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jak położyć kres tym sytuacjom?
jak pomóc kobiecie sie ̨ z tego wydostać?
jak skłonić meż̨czyzne ̨ do zakwestionowania jego zachowania?
co jest działaniem, sytuacja ̨ naprawcza ̨ dla tej kobiety?
Grupa ta postanowiła interweniować w konkretnych sytuacjach przemo-

cy, w tymgwałtu i przemocy domowej. Stworzyła przestrzeń do konfrontacji
pomied̨zy doświadczajac̨a ̨przemocy i agresoremoraz przestrzeń do dyskusji
nad napotkanymi sytuacjami przemocy.

Zebrane tu teksty zostały rozesłane do jak najwiek̨szej liczby osób
we wspólnocie anarchistycznej w Nancy, aby przerwać cisze ̨ i skłonić
wszystkich do spojrzenia na to, co zbyt czes̨to udajemy, że ignorujemy.

Chcemy, aby działania antyseksistowskie przestały potep̨iać tylko jakiś
abstrakcyjny i pozornie nie dotyczac̨y nas system, ale stały sie ̨ kreowaniem
konkretnej rzeczywistości. Niech to zagadnienie bed̨zie w centrum naszej
codzienności, niech każdy z nas przyjrzy sie ̨ jej w sobie, w naszych przyja-
ciółkach, w naszych kochankach, w grupach, w których żyjemy i działamy. I
niech w końcu wszystko sie ̨ zmieni.

Nancy Antisexist
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nie chce eskalować. Wiec̨ sie ̨ zamyka, udaje, że wszystko jest w porzad̨ku. I
nikt nie bed̨zie dalej szukał problemu, bo pozostaje on „prywatny”. I nikt jej
nie wesprze. Nosi ten ból sama i zawsze bed̨zie go nosić.
C to boli. Wstydzi sie ̨ zaakceptować to wszystko. Zawsze robi dla niego

wymówki, zostaje, bo jest zakochana.
N znikneł̨a, odeszła. Ale w oczach innych nadal jest ta ̨ zła,̨ to ona sprawia,

że on cierpi, nie zwracajac̨ na niego uwagi.
P jest wściekła. I wyraża swoja ̨ wściekłość na to, że przeszła przez to

wszystko, że została tak potraktowana przez tego, którego kochała. W
oczach innych ludzi jest histeryczka.̨ Powinna sie ̨ uspokoić i trzymać geb̨e ̨
na kłódke.̨
J to feministka. Wie, że wszystkie te sytuacje nie sa ̨ jedynie indywidualny-

mi podróżami, ale historiami kobiet, które bed̨a ̨sie ̨powtarzać i bed̨a ̨przeży-
wane do momentu, aż cały system społeczny nie zostanie zachwiany u swo-
ich podstaw. Zamieniła te historiew polityczna ̨walke.̨ Za to spotyka ja ̨depre-
cjonowanie, kpiny, odrzucenie. Bo w oczach wszystkich przesadza, posuwa
sie ̨ za daleko, zawsze podnosi te kwestie…̨

X, V, Z, D, F,M, B, R, S, T , C, N, P i J. Wszystkie te kobiety, znasz je. To
twoja przyjaciółka, to twoja partnerka, to ta, z która ̨ sypiasz. Może to Ty. To

na nia ̨wpadłeś na koncercie, na demonstracji. To ta, z która ̨ działasz, z
która ̨ dyskutujesz, z która ̨ sie ̨ śmiejesz.

TO DOTYCZY CIEBIE. TO DOTYCZY NAS.

Te teksty zostały napisane w stresie, pośpiechu, ale przede wszystkim w
gniewie…

Gniewie dotyczac̨ym środowiska, które twierdzi, że jest zdekonstruowane,
rewolucyjne, ale w którym utrwalony jest seksizm. Seksizm, który jest tym
mniej podatny na krytyke,̨ bo nikt nie chce przyznać sie ̨ do jego istnienia.

W listopadzie 2007 r. kobiety zaczeł̨y mówić o przemocy seksistowskiej,
której doświadczyły w środowisku anarchistycznym. Utworzono grupe ̨mie-
szana ̨płciowo (na podstawiewcześniej istniejac̨ego kolektywu), której celem
było wspólne działanie w sprawie tej przemocy, w oparciu o nastep̨ujac̨e py-
tania:
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Teksty te zostały napisane przez pojedyncze osoby, meż̨czyzn, kobiety
oburzonych licznymi przypadkami przemocy domowej, które ostatnio wy-
szły na jaw w naszym środowisku, ujawniajac̨ tym samym rzeczywistość, z
która ̨ nadszedł czas sie ̨ zmierzyć, ponieważ uważamy, że nie sa ̨ to odizolo-
wane sytuacje.

Przemoc domowa, partnerska, w zwiaz̨kach, relacjach to wszystkie drob-
ne czyny, słowa, postawy, które rozpatrywane w oderwaniu od siebie moga ̨
wydawać sie ̨ błahe, ale które razem tworza ̨ głeb̨oko asymetryczna ̨ relacje ̨ i
umieszczaja ̨ kobiete ̨ pod uciskiem jej towarzysza. Jest to powielanie, w ra-
mach zwiaz̨ku, procesów kontroli, izolacji, poniżenia, poczucia winy.

Uważamy, że nadszedł czas, aby wspólnie zareagować na system ucisku,
który jest tak głeb̨oko w nas zakorzeniony. Że nadszedł czas, by przestać po-
zwalać, by takie czyny pozostawały bezkarne. Że nadszedł czas, aby myśleć
wspólnotowo, aby działać wspólnotowo. To jest to, co staraliśmy sie ̨ zaczać̨
tymi tekstami.

Patriarchat nie upadnie sam, pomóżmy mu!

