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Przedmowa do polskiego tłumaczenia
Istnienie swoistej kultury narkotykowej (ang. drug culture) nie jest jakkol-
wiek fenomenem ostatnich lat. Budowana była ona od wielu wieków odgór-
nie, przez elity, tak dawniej państwowe, jak dziś korporacyjne oraz wśród
samego społeczeństwa, przez inne jego warstwy. „Ludowych” korzeni kultu-
ry stanu odurzenia doszukiwać można sie ̨nie tylko w ruchu hipisowskim lat
60., ale także wcześniej, przykładowo w kreg̨ach artystycznych i literackich,
gdzie od poczat̨ku wieku XX stopniowo zaczet̨o uznawać ja ̨ za istotna ̨ cześ̨ć
procesów twórczych, jak i również jeszcze wcześniej przy chłopskich solid-
nie zakrapianych świet̨ach i uroczystościach. Jak wyglad̨a ona dziś i czym
’N ogóle jest? Podstawa ̨ funkcjonowania kultury upojenia jest kult korzysta-
nia z używek i włac̨zanie ich w codzienne życie jako niezbed̨na ̨ jego cześ̨ć.
Skutkuje to przypisywaniemnarkotykom, alkoholowi, ale również lekom (na
przykład nasennym czy przeciwbólowym) specyficznych cech sakralnych, a
ich używaniu - rytualnych. Używanie ich ma przynosić stan odurzenia uwa-
żany za niezbed̨ny do spełnienia w życiu. Ludzie regularnie korzystajac̨y z
narkotykównie sa ̨jednak jedynymi, którzy zapoczat̨kowali fenomen kultury
używkowej. Znaczny wpływ na jej rozprzestrzenienie sie ̨ wśród reszty spo-
łeczeństwa miały działania polityków, a także autorytety wychowawcze m
postaci nauczycieli czy samych rodziców, a dodatkowo swoje „pieć̨ groszy”
dołożył także korporacyjny marketing.

Na polskim gruncie sytuacja wyglad̨a nieco inaczej. Podobnie jak wielu
krajach Europy Środkowej i Wschodniej kultura upojenia zaznacza swoja ̨
obecność w inny sposób, niż poprzez typowa ̨ gloryfikacje ̨ spożywania sub-
stancji psychoaktywnych. Tutaj szczególnie popularnym jej przejawem jest
wszechobecne spożywanie trunków wysokoprocentowych, swoista „kultura
picia wódy”. Imprezy rodzinne bardzo czes̨to nie moga ̨ tu obejść sie ̨bez pro-
centowego zakropienia, sklepy monopolowe znaleźć można na każdym za-
krec̨ie, a flaszka wódki to standardowe wyposażenie „Słowian” według po-
pularnych stereotypów.

Patrzac̨ jednak bardziej globalnie, lecz środowiskowo, wewnat̨rz ruchu hi-
pisowskiego a dalej poprzez subkulture ̨punkowa,̨ drug cultureupowszechnia-
ło sie ̨ jako przejaw z jednej strony otwartości umysłu, a z drugiej nihilizmu
oraz autodestrukcji w ruchu wolnościowym, z którym to te właśnie kontr-
kultury zrosły sie ̨w drugiej połowie XX wieku. Warto jednak dostrzec takie
przejawy sprzeciwu wobec popularyzacji kultury narkotykowej wewnat̨rz
aktywizmu wolnościowego, jak Straight Edge (ruch wewnat̨rz sceny hard-
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core punk promujac̨y abstynencje ̨ od wszelkiego rodzaju tak zwanych ulicz-
nych używek: narkotyków, papierosów czy też alkoholu). Mimo, że stał sie ̨
on stosunkowo powszechnyw latach osiemdziesiat̨ych i dziewieć̨dziesiat̨ych
XXwieku do dziś drug culture pozostaje zauważalnie obecnew grupach i zrze-
szeniach anarchistycznych. Z tego powoduwypada zadać pytanie: czy tomo-
że wychodzić mu na dobre?

