: obiad się przecież u nas je, nie dlatego bo jesteśmy
głodni, tylko dlatego, że jest podany. Albo bo „jest piętnasta”. I je się
go oczywiście do końca: bo „dzieci
w Afryce głodują”!!! A zabawkami

to trzeba się dzielić, a w szczególności z młodszymi, obojętnie czy
mamy na to ochotę czy nie.
Kiedy więc któregoś dnia jakiś oblech zaczyna nas obmacywać, czy
ocierać się o nas swoim fiutem w
zatłoczonym autobusie, to udręczenie nasze jest podwójne. Po pierwsze: czy nam się to przypadkiem
czasem nie przyśniło? Jak bowiem
powszechnie wszystkim wiadomo:
fałszywe oskarżanie mężczyzn i budowanie dzięki temu imperium finansowych, to przecież najchętniej
praktykowany sport kobiecy! Po
drugie: pewną nigdy być nie będziemy, ale jeżeli już zdecydujemy się na
stanowcze i głośne „niech mnie pan
nie obmacuje!” (ach ten wyuczony
respekt, nawet gdy gwałcą i biją!),
to przecież ryzykujemy zakłócenie
spokoju (broń Cię borze na marne!)
naszym współtowarzyszom podróży!
Ponownie - komfort i szczęście innych ponad naszym własnym.
Haaaa, rozgadałam się o jednym,
kiedy pytałaś o coś zupełnie innego.
Musiałam się jednak ustosunkować
do tego, co powiedziałaś, bo uważam, że nasza nieświadomość wynika z tej wszechogarniającej i przygniatającej nas „jedynej słusznej”
narracji patriarchalnej. Ale dodam
jeszcze coś „nie na temat”. Form
przemocy wyróżniamy kilka: administracyjną, ekonomiczną, fizyczną, ginekologiczną, psychologiczną
i seksualną. W Polsce znamy jednak
jedynie przemoc fizyczną. Jeśli chodzi o przemoc seksualną, to dopiero
zaczynamy ją poznawać. Zwróć bowiem uwagę, że jeszcze 20 lat temu:
„prawie 38 procent prokuratorów i
niemal 45% policjantów było zdania, że kobieta nie ma prawa przerwać niechcianego kontaktu i w tym
wypadku nie ma mowy o gwałcie”
(badania pracownic i pracowników
prokuratury i policji Andrzeja Dominiczaka z 2000r.)! A teraz? W lipcu zeszłego roku, Sąd Apelacyjny we
Wrocławiu wydał skandaliczny wyrok w sprawie kuzyna, który zgwałcił o 12 lat młodszą kuzynkę: dziewczynka – najpewniej sparaliżowana
strachem – nie krzyczała w trakcie
gwałtu, więc sąd uznał, że gwałtu nie
było! Czyn pedofilski miał miejsce,
bo dziecko miało zaledwie 14 lat, ale
gwałt już nie! Wyrok trzech lat więzienia sąd zamienił więc na rok w zawieszeniu!