Seksizm i kapitalizm: ta sama logika
Albo seksizm jako mechanizm dominacji klasowej

Anarchiści od zawsze określaja ̨ siebie jako antykapitalistów. Uznaja,̨ że
sa ̨ wyzyskiwani i wyzyskiwacze. Debata nie polega na tym, aby powiedzieć
„wszyscy szefowie sa ̨ źli” czy „wszyscy pracownicy sa ̨mili”, ale na tym, aby
uznać, że istnieje ogólny system dominacji i że dominacja ta musi zostać
zniszczona (nie poprzez zabicie wszystkich szefów i ich rodzin, ale poprzez
walke ̨ z systemem, który tworzy te ̨ dominacje:̨ kapitalizm!). To samo doty-
czy systemu patriarchalnego: również za sprawa ̨ tego systemu ludzie staja ̨
sie ̨ wyobcowani, ponieważ podlegać maja ̨ jego standardom i normom. Nie-
mniej jednak, w tym systemie, każdy człowiek nadal jest warunkowany, by
być ciemież̨ca.̨

Aby walka z seksizmem była prawdziwie skuteczna, musi być prowadzona
na dwóch poziomach: po pierwsze- krytyki uwarunkowań i ograniczeń zwia-̨
zanych z płcia,̨ z powodu których cierpia ̨ zarówno meż̨czyźni, jak i kobiety.
Tak, w tym systemie meż̨czyźni również sa ̨ uciskani i poddawani kontroli
społecznej przez obowiaz̨kowa ̨ mes̨kość, ciag̨ła ̨ potrzebe ̨ udowadniania, że
„ma sie ̨ jaja” itp.
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Jednak ten fakt nie usprawiedliwia ich w żaden sposób, jeśli nadal popie-
raja ̨system dominacji! Wracajac̨ do przykładu antykapitalizmu, możemy sie ̨
zgodzić, że „sa ̨ szefowie, którzy również bywaja ̨ wyobcowani i którzy rów-
nież maja ̨gówniane życie” lub że „pracownicy też bywaja ̨głupi, bed̨a ̨praco-
wać, żeby konsumować, kupować bzdury”, wiec̨, można by dalej stwierdzić-
czerpia ̨przyjemność i wymierne korzyści z roli zdominowanych. Nie zamie-
rzamy jednak powiedzieć „pracownicy i szefowie sa ̨ tacy sami!”, tylko wciaż̨
walczyć ze zdominowanymi przeciwko dominujac̨ym, aby znieść wszelka ̨do-
minacje.̨ Przyznajemy wiec̨ tym samym, że szefowie nie zamierzaja ̨ sponta-
nicznie rezygnować ze swoich przywilejów.

Podobnie, szczerze antyseksistowscy meż̨czyźni musza ̨ być konsekwent-
ni: wielkie „uniwersalistyczne” dyskursy typu „meż̨czyźni, kobiety- ta sama
walka, wszyscy to ofiary ucisku ze wzgled̨u na płeć!”1 niestety zbyt czes̨to
zaprzeczaja,̨ że w praktyce istnieje wiele różnic i że sa ̨one zinternalizowane
w każdym z nas, w tym w anarchistach.

Tym trudniej jest uświadomić sobie czy zakwestionować fakt, że antysek-
sizmwydaje sie ̨być postulatem, którymusimy nabyć. W rzeczywistości meż̨-
czyźni i kobiety w niewielkim stopniu analizuja ̨ seksistowskie ograniczenia
w ten sposób, ponieważ sa ̨ przekonani, że wyszli poza nie: meż̨czyźni nie
uważaja ̨ sie ̨ za dominujac̨ych, a kobiety za dominowane i oboje szukaja ̨ in-
nych wyjaśnień dla swoich zachowań zwiaz̨anych z płcia.̨ Aby iść naprzód,
konieczne jest rozpoznanie relacji władzy mied̨zy płciami. Każdy musi przy-
znać sie ̨ do swojego udziału w konstrukcji genderowej i spojrzeć na swoje
miejsce w relacji dominujac̨y-dominowani. Tylko wtedy, gdy bed̨ziemy świa-
domi tych kwestii, możemy mieć nadzieje ̨ na ich zmiane.̨ Stwierdzenie, że
dokonałeś już tej dekonstrukcji to najlepszy sposób na odmowe ̨ewolucji.Wy-
kraczanie poza płeć jest długim i trudnym zadaniem, ponieważ stawia pod
znakiem zapytania bardzo duża ̨ cześ̨ć nas samych, kwestie dotyczac̨e płci
internalizowane już od naszych narodzin. I zawsze trudno jest poddawać w
wat̨pliwość siebie samych, zwłaszcza gdy dotyczy to naszej tożsamości. Dla-
tego musimy ruszyć tyłki, indywidualnie, ale także zbiorowo, tworzac̨ grupy
mieszane i w ramach wspólnej tożsamości płciowej.

1 od tłumaczek- warto tu wspomnieć o terminie „gender blindness”, czyli ślepocie ze
wzgled̨u na płeć, oznaczajac̨ym brak uznania, że role i obowiaz̨ki kobiet / dziewczat̨ i meż̨czyzn
/ chłopców sa ̨ im przypisywane lub narzucane w określonych kontekstach społecznych, kul-
turowych, ekonomicznych i politycznych oraz braku refleksji na temat ich potrzeb, statusów,
pozycji czy historii
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Seksistowska przemoc istnieje. Byliśmy tego świadkami. I za każdym ra-
zem kobiety były same.

To sie ̨wiec̨ej nie powtórzy.
X jest zmec̨zona. Zmec̨zona ciag̨łym zmuszaniem sie ̨ do narzucania sie,̨

walka ̨o to, by wydobyć z siebie słowo, udowodnić swoja ̨wartość, zdobyć wia-
rygodność i pewność siebie, zaistnieć w przestrzeni zbiorowej.
V jest zmec̨zona tym, że nie traktuje sie ̨ jej poważnie, ponieważ inni uwa-

żaja,̨ że jest miek̨ka i delikatna, zmec̨zona tym, że przypomina sie ̨ jej, iż pew-
ne obszary nie leża ̨ w jej kompetencjach jako kobiety. Zmec̨zona wmawia-
niem, że konfrontacja z federalnymi czy gliniarzami jest dla niej niebezpiecz-
na (jak gdyby dla kogokolwiek była), że nie wie, jak naprawić rower, nie mó-
wiac̨ już o tym, jak trzymać wiertarke…̨ Oczywiście, nikt jej nigdy nie powie
czegoś takiego wprost, ale w rzeczywistości, dopóki nie bed̨zie sie ̨ starała
na każdym kroku udowadniać swojej wartości, zawsze bed̨zie wykluczona z
pewnych działań.
Z żyje w cieniu swojego towarzysza. Mimo, że oboje dziela ̨ te same poli-

tyczne wybory i działania, ona zawsze jest „jego dziewczyna”̨. Oczywiście
wszyscy ja ̨lubia,̨ ale kiedy przychodzi do proponowania rzeczy, wieczornych
akcji czy czegokolwiek innego, wszyscy zwracaja ̨ sie ̨ do niego.
D sped̨ziła kilka lat w ruchu, bliskiej grupie, ale kiedy rozstała sie ̨ze swoim