Greccy anarchiści z Exarchii mieli okazje ̨ wyrazić swoje zdanie w tym te-
macie 7 czerwca 2016, kiedy to doszło do egzekucji egipskiego członka ma-
fii przez wolnościowa ̨ Grupe ̨ Zbrojnej Milicji, która w długim komunikacie
wyjaśniła powody swojej akcji. Do zabójstwa doszło w pobliżu Placu Exar-
chii, gdzie lokalni dilerzy od dawna sprzedawali narkotyki mimo protestów
mieszkańców i ostrzeżeń radykalnej lewicy. Po tym jak w lutym jeden z di-
lerów pchnał̨ nożem anarchiste,̨ który razem ze swoimi kolegami usiłował
przegonić ich z placu, antysystemowi aktywiści zintensyfikowali swoje dzia-
łania przeciwko mafii. Oto fragment ich komunikatu:

„Bierzemy odpowiedzialność za egzekucje ̨ mafioza Habibi,
który od lat przodował w brutalnych incydentach przeciwko
mieszkańcom i bywalcom Exarchii. Kulminacja ̨ jego zachowań
był morderczy atak na trzech towarzyszy z okupowanego cen-
trum społecznego VOX do jakiego doszło w ubiegłym miesiac̨u.
[…] Działał tu przez nikogo nie niepokojony, majac̨ za soba ̨ siłe ̨
hordy otaczajac̨ych go kanibali, ale również wsparcie mafii i
policji, sprzedajac̨ narkotyki i terroryzujac̨ sas̨iedztwo, które
okazało sie ̨ zupełnie bezbronne i niezdolne by dać mu rade,̨
podporzad̨kowujac̨ sie ̨ w milczeniu jego władzy. […] Dotykajac̨
kwestii narkotyków, a patrzac̨ szerzej, całej kultury zażywania
narkotyków jako fenomenu, który zalewa głównie młodzież,
absolutnie uważamy, że trucie naszych umysłów i ciała różnymi
substancjami, daje nam przelotne doświadczenie, step̨iajac̨
nasze poczucie opresji i okłamujac̨ nasze zmysły, stanowiac̨
fałszywa ̨ ucieczke ̨ od rzeczywistości i plagi problemów, któ-
rym powinniśmy stawić czoła. Zwłaszcza w społeczeństwach
zachodnich gdzie kapitał ograbia każdy aspekt naszego świata
emocjonalnego, a pojec̨ie osobowości zostało zdekonstru-
owane przez umieszczenie jej w dławiac̨ym, wyalienowanym
środowisku społecznym. W jego niedorzecznych żad̨aniach i
życiu, które jest nie do zniesienia. Zrozumiałe poszukiwanie
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organizacji zasponsorowany przez FBI i konserwatywne elity rozlał sie ̨ na
cała ̨ klase ̨ pracujac̨a,̨ tak czarnoskóra ̨ jak i biała.̨ Jakie perspektywy niesie
walka o sprawiedliwość w XXI wieku? Czy używki dalej moga ̨ stać na drodze
obalenia wyzysku, nierówności i szowinizmu? Pozwole ̨ sobie oddać głos au-
torowi tekstu, którego cześ̨ć ukazała sie ̨we wcześniejszymnumerze „Innego
Świata”. Poniżej kolejne tłumaczenia wybranych fragmentów zina.

Podsumowanie: Poczat̨ek?
Mam nadzieje,̨ że niektóre z myśli zawartych w tych tekstach okazały sie ̨po-
mocne, prowokujac̨e lub pokazały pewne kwestie w innym świetle, czy też
podsuneł̨y zaczat̨ki do adresowania obaw trzeźwych towarzyszy wewnat̨rz
waszych społeczności. Nie oczekiwałbym, żewiek̨szość czytelników zaakcep-
tuje,̨ czy choćby w jakimś stopniu zgodzi sie ̨ z wszystkim tutaj napisanym,
ale licze,̨ iż kilka umysłów i serc zostanie otworzonych na jakieś dyskusje.
Poza tym, niektórzy z nas myśla ̨ o stworzeniu sieci wsparcia trzeźwości w
celu podzielenia sie ̨ zasobami, rozwoju propagandy, rozpoczec̨ia debaty we-
wnat̨rz grup, identyfikacji bezpiecznych stref i wzajemnego wspierania sie,̨
kiedy czujemy sie ̨osamotnieni i osamotnione. Jest to długa drogawkierunku
mniej popieprzonego świata, jednak szczerze, z dyskusja ̨ oraz wspieraniem
innych możemy zaczać̨ podaż̨ać ta ̨ trasa.̨ Tymczasem,

z wyrazami miłości i wściekłości
Nick Riotfag
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sposobów uwolnienia sie ̨ od tej sytuacji prowadzi w istocie na
manowce, gdy brakuje mu klasowej świadomości. Jedna ̨z takich
ślepych uliczek sa ̨narkotyki. Exarchia jest jednym z najbardziej
wybuchowych politycznie miejsc Europy. To tutaj stoczono
wiele twardych walk, towarzysze byli mordowani przez policje,̨
zaczynały sie ̨ insurekcje, a idee i ruchy miały miejsce swoich
narodzin. Obecny obraz dzielnicy stacza sie ̨ w narkotykowa ̨
dekadencje,̨ pseudo-rozrywke ̨ i chuliganizm, to smutny obraz.
Musimy jednak przyznać, że odzwierciedla on strukturalne,
organizacyjne i ideologiczne problemy naszego ruchu.”