Dodam, że Polska nie jest – oczywiście – jedynym krajem, gdzie takie ohydztwa mają miejsce. Dwa
miesiące temu we Francji zapadł
równie nieprawdopodobny wyrok
uniewinniający gwałciciela, gdyż sędziowie zgodzili się z obroną, że nie
doszło do gwałtu, bo penetracja nie
była „wystarczająco głęboka”! Powtórzę to, co mówię za każdym razem: świat został zbudowany przez
mężczyzn, dla mężczyzn i z myślą
o mężczyznach. W szczególności jeśli chodzi o prawo, gdyż seksualność
jest potężną siłą napędową dla wielu
panów. Zostało więc ono skonstruowane tak, żeby zawsze mogli wyjść
oni obronną ręką z ambarasu. Statystyki pokazują, że świetnie im to
wychodzi: przestępstwa seksualne są
bowiem najrzadziej karanymi typami przestępstw! Dane z USA pokazują, że wyroki skazujące wydawane
są tylko w przypadku 0,5-1% przestępstw seksualnych! Tylko gwałcić i
się nie przejmować!
Co dopiero więc jeśli chodzi
o inne typy przemocy! Słowna?
„Przecież to tylko słowa!”. Przemoc
psychologiczna? Jeżeli nie masz wybitych przynajmniej dwóch zębów
i żebra, to „nie masz na co narzekać”. Przemoc ekonomiczna? No, ale
w „obszarpanych łachmanach przecież nie chodzisz?”. A co z przemocą ginekologiczną? Nie bez powodu
została zainicjowana akcja „Rodzić
po Ludzku”. Skala tragedii położniczych mrożących krew w żyłach
przechodzi ludzkie pojęcie, lecz
ciągle jest przedmiotem tabu i cichego przyzwolenia, o którym się
nie mówi. Przemoc ginekologiczna to nie tylko przemoc werbalna i
fizyczna, ale także brak poszanowania praw pacjentek, ich prywatności, w tym prawa do informacji
oraz nieuzasadnione lub wykonane
bez zgody pacjentek akty medyczne.
Rzeczywiście, kiedy rodzisz po raz
pierwszy i wszystko dzieje się super
szybko, nie do końca możesz zdawać
sobie sprawę, że lekarz nie ma prawa
wykonać niczego na Twoim ciele bez
poinformowania Cię o tym oraz bez
Twojej świadomej zgody! Wszystko
co angażuje Twoją osobę i jest czynione wbrew Tobie jest przemocą.
Zmuszanie do picia herbaty również!
Jeśli chodzi zaś o hasła, które plakatujemy: mamy listę,
cd na s.22
z której czerpiemy,
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ale tak naprawdę,
każda osoba może
zaproponować własny slogan. Nie
ma dobrych ani złych haseł: są tylko takie, które ktoś chce wyplakatować. Poziom wiedzy naszego społeczeństwa jest dziś jednak taki, że
nasze plakaty takie jak „NIE ZNACZY NIE”, „GWAŁT TO GWAŁT”,
„ZAWSZE WINNY GWAŁCICIEL”, „GWAŁT W MAŁŻEŃSTWIE ISTNIEJE”, „NIE JESTEŚ
‘SAMA SOBIE WINNA’”, „SEKS
BEZ ZGODY = GWAŁT” czy „JEŚLI NIE KRZYCZAŁA TO TEŻ
GWAŁT” będą musiały być klejone
przez bardzo długi czas aby przebić
się do świadomości społeczeństwa.
cd ze s.21

Widziałam, że do grupy Plakaciar mogą przystępować tylko
osoby identyfikujące się jako kobiety. Jest to dla mnie w pełni
zrozumiałe, choćby ze względów
bezpieczeństwa. Czy możesz
opisać strukturę grupy? Jest
sformalizowanym, czy luźnym
tworem, czy spotykacie się poza
samym klejeniem, czy macie
liderki ruchu?
Plakaciary to oddolny, samoorganizujący się ruch, otwarty dla każdej
nieprzemocowej osoby, która pragnie
wyklejać antyprzemocowe, równościowe, feministyczne, antyopresyjne hasła oraz takiej, która zgadza się
z naszymi wartościami i naszym sposobem działania. Nie mamy struktur
oprócz luźnych grup, formujących się
wokół większych i mniejszych aglomeracji. Karolina przetłumaczyła na

polski podstawowy „how-to” francuskich Plakaciar, którym sama posługiwała się w swoim plakaciarskim
debiucie. Dzisiaj jest nas już cztery:
zajmujemy się tak zwanym „ogarnianiem ruchu” i spotykamy co tydzień
aby omawiać plany, projekty, przeszkody z jakimi się borykamy i jak je
rozwiązujemy. Pracuje z nami grupka zaangażowanych ludzi: każda
udziela się w swojej domenie kompetencji. Stale poszukujemy jednak dodatkowych osób, gdyż pracy jest bardzo dużo, a że wszystkim zajmujemy
się wolontariacko, czasami życie bierze górę i niektórzy muszą chwilowo
się wyłączyć.
W Plakaciarach, tak jak w każdej
strukturze społecznej, nawiązują się
relacje, niektóre bliższe, inne dalsze,
niektórych uwielbiamy, innych nie
znosimy (to, że wszystkie i wszyscy
jesteśmy aktywist.k.ami walczącymi o równouprawnienie nie znaczy
z automatu, że nasz „feministyczny
mini-światek” jest wolny od konfliktów czy, że wszystkie trzymamy się
ze wszystkimi za ręce w miłosnym
uścisku). Oczywiście niektóre osoby
nawiązują przyjaźnie, i spotykają się
nie tylko po to, aby plakatować!
Gdy widzę resztki waszych plakatów, zdarte z murów miasta,
zawsze zastanawia mnie, kto
mógł to zerwać? Przecież to jak