towarzyszem, to on tam pozostał. Ona… po prostu o niej zapomnieliśmy.
F jest przedmiotem pogardliwych osad̨ów. Ponieważ jest otwarta i wolna

w kwestiach seksu i seksualności, nazywana jest dziwka ̨ i manipulatorka.̨ A
ponieważ nic sobie z tego nie robi, uważa sie ̨ ja ̨ za złośliwa ̨ i kpiac̨a.̨ Żyje w
otwartym zwiaz̨ku, bierze to wszystko na siebie, zawsze była szczera.
M rozkłada nogi i udaje, bo nie ma odwagi powiedzieć swojemu partnero-

wi, że nie ma na to ochoty, bo boi sie ̨ jego reakcji. Boi sie,̨ że bed̨zie sie ̨ czuł
odrzucony, że pomyśli, że ona już go nie chce. W zasadzie jest przeciwna
obowiaz̨kowi małżeńskiemu, ale dobrze go zinternalizowała.
R przyjmuje wszystko od swojego kochanka, idzie na wiele ustep̨stw, pod-

daje sie ̨ jego pragnieniom, ponieważ kocha go, ponieważ chce, aby wszystko
było dla niego jak najlepiej. On czuje sie ̨ dobrze, a ona boi sie ̨ sprawiać kło-
poty.
S została zgwałcona. Krzyczała „nie”, którego nigdy nie usłyszano. Próbo-

wała z nimwalczyć, ale on nie wahał sie ̨użyć siły. Bała sie,̨ że ja ̨zabije. Potem
odszedł. Ona… ona została ze łzami.
T samotnie znosi przemoc, której doznała z rak̨ swojego partnera. Ponie-

waż mówiac̨ o tym, nie chce go skrzywdzić, szargać jego reputacji. Ponieważ
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Wszyscy i wszystkie znamy narracje ruchu anarchistycznego, który
twierdzi, że walczy ze wszystkimi formami ucisku: kapitalistycznymi,

autorytarnymi, faszystowskimi, rasowymi i innymi.
Jednak w tym środowisku wystep̨uje przemoc na tle seksistowskim.

Bo nawet wśród anarchistów sa ̨macho.
Ponieważ nawet wśród anarchistów kobiety sa ̨ uciskane.

Jaki jest sens bycia aktywista,̨ wśród czy dla innych, kiedy nawet nie pa-
trzysz na to, co sie ̨ dzieje w twoim domu?

Jaki jest sens bycia anarchista,̨ kiedy zamykasz oczy na te wszystkie sytu-
acje dominacji, przemocy i cierpienia?

Jaki jest sens próbować zmieniać świat, kiedyw twoimnajbliższym otocze-
niu jest tak chujowo?

Ponieważ we wszystkich sytuacjach przemocy kobieta jest izolowana. Po-
nieważ dopóki istnieje rozdział mied̨zy sfera ̨ prywatna ̨ i publiczna,̨ dopóki
pod tym pretekstem nie odważymy sie ̨ interweniować, bed̨ziemy twierdzić,
że nie jest to nasza sprawa- kobiety bed̨a ̨cierpieć. Ponieważ zwiaz̨ki zbyt cze-̨
sto sa ̨bastionami seksizmu, tak dobrze chronionymi przez osobyw tej relacji.
Ponieważ przemoc nie zniknie, dopóki życia kobiet nadal bed̨a ̨ niszczone.

Musimy przestać zaprzeczać.
Przestać zaprzeczać, że ta przemoc istnieje w naszej rzeczywistości. W na-

szym środowisku. Przestać zaprzeczać, żemechanizmy tej przemocy sa ̨obec-
ne w każdym z nas. Że każda kobieta może być dominowana, każdy meż̨czy-
zna może być dominujac̨y.

Kiedy człowiek jest poddawany przemocy na tle rasistowskim, interwen-
cja wydaje nam sie ̨ uzasadniona i logiczna. Nie pozwolimy, by czarny czło-
wiek został pobity, bo jest czarny.

Kiedy człowiek jest poddawany przemocy policyjnej, wydaje sie ̨ nam, że
wspieranie go jest uzasadnione i logiczne. Nie pozwolimy, aby działacz(ka)
poszła do wiez̨ienia, bo jest aktywist(k)a…̨

Dlaczego jest inaczej, jeśli chodzi o mes̨ka ̨przemoc? Dlaczego pozwalamy
na gwałty, na brutalne traktowanie kobiet? Ponieważ sa ̨ kobietami?

Nie interweniować, nie wybierać strony, to wybrać strone ̨ ciemież̨yciela.
To on jest tym, który ma interes w tym, by utrzymać te rzeczy w tajemnicy.

Nic nie mówić, to zostawić dziewczyne,̨ przyjaciółke,̨ sama ̨w obliczu prze-
mocy. Czego nam trzeba, żeby w końcu zareagować?

Musimy przerwać izolacje.̨
I w tym celu musimy działać wspólnie. Znaleźć zbiorowe odpowiedzi.
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Podobnie jak kapitalizm, seksizm jest systemem zorganizowanej opresji.
Jak lubimy powtarzać, gdy mówimy o kapitalizmie, barykada ma tylko dwie
strony. Nie działać radykalnie przeciwko opresyjnemu systemowi to spisko-
wać z nim…

Prywatne jest polityczne
Albo krytyka odseparowania życia

Sfera prywatna to intymność, te chwile, kiedy to, co dzieje sie ̨mied̨zy oso-
bami, jest znane tylko im. Rozdzielenie sfery publicznej i prywatnej jest jed-
nym z filarów mes̨kiej dominacji. To dziek̨i niej utrwala sie ̨ patriarchat. Me-̨
ska dominacja i wynikajac̨a z niej przemoc odbywaja ̨ sie ̨ głównie w ramach
tej intymności, a rzadko w miejscach publicznych, na przykład w obecności
wszystkich (antyseksistowskich) znajomych.