Inna ̨perspektywe ̨na zagadnienie drug culture nakreślił Nick Riotfag, autor
zina „W kierunku mniej popieprzonego świata: Trzeźwość i anarchistyczna walka”
(tytuł oryginału: „Towards a Less Fucked Up World: Sobriety and Anarchist
Struggle”). Przedstawiamy tłumaczenie wybranych fragmentów tego pisma
punktujac̨ego wpływ kultury używkowej na powszechne relacje społeczne:

Wyzwolenie młodzieży i trzeźwość
Najbardziej rozpoznawalna ikona sXe (skrót od Straight Edge), czarne litery
X, malowane przez niektóre osoby bed̨ac̨e cześ̨cia ̨ tego ruchu na dłoniach,
sa ̨ gestem solidarności z niedorosłymi. W USA do dziś zdarza sie,̨ że w loka-
lach nieletni przy wejściu sa ̨ w ten sposób oznaczani przez biletujac̨ych, co
ma sugerować barmanowi że nie wolno im sprzedawać alkoholu. We wcze-
snych latach osiemdziesiat̨ych, kiedy zespół Minor Threat zaczał̨ wnosić an-
tyużywkowy przekaz do sceny punkowej, ludzie którzy zauważyli litery X
malowane nieletnim na dłoniach dostrzegli w tym symbol prohibicji alko-
holowej i sami zaczel̨i sie ̨ tak oznaczać, niezależnie od wieku, aby pokazać
swoja ̨ solidarność z młodzieża ̨ oraz zobowiaz̨anie wobec trzeźwości. Z racji
wszechobecności kultury narkotykowej, koncerty i inne wydarzenia czes̨to
były droższe dla nieletnich albo w ogóle uniemożliwiano im na nie wstep̨u.
Wiek przyzwolenia na spożywanie napojów wysokoprocentowych służy na-
tomiast za prawne narzed̨zie do wymuszania segregacji i dyskryminacji skie-
rowanej wobec młodszych osób, budujac̨ tym samym system opierajac̨y sie ̨
na konsumpcji alkoholu, który równocześnie bagatelizuje młodzież i glory-
fikuje stan odurzenia, nazywajac̨ go objawem „dojrzałości”, bycia doświad-
czonym oraz innymi cechami dorosłości kojarzonymi pozytywnie.
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W wyniku tego wśród młodych ludzi fascynujac̨a aura kultury upojenia
prowadzi do umiarkowanie skrytej konsumpcji alkoholu i innych używek,
czes̨to do destruktywnego stopnia. Dla ludzi majac̨ych około osiemnastu lat,
możliwość wyczekiwanego wcześniej uczestniczenia w wysoce stawianym
„przywileju” spożywania alkoholu i papierosów, a tym samym przynależno-
ści do kultury narkotykowej, prowadzi do kultów nadmiernego odurzenia,
wzmacniajac̨ aure ̨ fascynacji jeszcze bardziej. Kiedy niszczycielskie konse-
kwencje upijania sie ̨ pośród młodzieży dramatycznie rzucaja ̨ sie ̨ w oczy, co
ukazuja ̨ statystyki dotyczac̨e śmierci w wyniku nadmiernego spożycia alko-
holu, protekcjonalni, nieświadomi rodzice wytykaja ̨rówieśników i rówieśni-
cza ̨presje ̨jako przyczyny tego stanu rzeczy, podczas kiedy zajebiściewidocz-
ny jest fakt, że jego bodziec leży w ich własnych działaniach.