BETONOWY KURORT

przyznanie się do winy: „jestem
przemocowcem, więc niszczę
atakujący mnie napis”. Jak możesz to skomentować? Czy dostajecie jakieś wiadomości od osób
niszczących waszą pracę? Może
spotkałyście kogoś na żywo?
Profili jest kilka. Zacznę od tych,
które spotkałam osobiście, czyli: narodowcy-przemocowcy lub faszyści-terroryści. Wygląda to następująco:
kleisz sobie plakat, kiedy nagle wyskakuje Ci grupa blokowców-przemocowców, i podbiega do ciebie
i twojej grupy z krzykami: „HEJ! CO
TU SIĘ QRWA WYPRAWIA?!” I od
razu zabiera się za zrywanie kartek
i popychanie plakatujących. W zależności od tego, czy czujesz się pewnie – raz z okazji naszego jubileuszu
byłyśmy w zdecydowanej przewadze
niż atakujący nas agresorzy – idziesz
się przeciwstawić, dyskutujesz o „dupie Marynie” (no bo z przemocowcem nie da się dyskutować) i ten
z resztą grupy spada, bo ktoś z twoich dzwoni po policję. Jeżeli czujesz
się mniej pewnie – bo faszystów-terrorystów jest z 12stka, Twoich 5tka,
i atakujący, cali na czarno i w kominiarkach, wyciągają noże – po prostu
spierdalasz. Za każdym razem jest
tak samo: oni nawet nie czytają tych
haseł. Chodzi o „zajęcie” terenu, który w ich umysłach – działających na
poziomie móżdżków zwierzęcych –

miałby być z jakiegoś niezrozumiałego powodu „ich”.
Następnie jest typ tych, którzy nasze hasła przeinaczają. Z „11: Nie
gwałć” robią „11: Gwałć”, „Nie jesteś sama sobie winna” zamieniają
w „Jesteś sama sobie winna”, czy
sprawiają, że „Nie ma prawa Cię dotykać” staje się „Ma Cię dotykać”. To
są ręce tych, którzy potem gwałcą,
biją czy utrwalają przemoc opowiadając seksistowskie żarty bądź przyzwalają na przemoc nie reagując,
kiedy stosowana jest przez ich znajomych lub obcych wokół nich. Ostatni
profil to służby czyszczące oraz właściciele murów i obiektów.
Wiadomości dostajemy różne. Bywają pogróżki: bo feminizm złości,
tak jak zresztą każdy ruch emancypacyjny. Ruch równościowy niepokoi i wywołuje strach, a strach
wywołuje agresję w grupach uprzywilejowanych, bo emancypacja uciskanych oznacza utratę przywilejów
przez grupę dominującą. Skomentować to mogę hasłem, które mam
przygotowane do wyklejenia:
„TY, KTÓRY ZRYWASZ NASZE
PLAKATY: CO MASZ SOBIE DO
ZARZUCENIA?”
FB https://www.fb.com/plakaciary
IG https://www.instagram.com/
plakaciary
TT https://twitter.com/plakaciary
ZRZUTKA https://zrzutka.pl/z/
plakaciary

Międzyzdroje: mające niedługo powstać apartamentowce
górujące nad parkiem krajobrazowym

Dewastacja polskiego wybrzeża trwa w najlepsze, a włodarze niewielkich nadmorskich kurortów zdają się być ślepi nie tylko na niszczenie
przyrody i walorów krajobrazowych zarządzanych przez siebie miejscowości, ale też interes ekonomiczny mieszkańców, których goście odpływają do coraz liczniejszych apartamentowców.

Eluszki Kitko
Oczywiście problem betonozy nie dotyczy tylko nadbałtyckich miejscowości turystycznych.
Choć w tym tekście skupimy się właśnie na
nich, podobna tendencja jest widoczna również
w innych miejscach – przede wszystkim w górskich kurortach. Przykładem jest tu choćby Cristal Mountain Resort, monumentalna budowla składająca się z 541 pokoi usadowionych na
zboczu Bukowej Góry w Wiśle. Spółka Górskie
Resorty planuje postawienie kolejnych 6 wielopiętrowych apartamentowców na tym samym
obszarze, choć ich budynki już teraz dominują krajobraz. Wygląda na to, że niebawem tylko
osoby zamożne będą miały dostęp do niczym
niezmąconego pejzażu gór. Reszta będzie się
musiała zadowolić widokiem na góry betonu.
A MOŻE NAD MORZE?