To właśnie dlatego, że gwałt małżeński czy partnerski, szantaż emocjonal-
ny, upokorzenie i przemoc na tle płciowymmaja ̨miejsce w sferze prywatnej,
moga ̨dalej trwać. W efekcie, istnienie tej prywatnej sfery oddzielonej od ży-
cia publicznego, a wiec̨ od spojrzenia innych, uniemożliwia:

• z jednej strony uznania przez sprawce ̨ swojego postep̨owania za prze-
jaw zinstytucjonalizowanej przemocy i używania jej jako narzed̨zi do-
minacji patriarchatu. Może on powiedzieć tysiac̨ razy „nie uderzyłem
mojej dziewczyny, bo jestem macho, tylko dlatego, że mnie wkurzy-
ła”, jednak nadal rzeczywistość pokazuje, że to przeważnie kobiety sa ̨
narażone na przemoc ze strony meż̨czyzn;

• z drugiej strony, aby kobieta postrzegała siebie i swoja ̨ sytuacje ̨ taka,̨
jaka ̨ jest ona naprawde,̨ to znaczy jako jedna ̨ z wielu ofiar przemocy
zwiaz̨anej z dominacja ̨ meż̨czyzn. „Uderzył mnie nie dlatego, że jest
przemocowy, ale dlatego, że go wkurzyłam”: to właśnie oddzielenie
publicznego od tego, co prywatne, sprawia, że kobieta postrzega siebie
jako odosobniony przypadek, jednostkowa ofiara przemocy jednostki.

Zauważenie szkodliwych skutków tego podziału polega na przyznaniu, że
sfera prywatna ma charakter polityczny i że to, co sie ̨ w niej dzieje, to nie
tylko odpowiedzialność jednostki, ale, co od dawna podkreślane jest przez
krytyczki anarchofeministyczne, przede wszystkim zjawisko dotyczac̨e me-
chanizmów społeczno-politycznych.
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Przez „walke ̨ z separacja ̨ publicznego od prywatnego” rozumiemy upu-
blicznienie wszystkich tych aktów ucisku, „uczynienie wstydu jeszcze bar-
dziej haniebnym poprzez poddanie go do rozgłosu” oraz możliwość wypra-
cowania zbiorowej odpowiedzi i reagowania na opresje. Uczynienie tego ma
doprowadzić do tego, że gdy przemoc ze wzgled̨u na płeć jest popełniana w
środowisku anarchistycznym, w pobliżu ofiary nie ma już tylko kilku osób,
które sa ̨ świadome i ubolewaja ̨nad tym, co sie ̨ stało, podczas gdy inni nie sa ̨
tego świadomi bad̨ź ignoruja ̨ to i nawet nie zadaja ̨ sobie pytania, dlaczego?
Oczywiście, że to jest sprawa osobista, ale czy dlatego to nie nasza sprawa?

Aby to zrobić, należy działać w taki sposób, aby to sie ̨wiec̨ej nie powtórzy-
ło i aby ta przemoc była głośno i wyraźnie wykrzykiwana. Nie chodzi o to,
aby demonizować ciemież̨ce ̨ i litować sie ̨ nad kobieta,̨ ale zadać nastep̨ujac̨e
pytania:

Jak to może mieć miejsce w środowisku anarchistycznym, które twierdzi,
że jest antyseksistowskie? I jak temu zapobiec?

Zadawanie tych pytań to kwestionowanie naszego zachowania. Czy jako
ludzie nie utrwalamy systemu patriarchalnego przez nasze tak zwane pry-
watne czyny, niezależnie od tego, czy oceniamy je jako seksistowskie czy nie?
A czy jako kobiety, trwajac̨ w izolacji w sferze prywatnej i wynikajac̨ej z niej
ciszy nie pozwalamy na utrwalenie mes̨kiej dominacji?

Poruszanie tych kwestii oznacza również zadawanie sobie pytań o środ-
ki, które my, anarchiści i anarchistki, chcemy zastosować w walce z seksi-
zmem. Uważamy, że nagłaśnianie przemocy, jakiej doświadczyły kobiety w
życiu prywatnym, przyczynia sie ̨ z jednej strony do wprowadzenia debaty
na temat seksizmu do sfery publicznej; z drugiej strony do postawienia so-
bie konkretnego pytania o zbiorowe odpowiedzi, jakich jesteśmyw stanie na
te ̨ przemoc udzielić.

Gniew kobiet
Albo jak zostałaś plugawa ̨ feministka ̨

Mówi sie ̨mi, żemój gniew nie jest konstruktywny, że nie jest uzasadniony;
że analizowanie wszystkiego pod kat̨em relacji mied̨zy płciami i dominacji
seksistowskiej jest uproszczeniem. Tak, jestem zła. Buntuje ̨ sie,̨ bo odkad̨ by-
łam mała ̨ dziewczynka,̨ uczono mnie uległości. Nauczono mnie być delikat-
na ̨ i wyrozumiała,̨ nie złościć sie,̨ nigdy nie być gwałtowna.̨ Ponieważ byłam
zmuszona przyjać̨ to wszystko, poddać sie ̨ agresji i nie wzdrygać sie ̨ na to.
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A meż̨czyzna w tym wszystkim?
Jeśli decydujemy sie ̨wspólnie zajmować sytuacjami przemocy, musimy rów-
nież zadać sobie pytanie, jakie mechanizmy wprowadzić, aby wspierać meż̨-
czyzn. Oczywiście, trzeba dać przestrzeń Jej dowyrażenia tego, cowycierpia-
ła, pomóc, aby to sie ̨ wiec̨ej nie powtórzyło, i wesprzeć Ja ̨ w jej odbudowie.
Konieczne jest jednak również kontynuowanie tego procesu ze sprawca,̨ i to
na dwóch poziomach. Po pierwsze, uświadomienie, że nie chodzi tu o osad̨za-
nie go, a tym bardziej jedynie o totalne potep̨ienie, ale o to, by usłyszał o i
przyznał sie ̨ do przemocy, która ̨ spowodował. Chodzi o to, by przerwać mil-
czenie; spróbować nie wykluczać społecznie, ale skończyć z sytuacja,̨ kiedy
to kobieta ponownie musi dźwigać cały cież̨ar tego, co wycierpiała. Nastep̨-
nie chodzi o to, aby pomóc mu zrozumieć, dlaczego zachowywał sie ̨ tak jak
sie ̨zachowywał, poznać mechanizmy, które sa ̨źródłem tych zachowań. Cho-
dzi o poruszenie tych kwestii i towarzyszenie chłopakowi w jego zmianie,
zmianie sposobu, w jaki zachowuje sie ̨ i odnosi do innych osób, kobiet.