Cała otoczka dotyczac̨a stanu odurzenia budowana przez dorosłych, hipo-
kryzja i niekonsekwencja reguł prawnych promujac̨ych potencjalnie śmier-
telne używki (równocześnie przemoca ̨ tłumiac̨ korzystanie z ich mniej szko-
dliwych rodzajów) oraz ogólna opresja i lekceważenie młodych osób prowa-
dza ̨porywcza ̨młodzież do prób naśladownictwa dorosłych oraz tego jak sie ̨
odurzaja.̨ Pierdolić „presje ̨ rówieśnicza”̨. Odkad̨ tylko pamiet̨am czułem sta-
ła ̨ i niekończac̨a ̨sie ̨presje ̨od każdej starszej grupy społeczeństwa aby upijać
sie ̨ w jakikolwiek możliwy sposób. Czy dorośli naprawde ̨myśla,̨ że „progra-
my edukacji narkotykowej” w piat̨ej klasie podstawówki i troche ̨ protekcjo-
nalnego gadania mówcy-gościa w szkole średniej na lekcji o zdrowiu cofna ̨
efekty całego społecznego systemu opartego na opresji, który wymaga cia-̨
głego odurzenia oraz znieczulicy (od jednostki) aby mogła przetrwać?

Moja decyzja aby porzucić całkowicie kulture ̨narkotykowa ̨ma do czynie-
nia w dużej mierze z wewnet̨rznym pragnieniem młodzieżowego wyzwole-
nia. Może nie chce ̨przywileju przychodzac̨ego wraz z pełnoletniościa,̨ który
pozwala na niszczenie swojego ciała legalnie. Może nie kupuje ̨ argumentu,
że tylko dorośli bed̨ac̨ „naturalnie lepszymi” wobec dzieci, według szowini-
stycznej logiki dorosłych sa ̨ wystarczajac̨o odpowiedzialni, żeby radzić so-
bie z upijaniem sie.̨ Uważam, że imponujac̨a ̨ rzecza ̨ jest bycie wystarczajac̨o
silnym, by przetrwać bez regularnego upijania sie ̨ do nieprzytomności, jeśli
bycie dorosłym oznacza akceptacje ̨potrzeby paraliżowania sie ̨aby byćw sta-
nie pogodzenia ze status quo, to pierdole ̨ - ide ̨śladami Piotrusia Pana i nigdy
nie dojrzewam.

6

cynogennych. To dla państwowych pachołków było świetnym pretekstem
do aresztowań, przeszukań i nasilonej infiltracji czarnoskórej społeczności.

Poczat̨ek lat siedemdziesiat̨ych był stosunkowo przełomowy pod kat̨em
popularyzacji narkotyków. Według badań Instytutu Gallupa przeprowadzo-
nych w 1969 roku tylko 4% dorosłych mieszkańców USA skorzystało chociaż
raz z marihuany. Cztery lata później było to już 12%, a dalej, w 1977, licz-
ba ta podwoiła sie.̨ To nie popularyzacja kontrkultury hipisów była źródłem
tych przemian - prawdziwym punktem zapalnym był napływ tanich i cze-̨
sto mocniejszych używek zza granicy oraz nieskuteczne kampanie społecz-
ne lat sześćdziesiat̨ych, działajac̨e na zasadzie taktyki strachu, demonizujac̨e
np. marihuane ̨ przez naciag̨anie prawdy, sugerujac̨, że powoduje ona ślepo-
te ̨ czy bezpłodność. Ich skutki, jak to najcześ̨ciej bywa w przypadku różnego
rodzaju katastrof, najmocniej dotkneł̨y najbiedniejsze i szczególnie wyklu-
czone grupy społeczne. Zdecydowanie nie pomagał fakt, że FBI nadal bar-
dzo zależało, by stawiać każdego rodzaju przeszkody przeciwko zjednocze-
niu sie ̨ wyzwoleńczych ugrupowań walczac̨ych o prawa czarnoskórych. Za-
czet̨o wdrażać chora ̨ polityke ̨ narkotykowa,̨ najmocniej karcac̨a ̨ zdespero-
wanych handlarzy, nie mogac̨ych znaleźć pracy oraz skromnych rekreacyj-
nych użytkowników. Równocześnie FBI było w stanie dogadać sie ̨ z lokalny-
mi mafiosami i realnymi baronami narkotykowymi, aby ci jeszcze łatwiej i
liczniej rozstawiali swoje sidła w czarnych gettach, dzielnicach biedy, a co
za tym idzie - niszczyli życie i rodziny wielu do tej pory działajac̨ych Czar-
nych Panter. Wiele osób z tej organizacji pod napływem nawarstwiajac̨ych
sie ̨ kłopotów już nie tylko z prawem, ale i uzależnieniem własnym lub bli-
skich musiało zrezygnować z regularnych akcji prospołecznych, organizacji
kolektywów czy uczestnictwa w debatach. Niektóre wróciły do tego, co ro-
biły przed zetkniec̨iem z ruchem wyzwolenia Afroamerykanów, czyli drob-
nych przestep̨stw, czy właśnie handlu narkotykami, które w obliczu słabej
jakości edukacji i wysokiego bezrobocia były z jednej strony jedynymi alter-
natywami na funkcjonowanie, a z drugiej nasilały tylko problemy getta, z
którymi Czarne Pantery tak nieugiec̨ie walczyły. W 1974 roku Elaine Brown
i Huey Newton, ówczesna liderka i jeden z założycieli PCP, korespondowali
na temat kondycji ruchu. Brown zwracała uwage ̨ na fakt, jak nieokiełzna-
na była ówcześnie szerzac̨a sie ̨ plaga narkotyków. Czego wtedy jeszcze nie
wiedziała, to jak powszechny w całych Stanach był to problem, również dla
samej organizacji.