Pewne rzeczy się nie zmieniają. Im bliżej sezonu, tym więcej pojawia się dyskusji o zasadności spędzania wakacji nad polskim morzem.
Trwają one przez całe lato i jeszcze długo po
nim. Pomimo wszechobecnej drożyzny, kapryśnej pogody i zimnego Bałtyku, co roku tłumy
ludzi ciągną jednak nie do Chorwacji czy Grecji, a do małych, krajowych kurortów, zalewając
sobą ich plaże i ulice. I choć turyści niezmiennie napływają do tych miejscowości wraz z nadejściem upałów, to co zastają na miejscu z roku
na rok drastycznie się zmienia.
Polskie wybrzeże ma na sumieniu wiele grzechów, również tych architektonicznych, krajobrazowych, przyrodniczych, estetycznych. Płoty i domy obwieszone banerami typu „wolny
pokój”, mnogość blaszanych bud z goframi, lodami, zapiekankami i - rzecz jasna – rybami,

to był i jest standard takich miejscowości. Dla
niektórych jest to specyficzny urok nie do podrobienia, który nęci swojskością i rozbudza sentymenty, dla innych natomiast kicz i żenada.
I choć budki z wątpliwej urody szyldami wciąż
mają się dobrze, coraz częściej cień na nie rzuca nie wiekowa śliwa, a potężny apartamentowiec – z pewnością jeden z wielu w bliższej
i dalszej okolicy. Tak jak w dużych, małych
i tych średniej wielkości miastach zapanował
niezrozumiały trend na pozbywanie się zieleni
z miejskich centrów i zalewanie ich betonem,
tak polskie wybrzeże szpikuje się osiedlami
apartamentowców. Oczywiście nie jest to jedyny przejaw szalejącej nad morzem betonozy –
w ostatnich latach ucierpiał niejeden park czy
skwer – choroba apartamentowa ma jednak najcięższe objawy i powikłania. Będzie więc bohaterką tego felietonu.
JAK U NAS JEST, KAŻDY WIDZI

Tekst ten nie opiera się na badaniach czy literaturze przedmiotu, a na subiektywnej ocenie sytuacji. Jest napisany z punktu widzenia osoby, która pochodzi z takiej miejscowości, i której bliscy
oraz sąsiedzi i znajomi wynajmują turystom pokoje, świadczą różne usługi i/lub sprzątają nowopowstałe apartamenty oraz doglądają ich poza
sezonem. Powstał on na bazie obserwacji własnych, prywatnych rozmów z wyżej wspomnianymi i ich opinii wyrażanych w mediach społecznościowych, na lokalnych fanpejdżach.
Na początku tej usłanej betonem drogi, opinie
wśród okolicznych mieszkańców i mieszkanek
były raczej pozytywne. Ludziom nowy i, zdaniem większości, szykowny apartamentowiec

kojarzył się z rozwojem miejscowości - rosnącą
ilością turystów, i to tych z grubszym portfelem.
Miało się to okazać korzystne dla właścicieli
smażalni czy bud z goframi. Im więcej jednak
tego typu inwestycji zaczęło się pojawiać, tym
większa złość zaczęła wzbierać w lokalnej społeczności. Przyczyny tych negatywnych emocji
są różne, na pierwszy plan wybijają się jednak
dwie najdotkliwsze.
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE

Po pierwsze, mieszkańcy coraz wyraźniej widzą, że apartamentowce nie są wybierane przez
rzesze jakiś nowych turystów, którzy wcześniej
obierali inną lokalizację, bo dana miejscowość
nie zapewniała im warunków wynajmu jakiego oczekiwali. Standard lokali wynajmowanych przez lokalsów jest różny, czasem bardzo
zły, sygnowany przez ceratę, segment i łazienkę
w korytarzu. Nie brakuje też jednak propozycji,
które w niczym nie odbiegają, a nawet znacznie przewyższają standard apartamentowców.
Mimo wszystko, coraz więcej turystów rezygnuje z kwater w prywatnych domach i decyduje się na apartament. Dlaczego? Po prostu
wolą zapłacić za weekend klasy premium, niż
spędzić dziesięć dni u któregoś z mieszkańców.
Czasem też w apartamentach oficjalnie wynajmowanych przez, na przykład, dwie osoby,
w rzeczywistości nocuje ich więcej – zrzucają
się po prostu, by stać ich było na sypialnie z widokiem na morze. Nawet jeśli ta sypialnia, to
w rzeczywistości dmuchany materac rozłożony
na podłodze, obok kilku innych. Takie decyzje
mogą być podyktowane po prostu modą i względami „prestiżowymi”. Selfie zrobione w „luk-