Jak to robić ? Może to być utworzenie grupy wsparcia, która może być
jednopłciowa, aby ułatwić ekspresje;̨ grupy, w której dany meż̨czyzna może
kwestionować samego siebie i kwestionować swoje zachowanie. Nadajmy te-
mu działaniu polityczne znaczenie- nie tylko dla kobiety, ale także dla niego:
nie chodzi tylko o to, by go „ukarać”, ale też pomóc mu iść naprzód.
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i zbiorowej siły. Bo czes̨to w historiach o parach, każdy milczac̨o opowiada
sie ̨ po stronie meż̨czyzny: „biedak… ona sprawia, że cierpi”… To wsparcie
oznacza wiec̨ powiedzenie publicznie, co naprawde ̨ sie ̨ dzieje- że nie, X nie
jest zła, ale doznała przemocy. A nawet jeśli mówienie o tym sprawia komuś
cierpienie, to i tak jest to działanie uzasadnione.

Utrzymywanie pamiec̨i
To ważne, by uniknać̨ sytuacji, w której dwa lata później sprawca przemocy
może znów brylować bez skruchy w towarzystwie jak gdyby nigdy nic, po-
nieważ ludzie, którzy wiedzieli o zwiaz̨anej z nim historii, rozproszyli sie ̨ i
to do kobiety nadal należy ciag̨łe opowiadanie tej historii, przeżywanie tej
samej sytuacji. Należy pozostawiać po tym ślad, zapewniać kontynuacje ̨ tej
sprawie i sprawie przemocy w ogóle. Rzecz w tym, żeby pamieć̨ o tym, co sie ̨
wydarzyło, pozostała zarówno w społeczności, jak i o to, żeby wszyscy byli
gotowi do ponownej interwencji, do ponownego opowiedzenia danej histo-
rii. Oznacza to pozostanie czujnym, domaganie sie ̨ zmian, zapewnienie, że
te same scenariusze nie powtórza ̨ sie ̨ ani z ta ̨ sama ̨kobieta,̨ ani z żadna ̨ inna.̨

Spotkania sojuszników
Ma to na celu zapewnienie wsparcia politycznego, nie tylko tego opartego
na powinowactwie czy bliskich relacjach. Kobieta ma czuć otaczajac̨a ̨ ja ̨ si-
łe,̨ dlatego, że to wsparcie jest słuszne, a nie tylko dlatego, że jesteśmy jej
kump(e)lami. Może sie ̨ to przejawiać w organizowaniu spotkań, podczas któ-
rych osoba doznajac̨a krzywdy może porozmawiać z innymi osobami czy
kobietami-wspierajac̨ymi sojuszniczkami, które niekoniecznie sa ̨ jednocze-
śnie jej przyjaciółkami.

Umożliwienie kobietom obrony
Chodzi o zadanie pytania, jak temu zapobiegać. Może to być organizowanie
warsztatów samoobrony, tej werbalnej lub fizycznej, przedstawianie i odgry-
wanie scenariuszy zwiaz̨anych z agresja,̨ podczas których kobiety bed̨a ̨mo-
gły wyposażyć sie ̨w to, czego czes̨to odmawia sie ̨ im poprzez ich uwarunko-
wania: odwetu, walki, odpowiedzi.
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Jestem zła, ponieważ każdego dnia przywraca sie ̨ mnie do roli kobiety,
odsyła na moje miejsce jako kobiety. Kobiety, zarzad̨zajac̨ej codziennym ży-
ciem, kobiety, która ma poczucie odpowiedzialności, kobiety, która zawsze
musi umieć wypowiadać sie ̨ spokojnie, kobiety, której tak wiele czynności
jest zabronionych, ponieważ sa ̨ „mes̨kie”.

Jestem zła, bo jestem dziwakiem: kobieta,̨ która pije, która krzyczy, która
majsterkuje, która walczy. Ponieważ zostałam zmuszona do przyjec̨ia me-̨
skich kodów, aby istnieć w przestrzeni publicznej, ponieważ byłam zmuszo-
nawalczyć abymóc zaistniećwprzestrzeni publicznej, ponieważ byłamzmu-
szona walczyć o to, by mnie słuchano, wierzono mi, traktowano poważnie,
uznawano; bo nie jestem kobieta,̨ bo nie zachowuje ̨ sie ̨ tak, jak kobieta po-
winna; bo nie jestem meż̨czyzna,̨ bo brakuje mi kutasa. Wiec̨ jestem suka,̨
wrzodem na dupie.

Jestem zła, bo myślałam, że jestem silna. I bo pozwalam meż̨czyźnie mnie
ujarzmić, upokorzyć, sprawić, żebym czuła sie ̨ winna. Ponieważ nigdy nie
chciałam tylko patrzeć na te ̨ sytuacje ̨ dominacji, ponieważ nie chciałam wi-
dzieć siebie jako ofiary.

Jestem zła, ponieważ według niektórych nie mam prawa wyrażać tego
gniewu, ponieważ kobieta, która buntuje sie ̨przeciwko temu, co przechodzi,
zawsze przesadza, posuwa sie ̨ za daleko, jest przeciwko meż̨czyznom.

Jestem zła, bo bycie feministka ̨to haniebne piet̨no. Bo kiedy krzyczymy, to
nadal jesteśmy osad̨zane. Bo to my jesteśmy tymi histeryczkami, lesbijkami,
cież̨ko pojebanymi, niewyruchanymi, szalonymi.

Jestem zła, ponieważ rozmawiam z kobietami, że wszystkie mamy te ̨sama ̨
historie,̨ że ta historia dotyczy patriarchatu i że jej potep̨ienie naraża nas na
represje ze strony tych, którzy sie ̨ nia ̨ nie interesuja.̨

Jestem zła, bo meż̨czyźnie zawsze udaje sie ̨uchodzić za ofiare:̨ ofiare ̨ swo-
jej partnerki, która go opuściła, ofiare ̨ przeklet̨ych feministek, które gneb̨ia ̨
go swoimi żartami, ofiare ̨ jego uwarunkowań. Wiec̨ pieprzyć to, my, kobiety,
wznosimy toasty!

Jestem zła, bo boje ̨sie ̨meż̨czyzn. Tego, comoga ̨zrobić mnie lub innym ko-
bietom. Ponieważ dzisiaj jest tylko jedna płeć, co do której czuje ̨ sie ̨ pewnie.
Tak, szkoda, ale po prostu nie mam innego wyboru.