Upadek Czarnych Panter jest nierozerwalnie zwiaz̨any z historia ̨ krymi-
nalizacji i normalizacji korzystania z używek. Gwóźdź do ówczesnej trumny
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w oczekiwaniu na rewolucje”̨. Czym naprawde ̨ martwiły sie ̨ białe elity, cze-
go sie ̨ tak bały? Czarne Pantery odpowiadały za ustanowienie 36 programów
darmowego śniadania dla uczniów w całym USA. Cytujac̨ Melvina Dicksona,
odpowiedzialnego za opracowanie oryginalnej idei darmowych śniadań w
Oklahomie, mieście powstania PCP: „Rzecza,̨ której możesz być pewnym w
przypadku wykluczanej społeczności jest fakt, że znajdziesz w niej głód. Rze-
czywistość Stanów Zjednoczonych w której istnieje wiec̨ej jedzenia niż po-
trzebujemy, a jednak ludzie nadal chodza ̨głodni, jest haniebna, tak było kie-
dyś i tak jest dziś”. Oprócz tego Pantery prowadziły także niezależne szkoły
społeczne i lekcje dokształcajac̨e czarna ̨młodzież zaniedbywana ̨przez syste-
mowa ̨ edukacje.̨ Kolejnym, i prawdopodobnie najgodniejszym podziwu ele-
mentem praktyki PCP, była samoorganizacja niezależnych centrów opieki
medycznej skierowanych dla najuboższych, a zatem szczególnie zzes̨to dla
czarnej cześ̨ci społeczeństwa USA. Te zajmowały sie,̨ poza typowa ̨ doraźna ̨
pomoca,̨ diagnoza ̨ anemii sierpowatej, chroniac̨ życia wielu narażonych na
nia ̨Afroamerykanów oraz terapia ̨ odwykowa ̨ od alkoholu i narkotyków.

Budowana przez kolejne lata propaganda rzad̨u i mediów, przedstawiaja-̨
ca Czarne Pantery jako organizacje ̨ terrorystyczna,̨ nawołujac̨a ̨ jedynie do
zbrojenia sie ̨ przeciw policji, mied̨zy innymi przez wyrywanie z kontekstu
wypowiedzi, przekłamywanie wizerunku i opinii na ich temat, bardzo sil-
nie zakorzeniła sie ̨w dyskursie politycznym. Do dziś, mimo upłyniec̨ia kolej-
nych dekad od kiedy na jaw wyszły całkowicie nieetyczne, bestialskie wrec̨z
spiski i manipulacje ze strony FBI oraz policji, odwoływanie sie ̨do ruchu PCP
jest dla elit pretekstemdo łatwego zdyskredytowania nowoczesnych ruchów
wolnościowych osób czarnoskórych. Z obecnej perspektywy, wiemy, że hi-
storie ̨ pisza ̨ zwyciez̨cy - i tak w końcu nawet w Polsce, u dumnego sojuszni-
ka Stanów, pred̨zej młody uczeń na lekcjach dowie sie,̨ jakimi to strasznymi
„terrorystami” byli członkowie PCP, a nie o tym, że byli iskra ̨ dla powstania
powszechnych praw regulujac̨ych darmowe śniadania w szkołach.