susowych” dekoracjach będzie się dużo lepiej
prezentować na Instagramie. Wrażenie na znajomych może też zrobić już sama informacja
o tym, że „wynajęliśmy a p a r t a m e n t na czas
urlopu”. Nie od dziś ludzie kreują swój wizerunek i styl życia, na taki, który w ich opinii zrobi
odpowiednie wrażenie, nawet jeśli na tę kreację
zdecydowanie ich nie stać. Moda na apartamenty jest tylko kolejnym tego przejawem.
Oczywiście apartamenty są też wybierane
przez osoby zamożne, dla których płacenie 300
- 500 i więcej zł za dobę przez 2 tygodnie nie
jest problemem, ale nie są to przypadki szczególnie częste. I choć osoby takie zapewne kupią
swojemu dziecku gofra z budki Pani Heli, to –
mając taką możliwość – wybiorą raczej przygotowane właśnie dla nich restauracje, znajdujące
się w obrębie ich osiedla apartamentowców, bo
te budowane aktualnie coraz częściej zapewniają takie rozwiązania. W miejscowościach zamieszkanych przez kilkaset do 2-3 tysięcy osób,
jak grzyby po deszczu wyrastają więc grodzone kompleksy mieszkaniowo – usługowe z restauracjami, basenami, strefami spa, salami kinowymi i bogini wie czym jeszcze. Mieszkanki
i mieszkańcy tych kurortów będą więc coraz
mocniej dostawać po kieszeni niezależnie od
tego czy wcześniej sami wynajmowali pokoje
czy sprzedawali filety z dorsza. Właściwie ich
wszystkich mogłoby już tutaj nie być, są zbędni.
GDY JUŻ PARAWANY ZNIKNĄ Z PLAŻ

Apartamenty są wykupywane niemal wyłącznie przez firmy, lub osoby spoza danej miejscowości i są budowane w tak dużej ilości, że
zaczynają dominować nie tylko w krajobrazie,
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ZIELONA GÓRA

Zielona Góra została nowym kontaktem Federacji Anarchistycznej. Z tej okazji chcielibyśmy
w kilku zdaniach nakreślić, jak wyglądają realia
działalności w naszym mieście.

Piotr, Ola
Niewątpliwie okresem, w którym szeroko rozumiany ruch anarchistyczny funkcjonował u nas najprężniej, był przełom lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. Powstał wtedy kolektyw
Food Not Bombs - jako jeden z pierwszych w kraju - działający nieprzerwanie do dziś. Działał squat Awaria, który był lokalnym centrum kultury niezależnej i integrował osoby zainteresowane aktywizmem. Organizowano liczne imprezy związane
głównie ze sceną anarcho/hardcore-punk. Odbywały się Masy
Krytyczne w nielegalnej, radykalnej formie oraz inne protesty,
głównie skupiające się na tematyce antywojennej. Wspierano
również demonstracje organizowane w innych miastach. Wyjątkowo chcielibyśmy wspomnieć tutaj o postaci jaką był Fiodor.
Bardzo pozytywny człowiek. Aktywista, który angażował się
w wiele działających ówcześnie inicjatyw. Niestety kilka lat później zmarł na nowotwór - pozostanie w pamięci wielu z nas.
Z biegiem lat ruch zaczął słabnąć. Głównie z powodu migracji
związanych z nim osób do większych miast, które dają szersze
perspektywy rozwoju. Działa w nich wiele inicjatyw, które są lepiej zorganizowane i łatwiej znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.
Jest to problem, z którym borykamy się do dziś, i który dotyczy
zapewne wielu średnich i mniejszych miast. Trudno tworzyć nowe
inicjatywy i rozbudowywać już istniejące działając w kilka osób.
W międzyczasie wśród młodzieży, i nie tylko, zauważalny był
wzrost zainteresowania poglądami konserwatywnymi. Na szczęście ten trend zaczyna się odwracać.Również kwestie związane
ale i w ogólnej ofercie wypoczynkowej. Może
mieć to bardzo negatywne skutki dla miejscowych, dla których wynajem lub sezonowy interes był znaczącym źródłem dochodu i pozwalał
utrzymać się poza sezonem, w miejscowości, w
której trudno o pracę inną niż ta związana z morzem i turystyką. W tej chwili mogą oni liczyć
przede wszystkim na stałych bywalców, którzy gościli u nich tak często, że stali się niemal
członkami rodziny. Innych chętnych brak, więc
pokoje coraz częściej stoją puste.
Właścicieli apartamentów może to nie obchodzić, dbają oni w końcu jedynie o własny biznes.
Podobnie jak sami turyści, których potrzeby są
w ten sposób zaspokajane. Nadmorska apartamentoza świadczy jednak o kompletnym braku
wyobraźni samorządowców, którzy najwyraźniej widzą tylko szybki i łatwy zysk w postaci
kilku milionów za atrakcyjną działkę, pomijając długofalowe rezultaty swoich decyzji. Każdy sezon dobiega kiedyś końca. Plaże, ulice i
nowe osiedla pustoszeją. Zostają tylko szpalery ziejących ciemnością budynków, skorup bez
życia. No i mieszkańcy, którzy jakoś muszą sobie radzić przez resztę roku, codziennie mijając
zamknięte na głucho apartamentowce, stojące
na miejscu lasu lub blokujące dostęp do niegdyś
publicznego, a teraz prywatnego nabrzeża.
SZUKAM PANI DO SPRZĄTANIA