Jestem zła, bo nawet kiedy faceci myśla ̨ o tych kwestiach, to i tak do nas,
kobiet, należy wziec̨ie ich za rek̨e,̨ wyjaśnienie, zrozumienie ich wat̨pliwości,
poproszenie o zajec̨ie stanowiska, podburzanie i zorganizowanie ich.

Jestem zła, bo tak czy inaczej, to wszystko zawsze dźwiga kobieta. Dźwi-
ga historie,̨ przemoc, której jest poddawana, znoszenie krytyki, antyfemini-

7



styczne ataki, zaprzeczanie jej gniewowi. I ponosi odpowiedzialność za to,
by zawsze chcieć w kółko to wyjaśniać.

Jestem zła, bo nie chce ̨ już wiec̨ej współczuć. Nie chce ̨ godzinami zasta-
nawiać sie,̨ jak to wyjaśnić, nie wysyłajac̨ meż̨czyznom w tym komunikacie
czegoś agresywnego lub bolesnego. Nie chce ̨ przepraszać za złość.

Słuchajcie. I uznajcie nas, jako kobiety, jako feministki, jako grupe ̨uciska-
na ̨ społecznie.

Niech umrze patriarchat. Teraz, w tej chwili.

Miejsce meż̨czyzn w walce z dyskryminacja ̨ ze
wzgled̨u na płeć
Albo jaka ̨ pozycję możemy zajać̨ jako meż̨czyźni w obliczu walki antyseksistowskiej,
kiedy jesteśmy cześ̨cia ̨ obozu ciemież̨ycieli?

Ponieważ jesteśmy gotowi uczestniczyć w walce z seksizmem w naszych
kreg̨ach i nie tylko, nie chcemy odkładać na bok kwestii teoretycznych zwia-̨
zanych z udziałemmeż̨czyznwwalce z dominacja.̨ Naszym celem jest stawia-
nie sobie pytań, aby zastanowić sie ̨nad naszymi zachowaniami i działaniami
w kontekście tej walki oraz nad ich powodami.Mimowszystkomamy nadzie-
je,̨ że nadal możemy próbować coś zmienić, uczestniczac̨ we wspólnych dzia-
łaniach, ale zawsze musimy zachować czujność, aby nie były to tylko gesty
czy działania powierzchowne.

Istnieje pewna teoretyczna sprzeczność w idei, że klasa uciskana potrze-
buje wsparcia członków klasy ciemież̨ycieli, abywalczyć. Zazwyczaj jeśli pra-
cownicy buntowali sie,̨ ponieważ jeden z nich został zabity przez szefa i ci sa-
mi szefowie brali udziałwbuncie, stwierdzaliśmy, że szefowie ci sa ̨sprzedaw-
czykami, którzy chca ̨w imie ̨ swojego interesu wydostać sie ̨ze swojej pozycji
szefa. I że totalnie nie ma potrzeby ani zasadności, aby „wsparcie” panów le-
gitymizowało gniew niewolników. Powiedzielibyśmy, że w ten sposób zbyt
łatwo przyszło by odmówienie szefowi zakładu udziału w ucisku pracowni-
ków, że ten śmiertelny wypadek jest w zasadzie skutkiem całego systemu, a
szefowie sa ̨po stronie tych, którzy go tworza.̨ Powiedzielibyśmy, że szef jest
zainteresowany wyrażeniem solidarności ze swoimi pracownikami tylko po
to, aby nie zostać zlinczowanym.

Jakie sa ̨ wiec̨ wszystkie „złe” powody, które moga ̨ nas skłonić do walki z
seksizmem? Na pewno jest to pragnienie, aby stworzyć na zewnat̨rz dobry
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bieta nie chce lub niemoże znieść widokumeż̨czyzny, ponieważ poddawał ja ̨
przemocy, bardzo czes̨to to Ona opuszcza zbiorowe przestrzenie, w których
prawdopodobnie go spotka lub znosi przebywanie w obecności tego meż̨czy-
zny tylko dlatego, że nie chce lub nie może oddać tej przestrzeni. Jednym
z rozwiaz̨ań byłoby stworzenie przestrzeni dla tej kobiety, na przykład po-
przez powiedzeniemeż̨czyźnie, że jego obecność jest niepożad̨ana iwyjaśnie-
nie dlaczego.

Ustanowienie równowagi sił
Czes̨to groźby, ostrzeżenia, skargi uciskanych nie sa ̨ słyszane przez opraw-
ce.̨ Wyraźne ustalenie równowagi sił, pokazanie, że kobiety sa ̨ wspierane i
nie sa ̨ już same pomaga im w wyznaczaniu granic. Ma to również na celu
pokazanie meż̨czyźnie, że nie ma sensu próbować „uspokajać”, uciszać ko-
biety jakak̨olwiek manipulacja ̨ lub szantażem emocjonalnym. Ma to mu dać
wyraźny sygnał, że przemoc, która ̨ stosuje, wyszła z kokonu intymności. Że
jesteśmy świadomi i gotowe wspierać kobiete.̨ Musi on dostać wyraźny ko-
munikat, że kiedy kobieta mówi „odchodze”̨ to nie jest to groźba, ale świa-
doma decyzja, która została podjet̨a i po której nastap̨i konkretne działanie.
To również wywiera presje.̨

Wsparcie w przedstawieniu Jej historii w przestrzeni
publicznej
Oznacza to umożliwienie znalezienia przestrzeni publicznej, wspólnej, w
której Jej historia może zaistnieć. Bo to nie do Niej należy życie we wstydzie,
w ciszy. Bo to nie do Niej należy noszenie tej historii w pojedynke.̨ Oznacza
to odmowe ̨ na ponowne wykorzystanie bariery intymności w celu ochrony
agresywnych meż̨czyzn. Może to być publiczna interwencja lub spotkanie,
podczas którego wspieramy Ja ̨ w ujawnianiu faktów o przemocy, której
doznała. Może to być list wysłany do naszej społeczności, wyjaśniajac̨y, co
sie ̨ stało. Ważne jest, aby kobieta nie była osamotniona wprzedstawianiu
tej historii: do nas również należy podjec̨ie odpowiedzialności za poinfor-
mowanie osób wokół nas o tym, co sie ̨ stało, zamiast odsyłania wszystkich
z powrotem, aby zapytali te ̨ zainteresowana ̨ osobe.̨ Chodzi o znajdowanie
form, w których to grupa jest w stanie informować i demaskować dane
zachowania. Może to być napisanie listu, który mówi „my, grupa kobiet”
lub „my, grupa antyseksistowska popieramy X”. Ukazuje to ogrom wsparcia
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w relacjach intymnych, ich sposób bycia w relacji partnerskiej może być bar-
dzo różny od ich sposobu bycia w waszym życiu publicznym, meż̨czyźni nie
traktuja ̨wszystkich w ten sam sposób, równowaga sił nie jest taka sama we
wszystkich relacjach.