Jak to możliwe, że ruch o takiej skali i tak preż̨nie działajac̨y, rozpadł sie ̨
w drugiej połowie lat siedemdziesiat̨ych? Nic innego nie odegrało w tym
tak olbrzymiej roli, jak państwowy napór ze wszystkich stron motywowany
przede wszystkim zinstytucjonalizowanym rasizmem oraz strachem przed
socjalistycznymi postulatami. Jednym z narzed̨zi w rek̨ach funkcjonariuszy
prawa i kierujac̨ych nimi elit były narkotyki. Okazały sie ̨ one dewastujac̨e
dla poziomu zaangażowania, społecznej kondycji oraz przewidywalnie tak-
że zdrowia czes̨to młodych i niedoświadczonych życiowo aktywistów. Za-
cznijmy od rekreacyjnego korzystania z miek̨kich odmian substancji halu-
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Upojenie a życie towarzyskie
Na poważnie, jednym z powodów dla którego życie w społeczności, która sie ̨
upija uważam za tak nieustannie frustrujac̨e jest fakt, że rozmowy mied̨zy
jej członkami sa ̨ skrajnie nudne! Rzadko kiedy mam okazje ̨ sped̨zać czas z
wiek̨sza ̨ grupa ̨ osób, która po chwili rozmowy nie zbaczałaby nastep̨nie na
ciag̨nac̨y sie ̨ temat picia, upijania sie ̨ i robienia rzeczy „po pijaku”. Kogo to
kurwa obchodzi? Czy ludzie sa ̨ naprawde ̨ wiek̨szość czasu aż tak nudni, że
nie zasługuja ̨ na rozmowe ̨ bez poruszenia tematu zaburzonej świadomości
promowanej przez korporacje i ich marketing? Naprawde ̨nie potrafimymy-
śleć i gadać o bardziej interesujac̨ych wat̨kach niż własny akt ciag̨łej samo-
destrukcji? Co z naszymi marzeniami, pasjami, szalonymi pomysłami i pla-
nami, z nadziejami i lek̨ami? Nienawidze ̨ przychodzenia na imprezy gdzie
stan upojenia niweluje indywidualność aż do poziomu papki, co skutkuje
identycznymi, bezmyślnymi rozmówkami z każdym z setki uczestników i
zerem sensownych rozmów na konkretne tematy. Czy jestem antyspołecz-
ny bo przesiaduje ̨w domu z jednym dobrym przyjacielem czy ksiaż̨ka,̨ kiedy
tamte spektakle sa ̨wobec tego alternatywa?̨

Poza nudna ̨ rozmowa,̨ zależność od alkoholu ogranicza nasze życie spo-
łeczne na wiele innych sposobów. W kulturze barowej interakcje mied̨zy-
ludzkie uzależnione sa ̨od sytuacji, w których musimy coś kupić aby sped̨zić
czas z innymi osobami. W wyniku tego cież̨ej jest nam cieszyć sie ̨ towarzy-
stwem innych ludzi w zwyczajnych sytuacjach czy bez udziału wytworów
korporacyjnej propagandy. W ten sposób budujemy wiez̨i na procesie ku-
powania, konsumpcji, odret̨wiania i przedmiotachmaterialnych, zamiast na
kreowaniu, doświadczaniu, uczuciu i osobowości. W miejsce próby jej prze-
zwycież̨enia akceptujemy propozycje ̨ kapitalistycznego konsumpcjonizmu,
że jest on nam potrzebny aby móc sie ̨ „rozluźnić”, sped̨zić przyjemnie czas,
przetrwać rozstania czy też nieustanny brak systemowego zapewnienia na-
szych podstawowych potrzeb i idac̨ej za tym potrzeby ciag̨łej powściag̨liwo-
ści w konsumpcji.

Upojenie i kultura korporacyjna
Znam niepokojac̨a ̨ liczbe ̨ zaangażowanych w ruchy radykalnie lewicowe
osób, które poświec̨aja ̨ całe swoje wypłaty na alkohol i wyroby tytonio-
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we. Przykładowo, sa ̨ to ludzie którzy regularnie podkradaja ̨ z lokalnych
spółdzielni spożywczych, bo nie chca ̨ płacić za jedzenie.

Później ida ̨ dalej do sieciowych sklepów wielobranżowych i wydaja ̨ swoje
ostatnie grosze, które posiadaja ̨na produkty jednych z najbardziej nikczem-
nych korporacji działajac̨ych do dziś. Wyglad̨a na to, że kiedy chodzi o etycz-
na ̨ konsumpcje,̨ istnieje wśród osób zaangażowanych w ruch pewna luka -
towarzyszki, towarzysze które/którzy bez zastanowienia demonstruja ̨prze-
ciwko Wal-Madowi czy Exxonowi z powodu ich ogromnego wyzyskiwania
pracowników i niszczenia środowiska ida ̨ później kupić papierosy i piwko z
monopoli, które odciskaja ̨wyniszczajac̨ywpływna lokalna ̨społeczność i któ-
re sa ̨ produkowane przez firmy przyczyniajac̨e sie ̨ do przytłaczajac̨ej wiek̨-
szości tego, co okropnewzglobalizowanymkapitalizmie. Chwała dzieciakom
które przynajmniej staraja ̨ sie ̨ kupić te używki wyrabiane przez lokalna ̨ spo-
łeczność, mimo że sam przemysł osłabia takich producentów. W końcu im
człowiek bardziej uzależniony od danej substancji, tym mniej przejmuje sie ̨
skad̨ ona pochodzi.