Niektórzy argumentują, że część lokalsów „zawdzięcza” właścicielom apartamentów pracę –
najczęściej przy ich sprzątaniu. Należy jednak
uświadomić sobie, co się za tym kryje. Są to zajęcia obciążające fizycznie, nisko płatne i wykonywane na czarno, jeśli właścicielem apartamentu jest osoba prywatna, a niekiedy na tzw.
śmieciówce, jeśli mamy do czynienia z firmą,
która posiada kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lokali. Poza tym wiele młodych osób z całego kraju decyduje się spędzić część lub całe
lato nad morzem, by – jak im się wydaje – łączyć w ten sposób przyjemne z pożytecznym.
Sprzątanie ośrodków wypoczynkowych (kiedyś) czy apartamentów (teraz) jest jednym z zajęć, których się podejmują. Sprzątanie więc nie
jest wcale tak łatwo dostępną dla mieszkańców
opcją zatrudnienia. A nawet jeśli, to jest to zaledwie praca dodatkowa, z której nie da się wy-

z anonimowością nie są bez znaczenia. Zwłaszcza w kontekście
działań antyfaszystowskich. W mniejszych społecznościach łatwiej zostać zidentyfikowanym zarówno przez osoby z drugiej
strony barykady jak i policję. Nie składamy jednak broni, Aktualnie swoją działalność skupiamy na akcji Jedzenie Zamiast Bomb
oraz ulicznej partyzantce skierowanej przeciwko propagandzie
grup skrajnie prawicowych, których jest w mieście kilka.
Akcja Food Not Bombs została zainicjowana w Zielonej Górze w 1998 r. Od tego czasu wznawiana jest co roku w okresie jesienno-zimowym. Przez kolektyw przewinęły się dziesiątki aktywistów. Obecnie w grupie działa kilkanaście osób. Z naszej akcji
korzysta każdorazowo około 30-50 potrzebujących. Są to głównie
osoby bezdomne, schorowane, emeryci lub ludzie znajdujący się
z różnych powodów w trudnej sytuacji materialnej. Nie mamy
stałego miejsca do gotowania posiłków. W tej chwili w mieście
nie działa żadna alternatywna miejscówka, która mogłaby użyczyć nam przestrzeni do tego celu. Przyrządzamy więc wszystko
w mieszkaniach osób prywatnych, ustalając grafik gotowania.
Przykładamy dużą wagę do tego, aby przygotowywane przez
nas jedzenie i rozdawane ubrania pochodziły w jak największym
stopniu z recyklingu. Przez lata nawiązaliśmy współpracę z wieloma sprzedawcami, którzy chętnie oddają warzywa i pieczywo,
które inaczej skończyłoby w śmietniku. Praktykujemy również
tzw. skipowanie. Produkty jak olej, ryż, makaron, przyprawy,
często dostajemy od osób, które chcą nas wesprzeć, ale nie mogą
się bezpośrednio zaangażować w akcję. Podobnie jest ze zbiórką
ubrań, środków higienicznych, czy słoików w których rozdawaliśmy jedzenie w czasie pandemii. W ten sposób akcja przyczynia się do propagowania idei oddolnego samoorganizowania się
i pomocy wzajemnej.
Poza wydawaniem posiłków, podczas akcji rozdajemy też
ulotki o tematyce związanej z manifestem FNB, anarchizmem
i bieżącymi wydarzeniami. Kolportujemy anarchistyczną prasę.
Robimy również spontaniczne akcje solidarnościowe.
Organizujemy też benefity. W tym sezonie, na ile to będzie
możliwe, część środków chcemy przeznaczać na pomoc uchodźcom. Tutaj z pomocą wychodzą nam dwie lokalne ekipy z branży
kulturalno-rozrywkowej:

żyć podczas długich zimnych miesięcy, które
rok po roku złośliwie wciskają się między jeden
i drugi sezon.
Z BLOKU DO BLOKU

Drugim, najczęściej dostrzeganym problemem
choroby apartamentowej, jest aspekt przyrodniczy. Na pierwszym miejscu stawia się obecnie
inwestorów (a raczej ich grube portfele), potem
turystów i falę pieniędzy, która za nimi płynie.
Mieszkańcy są spychani na margines i to w takim stopniu, że coraz trudniej jest już ten fakt
ukryć za pięknymi słowami o rozwoju i postępie.
Tymczasem to, co w założeniu ma przyciągnąć coraz to więcej turystów, w perspektywie
lat najprawdopodobniej stanie się argumentem
przeciwko wybraniu przez nich danej miejscowości. Atutem takich miejsc jest przecież bliskość natury - związane z tym cisza, spokój i
świeże powietrze czyli po prostu wypoczynek.
Nie przypadkiem takie miejscowości określa się
mianem wypoczynkowych, na czym deweloperzy bardzo chętnie żerują. Oczywiście celują
oni w najbardziej atrakcyjne działki, położone
blisko morza czy terenów zieleni. Apartamenty
wyrastają więc w miejscach najchętniej użytkowanych przez pokolenia lokalnej społeczności, i
to przez cały rok, nie tylko latem. W przestrzenie odpoczynku i rekreacji, rodzinnych spacerów, ognisk czy grzybobrań. W tereny, których
wartość doceniali również turyści.
Tak jak i w dużych miastach, deweloperzy reklamują swoje nadmorskie osiedla jako przyjazne naturze, ekologiczne czy otoczone zielenią.
Ale tak samo jak w metropoliach, gdzie realnie
zieleń ta sprowadza się do kilku rachitycznych
drzewek w betonowych donicach, i nad morzem
wszystko to jest zwykłym mydleniem oczu, które ma za zadanie przyciągnąć inwestorów. Inwestorów, którzy później tą samą bajką mamią
turystów. Tymczasem wycinka pojedynczych
drzew, ich skupisk czy nawet dużych połaci lasu
pod zabudowę, wydaje się nie mieć końca. Na
ich miejscu powstają bloki i puste przestrzenie
wyłożone kostką brukową. Tam, gdzie jeszcze
niedawno był cień, bujna roślinność i zwierzęta,
teraz jest beton i skwar. Po sezonie, gdy ostatni
wczasowicze wrócą już do swoich domów, wrażenie betonowej pustyni, postapokaliptycznego
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- West Side Hardcore Crew: grupa organizująca koncerty z gatunku szeroko pojętego HC-Punka. Każdy ich gig jest benefitem
na jakiś konkretny cel, nieraz był to FNB.
- Awaria Sound System: ekipa związana ze środowiskiem
anarchistycznym, organizatorzy free-tekowych imprez, aktywnie angażowali się w Strajk Kobiet, zagrali niejeden benefit.
Ostatnio organizowali zbiórkę na pomoc uchodźcom na granicy
Polsko-Białoruskiej.
Jako antyfaszyści/stki z Zielonej Góry działamy głównie w terenie. Mogłoby się zdawać, że Zielona Góra jest spokojnym miastem, lecz działa u nas kilka skrajnie prawicowych grup. Między
innymi: Narodowa Alternatywa, Szturm, Autonomiczni Nacjonaliści oraz Młodzież Wszechpolska. Nie są to liczne grupy, jednak zaznaczają swoją obecność na terenie miasta. Głównie zaśmiecając ulice swoimi wlepkami i bohomazami na murach.
Często, ze względu na małą ilość osób, łączymy swoje siły
z osobami z Gorzowa. Niestety zważywszy na to, że jesteśmy
dość małym miastem, środowiska nacjonalistyczne wiedzą kim
jesteśmy. Działa to oczywiście w dwie strony.
Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i pomysły. Chętnie nawiążemy współpracę z osobami, które chciałyby zacząć działać
w naszej okolicy. Zachęcamy do kontaktowania się z nami:
e-mail kontaktfazg@protonmail.com
FB facebook.com/FoodNotBombsZielonaGora
facebook.com/161ZG