Może to być dialog z kobieta ̨w cztery oczy lub stworzenie przestrzeni do
dyskusji dla osób tej samej płci. Słuchanie świadectw innych kobiet pomaga
również ujać̨ w słowa to, czym żyjemy, przez co przechodzimy, uświadomić
sobie, że problem nie jest indywidualny, ale jest cześ̨cia ̨systemu połecznego.
Że to, co jest złe, to nie my, nie to, że jest sie ̨ zbyt słabym, ale że po prostu
bycie kobieta ̨w takim społeczeństwie jest do niczego…

Nie poganiaj kobiety, gdy ci sie ̨ zwierza
Nie ma sensu przedstawiać Jej radykalnego dyskursu typu „zostaw to, krop-
ka”. Nie pomaga to kobiecie i wysyła komunikat, że jest słaba i powinna sie ̨
wstydzić. Musimy pamiet̨ać, że każda relacja emocjonalna jest złożona, że
uczucia, które wywołuje, czasami utrudniaja ̨ jej zerwanie, że uświadomienie
sobie przemocy, której doświadczamy i potrzeba reakcji na nia,̨ jest długim
procesem. Procesem, który nie jest oczywisty. Nasza ̨ rola ̨ jest wspieranie ko-
biety, a nie robienie czegoś dla niej lub zmuszanie jej do czegoś. Nasza obec-
ność ma sprawić, by poczuła, że jesteśmy z nia,̨ że ja ̨wspieramy, ale to, jaka ̨
decyzje ̨ podejmie, zależy od niej.

Wsparcie materialne
Oznacza to próbe ̨wyeliminowaniawszystkich pozaemocjonalnych przyczyn,
które uniemożliwiaja ̨ jej wyrwanie sie ̨ z tego zwiaz̨ku dominacji. Jeśli, na
przykład, czuje potrzebe ̨ wyprowadzenia sie ̨ z domu, jest to poszukiwanie
nowego bezpiecznego miejsca zamieszkania czy noclegu. Może to być zna-
lezienie sposobów na wsparcie finansowe, odzyskanie jej rzeczy z dawnego
miejsca zamieszkania- wspólnie lub samej_samemu (w zależności od tego,
czego chce i potrzebuje) i wszystkie podobne działania, które zapewnia ̨ Jej
bezpieczeństwo czy stabilizacje ̨w tej sferze.

Towarzyszenie Jej, czuwanie nad kolejnymi krokami
Kobieta nie musi samodzielnie radzić sobie z sytuacjami konfrontacyjnymi.
Możemy być z nia,̨ gdy musi załatwić sprawe ̨ z danym meż̨czyzna.̨ Kiedy ko-
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obraz siebie samego, wmówić sobie i innym, że wszystko mamy przeanalizo-
wane. Takie zachowanie w ramach antyseksistowskich działań to tylko spo-
sób na pokazanie innym i sobie, że jesteśmy czyści, że nie jesteśmy jak wszy-
scy inni faceci, że nie jesteśmy macho. To zbyt proste, bo nawet jeśli o to nie
prosiliśmy, urodziliśmy sie ̨ z jajami, byliśmy socjalizowani jako meż̨czyźni
i oczywiście jesteśmy troche ̨macho. Nie możemy wykorzystywać tego jako
sposobu na oczyszczenie siebie z możliwości popełniania błed̨ów, zapomnie-
nie i sprawienie, by inni zapomnieli, że musimy zawsze krytycznie patrzeć
na seksistowska ̨ konstrukcje ̨ naszego zachowania.

Istnieje również poglad̨, że nie uczestniczenie meż̨czyzn w działaniach
przeciwko seksizmowiwynika z obawyprzed tym, że koledzy bed̨a ̨nas źle po-
strzegać. Mimo, że zawsze chcielibyśmy stwierdzać, że jako jednostki doko-
nujemy wyborów w oparciu wyłac̨znie o nasza ̨moralność, musimy przyznać
sobie, że nigdy nie jest to całkowicie prawda.̨ Pragnac̨ uproszczenia naszych
stosunkówz innymi - oczywiściewkonkretnym środowisku, alewciaż̨ w tym,
w którym działamy - w naszym interesie jest uczestniczenie w działaniach
feministycznych.

Wykreowanie sobie dobrego wizerunku wiaż̨e sie ̨również z „posiadaniem
klasy”, postawieniem sie ̨ ponad innymi facetami i tym samym zdominowa-
nie ich w narracji „zobacz, jestem bardziej antyseksistowski niż ty”. Ponad-
to, jeśli w twoim środowisku wiele kobiet to feministki, fakt bycia po „ich
stronie” daje ci możliwość gadania „patrzcie chłopcy, mam wszystkie laski
po swojej stronie, mam wiek̨sze szanse na ich wyrwanie niż wy”. Wizerunek
myśliwego polujac̨ego na dziewczyny jest ważnym elementem w konstruk-
cie toksycznej mes̨kości. Wreszcie, w taki sposób pokazujac̨, że nie jesteśmy
złymi macho, chcemy pokazać również, że nie mamy małych kutasów. Eee,
co? Czy nie jest to pragnienie dominacji, udowodnienia sobie, że jesteśmy
„prawdziwi”, czyli typowo mes̨ka konstrukcja?

Wreszcie, czy twoje uczestnictwowwalce, w której kobiety odgrywaja ̨naj-
bardziej znaczac̨a ̨ role,̨ nie jest sposobem na przejec̨ie kontroli nad ta ̨walka,̨
która nam umyka? Jest to element pragnienia kontrolowania wszystkiego i
nie znoszenia, nie dopuszczania, by coś działo sie ̨ bez nas. Można to porów-
nać z ta ̨mniej lub bardziej deklarowana ̨niechec̨ia ̨ do grup kobiecych, która
jest, może przede wszystkim, wyrazem zazdrości wobec osób, które działa-
ja ̨ bez nas, które nas z czegoś wykluczaja.̨ W tym wszystkim jest pragnienie
odzyskania, ponownego zawłaszczenia, wywłaszczenia kobiet z ich walki.