Uprawa tytoniu sama z siebie jest bardzowyniszczajac̨a dla ziemi. Powielu
latach hodowli tej rośliny gleba jest tak zubożona, że nic niemoże na niej wy-
rosnać̨ przez kolejne dwadzieścia lat. Tytoń (kultywowany przez zależnych
służac̨ych i niewolników) był przewodnim powodem dla którego angielskie
kolonie w Ameryce zdołały przetrwać. Przy zwiek̨szajac̨ej sie ̨ ilości białych
osadników kreujac̨ych zapotrzebowanie na kolejne akry pól uprawnych aby
zadowolić kolonialna ̨ ekonomie,̨ obserwacja, że ciag̨łe wydzieranie terenów
z rak̨ rdzennych Amerykanów w celu zasadzenia na nich tytoniu było jed-
na ̨z najistotniejszych przyczyn gwałtownego poteg̨owania sie ̨procesu ludo-
bójstwa na oryginalnych mieszkańcach tego kontynentu kontynuowanego
do dziś nie jest na wyrost. Proces ten trwa nadal na całym globie, tytoniowe
korporacje bez przerwy zagarniaja ̨kolejne połacie ziemi żeby zaspokoić pra-
gnienia milionów uzależnionych tego świata. Żeby zdobyć nowe miejsca na
uprawe,̨ korporacje wykradaja ̨ je z puli wspólnych, społecznych terenów lub
od rdzennych plemion, „nabywajac̨” je od rolników tak zubożałych od skut-
ków globalnego kapitalizmu że nie maja ̨ oni wyboru innego niż sprzedanie
swoich działek (co kończy sie ̨ dla nich przymusem pracy w nowopowstaja-̨
cych fabrykach). W każdym razie, te wielkie koncerny przemieniaja ̨ plony
na zdobytej ziemi z takich, które dawały ludziom pożywienie na te, które
ich wyłac̨znie truja.̨

W przypadku wiek̨szości państw globalnego Południa, tytoń suszony jest
ogniowo-rurowo. Sposób tenwymagawiele fizycznej pracy, a przede wszyst-
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wieniu, które stara sie ̨ zapobiegać indywidualnemu podejmowaniu kroków,
które społeczność uważa za szkodliwe dla jej całości. Kluczem projektu zapa-
tystowskiej autonomii jest całkowita dowolność uczestnictwa; żadna wspól-
nota ani jednostka nie jest zmuszana do współdziałania. Wiele wiosek za-
decydowało, że nie przyłac̨zy sie ̨ do oficjalnej sieci autonomicznych gmin,
ponieważ nie zgadzały sie ̨ z porozumieniami wypracowanymi w ruchu zapa-
tystów i jest to w porzad̨ku.

Ponadto, zapatystowskie porozumienia dotyczac̨e alkoholu sa ̨ idealnym
przykładem faktycznego uznania i bezpośredniego poszanowania autonomii
kobiet. Jak wiele anarchistycznych grup w USA, które nazywaja ̨ sie ̨ femini-
stycznymi, rzeczywiście odpowiedziało na pragnienia i potrzeby kobiet we
własnych działaniach -albo chociaż pofatygowało sie ̨ o nie zapytać? Podsu-
mowujac̨, osoby zaangażowane w te ̨ walke ̨ zdecydowały sie ̨ przedłożyć do-
bro swoich społeczności, za konsensusem decyzyjnym, ponad nieograniczo-
na ̨ „wolność” jednostek do robienia czego tylko zapragna.̨ Chciałbym spro-
wokować nasze grupy anarchistyczne w krajach globalnej północy, do za-
kwestionowania swoich priorytetów i przepracowania tych złożonych pytań
zwiaz̨anych z jednostka ̨ i społecznościa,̨ autonomia ̨ i odpowiedzialnościa.̨