krajobrazu poprzecinanego zamkniętymi na kwestie, których nie da się przeliczyć na pieniądze, a które są równie ważne co wcześniej
głucho budynkami, pogłębia się.
Turyści zaczynają narzekać na taki stan rze- wymienione, może nawet ważniejsze. Mieszczy, brak miejsc w których można pospacero- kańcy nadmorskich miejscowości powoli, ale
wać w bliskości przyrody. Nie wspominając jednak, zaczynają też zwracać uwagę na naturę
już o tym, że osiedla apartamentowców najczę- jako taką, bez sprowadzania jej jedynie do waściej pasują do otoczenia, w którym powsta- loru, który przyciągnie turystów i otworzy im
ją jak pięść do nosa. Za betonem idzie byleja- portfele. Na pierwsze miejsce wysuwają się co
kość - ruina krajobrazu i atrapa wypoczynku. prawda doraźne względy bezpieczeństwa, jak
Przyjezdni dostrzegają już, że płacą nie tylko to, że miejscowości są pozbawiane naturalnej
za widok na morze, ale też za tłok, ścisk, skwar – i najskuteczniejszej – bariery przed morzem
i hałas. Coraz rzadziej zresztą widok ten dosta- czy silnym wiatrem. Coraz więcej pojawia
ją w cenie najmu, ponieważ tylko nieliczne (i te się też jednak głosów rozpatrujących betonozę
najdroższe) apartamenty mogą takowy zaofero- w kontekście zmiany klimatu, coraz więcej
wać. Reszta to widok na sąsiedni blok lub kost- osób mówi – i pisze na portalach społecznościokę Bauma – niczego innego nie wypada się spo- wych – o swojej niezgodzie na wycięcie kolejnedziewać skoro apartamentowców powstaje tak go drzewa czy oburzeniu na pozbawianie schrodużo. W jednej z nadmorskich miejscowości nienia zwierząt, które za chwilę nie będą miały
wybudowano osiedle „Leśne tarasy”. W czasie, się gdzie podziać.
Ta, zwiększająca się świadomość, cieszy,
gdy powstawało, rzeczywiście znajdowało się
w sąsiedztwie resztek lasu, na miejscu którego wciąż jednak ludzie nie potrafią wyjść poza inje wzniesiono. Obecnie z tych resztek uchowało dywidualne oburzenie i komentarze na fejsbusię zaledwie kilkanaście drzew, bo w między- ku. Sygnalizują, że trzeba coś z tym zrobić, ale
czasie tuż obok wyrosło kolejne osiedle, które w praktyce nie robią nic. Właśnie na tej bierjest właśnie rozbudowywane. Z lasu został więc ności, nieumiejętności zorganizowania się oraz
walczenia o wspólne dobro i komfortowe miejtylko chwytliwy szyld reklamowy.
Ludzie wychodzą więc z bloków, w których sce do życia, żerują deweloperzy, inwestorzy
mieszkają na co dzień, wsiadają w samochód i władze – wszyscy ci, którzy zbiorową bezradi jadą kilkaset kilometrów, by z niego wysiąść ność przerabiają na prywatny zysk.
i wejść do innego bloku, najczęściej
z widokiem na kolejny blok. To tylko kwestia czasu, aż turyści zaczną
poszukiwać bardziej zielonych i dzikich miejscowości, które od ich rodzinnych miast będą się różnić czymś
więcej niż dostęp do zatłoczonej plaży. Prędzej czy później deweloperzy podążą za nimi, by cały ten betonowy proceder mógł zacząć się od
nowa, pożerając nasze wspólne, zielone dziedzictwo, by przerobić je na korzyść dla nielicznych.
Wszystko, co zostało napisane
wyżej, odnosi się w mniejszym lub
większym stopniu do czyjegoś zysku (włodarze, deweloperzy, inwestorzy i jeszcze przez jakiś czas turyści)
i czyichś strat (mieszkańcy i za chwilę turyści). Pozostają jeszcze jednak Autorka: Klara Wysocka
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