Krótko mówiac̨, mamy kłopoty …
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Ale hej, w tym samym czasie nadal szczerze chcemy wyjść poza mes̨kie
uwarunkowania, które również nas gneb̨ia,̨ że chcemy wyjść poza nasza ̨kla-
se ̨ „typów” i że musimy zaczać̨ pewnego dnia. Nie chcemy gneb̨ić ludzi i nie
działać przeciwko systemowi, który uważamy za opresyjny. Gorszym niż je-
go akceptacja, jest utrwalanie go.

Staramy sie ̨mieć nadzieje,̨ że uczestniczymyw działaniach antyseksistow-
skich jako wolne jednostki - nawet jeśli nie ma czegoś takiego jak wolne jed-
nostki. Staramy sie ̨mieć nadzieje,̨ że wspólne działanie jako jednostki, a nie
jako meż̨czyźni i kobiety, jest próba ̨przezwycież̨enia tej dychotomii. Wspól-
ne działanie pozwoliłoby namna indywidualizacje ̨samych siebie. Niewiemy,
czy w to wierzymy… ale wierzymy, że jeśli podejmiemywystarczajac̨e środki
ostrożności, to zawsze warto spróbować.

Tyle tylko, że mamy też wrażenie, że niestety antyseksistowskie działania
nie sa ̨ postrzegane w ten sam sposób, kiedy uczestnicza ̨ w nich faceci, jak
wtedy, gdyby robiły to tylko kobiety. Kiedy działaja ̨w tym ruchu wyłac̨znie
kobiety, czes̨to sa ̨postrzegane jako brudne feministki, czasem nawet jako te
wystep̨ujac̨e przeciwko meż̨czyznom i że tym samym ich krytyka nawet nie
zostaje wysłuchana.Wiec̨ nie bed̨ziemyw tej walce postrzegani przez innych
tylko jako jednostki, ale nadal, przez nasza ̨ identyfikacje płciowa,̨ bed̨ziemy
postrzegani jako legitymizacja działań feministycznych…

Prosze ̨ bardzo… Sa ̨ to pytania, które sobie zadajemy i które naszym zda-
niem powinniśmy wziać̨ pod uwage.̨ Ale nie moga ̨nam przeszkadzać w dzia-
łaniu i tym samym zmuszać nas do konspiracji czy odpuszczenia. Musimy
być refleksyjni, jesteśmy przede wszystkim gotowi wspierać działania uci-
śnionych, kiedy chca ̨naszego udziału.

Deux couillus
(w wolnym tłumaczeniu - Dwie kuleczki)

Narzed̨zia kolektywne
Jak nie zostawiać dłużej kobiet samych w obliczu przemocy?

Jak możemy zareagować wspólnie, aby pomóc kobiecie wydostać się z przemocy?
Przełamanie podziału na publiczne i prywatne, przełamanie izolacji jest

aktem zbiorowej solidarności. Sprawia to, że kobiety czuja,̨ że sa ̨wspierane,
czuja ̨ siłe.̨ Ważne jest, aby wziać̨ pod uwage ̨ specyfike ̨ każdej kobiety, aby
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zobaczyć, że nie wszystkie kobiety sa ̨ sobie równe, tzn. że nie posiadaja ̨ do-
kładnie takiego samego konstruktu, że nie sa ̨wyposażone w te same mecha-
nizmy obrony, nie maja ̨ tych samych sposobów i środków reagowania. Na
przykład, niektóre kobiety nie bed̨a ̨ znosić czyjejś rek̨i na swojej dupie w ba-
rze i bezpośrednio na to zareaguja,̨ podczas gdy inne nie bed̨a ̨ wiedziały co
zrobić, zmrozi je to, wpadna ̨w panike ̨

Musimy zrozumieć, że pomaganie kobiecie to robienie tego z nia,̨ a nie dla
niej czy w jej imieniu. To próbować dać jej siłe,̨ pokazać, że jest wspierana,
pozwolić jej znaleźć przestrzeń na reagowanie. Pytania, które musimy sobie
zadać, to także: Jak rozpoznać cierpienie drugiej osoby?

Jak mamy towarzyszyć w Jej gniewie, w jego uzewnet̨rznianiu?
Jak możemy pomóc Jej uwolnić z siebie to wszystko?
Jak Ja ̨wspierać, jak pomagać Jej osiag̨nać̨ jej cele?
Jak pomóc kobiecie znaleźć siłe,̨ przestać czuć sie ̨ słaba,̨ znowu znaleźć

sposób na walke?̨ Krótko mówiac̨, jak przekształcić relacje dominacji, której
podlega w relacje równowagi sił, w której Ona również posiada broń?

Interwencja w sytuacjach przemocy
Bardzo czes̨to, gdy jesteśmy świadkami pewnych scen, nie reagujemy, pod-
trzymujac̨ narracje rozdziału sfery prywatnej od publicznej, udajac̨, że to nie
nasza sprawa. Na przykład, jeśli obserwujemy sytuacje,̨ w której meż̨czyzna
robi scene ̨ zazdrości swojej partnerce, mówiac̨ do niej źle, możemy interwe-
niować, powiadomić go, że przekracza granice ̨ a jej dać znać, że ja ̨ wspie-
ramy. Możemy chociażby powiedzieć „nie rozmawiaj z nia ̨ w ten sposób”,
zamiast kontynuować rozmowe ̨ z naszymi przyjaciółmi, jakbyśmy niczego
nie widzieli. Możemy próbować sie ̨ z tym zmierzyć.

Wysłuchuj kobiet
Ponieważ kobieta czes̨to nic nie mówi o sytuacji, która ̨ przechodzi, może-
my spróbować stworzyć dla niej przestrzeń do wyrażenia tego, co przeżywa.
Oznacza to bycie uważnym i nieoceniajac̨ym. Oznacza to również uznanie te-
go, przez co przechodzi, nie kwestionowania jej słów, słuchanie, uznanie re-
alności jej rzeczywistości i utrzymania jej podmiotowości. Ten punkt nabiera
jeszcze wiek̨szego znaczenia, gdy dany człowiek (używajac̨y wobec niej prze-
mocy) jest nam bliski i nigdy nie odnieśliśmywrażenia, że jest szowinista ̨czy
macho. To prosty fakt-niekoniecznie wiemy, jak zachowuja ̨ sie ̨pewne osoby
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