Karta z historii Czarnych Panter
Partia Czarnych Panter (PCP) była organizacja ̨ założona ̨w USA w stanie Ka-
lifornia w 1966 roku przez Hueya P. Newtona i Bobby’ego Seale’a. Pierw-
szy człon nazwy, który mógłby sie ̨ kojarzyć z parlamentaryzmem, nie miał
nic wspólnego ze sposobem działania stowarzyszenia. To właśnie radykalna,
antyrzad̨owa praktyka Czarnych Panter obudziła w ówczesnym dyrektorze
FBI, Johnie Edgarze Hooverze oraz wielu białych politykach paranoidalny
strach, do dziś odbijajac̨y sie ̨ na każdej formie organizowania sie ̨ czarnoskó-
rych aktywistów. Sam Hoover, który odcisnał̨ swój ślad w historii USA jako
stały uzurpator oraz prześladowca wolnościowych i lewicowych działaczy
(w tym także słynnego Martina Luthera Kinga) nazwał Czarne Pantery „naj-
wiek̨szym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnet̨rznego kraju”. To wła-
śnie FBI rozpoczeł̨o operacje ̨COINTELPROwymierzona ̨w postulaty Afroame-
rykańskiego stowarzyszenia, które to zostały okrzykniet̨e „rewolucyjnymi”.
Oczywiściewkreg̨ach konserwatywnychneoliberałówbudujac̨ych ówczesne
jak i dzisiejsze status quo określenie to nie było kojarzone pozytywnie. Jednak
PCP nie tylko hasłami stała - swój profil działań opisywała jako „przetrwanie
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jedna ̨ rzecz, która ̨ wiele młodych chodzac̨ych w koszulkach z nadrukiem
Subcomandante Marcosa pomija: wszystkie autonomiczne społeczności za-
patystowskie sa ̨w 100 procentach „bezalkoholowe”. Żadne trunki tego typu
nie sa ̨ sprzedawane ani pite w którejkolwiek z niezależnych gmin, a na wie-
lu znakach wskazujac̨ych, że wkraczasz na tereny zapatystów buntujac̨ych
sie ̨ przeciwko meksykańskiemu rzad̨owi, istnieja ̨ oznaczenia, iż jest to prze-
strzeńwolna od alkoholu i narkotyków. Dowiedziałem sie ̨także, że powodem
tego jest ogólne żad̨anie kobiet zaangażowanych w dyskurs budowy nowego
społeczeństwa w Chiapas. Najdotkliwiej efekty alkoholizmu odczuwaja ̨Mek-
sykanki w kategoriach przemocy domowej i seksualnej. Dodatkowo bycie fi-
nansowo uzależnionymi od meż̨ów w patriarchalnej społeczności, skutkuje
walka ̨ o przeżycie, aby opłacić pożywienie dla siebie i dziecka, kiedy maż̨
przepije całe rodzinne pieniad̨ze. Koordynatorka feministycznego kolekty-
wu z San Cristobal, z która ̨ miałem okazje ̨ porozmawiać, wskazywała, iż na
dzień dzisiejszy nadużywanie alkoholu jest jednym z czołowych problemów
dotykajac̨ych kobiety w Meksyku.

Wwyniku tych przesłanek społeczności zgodziły sie ̨z postulatami osób ko-
biecych dotyczac̨ymi izolacji narkotyków i alkoholu, pomimo że wielu meż̨-
czyzn chciało zachowaćmożliwość upijania sie.̨ Problem ten podzielił nawet
niektóre wioski. Obecnie, umowa wykluczajac̨a alkohol jest egzekwowana
przez wszystkich zapatystów i zapatystki oraz jest prawie zawsze respekto-
wana; osoby, które nie chca ̨ uszanować prohibicji, sa ̨ poddane ostracyzmo-
wi lub, jeśli trwale upieraja ̨ sie ̨ przy swoim podejściu, sa ̨ wydalane ze spo-
łeczność (sa ̨ to jednak przypadki skrajne, do których praktycznie nigdy nie
dochodzi). Podróżnik, którego napotkałem (przemierzył Guatemale ̨ i cześ̨ć
południowego Meksyku i zmierzał do Chiapas) wspominał, że w przeważa-
jac̨ej cześ̨ci wsi które napotkał, wiek̨szość meż̨czyzn była upita już przed 10
rano każdego dnia. Społeczności zapatystowskie, jak zauważył, miały zupeł-
nie inny klimat; ludzie starali sie ̨zdziałać wiele wiec̨ej i traktowali sie ̨z dużo
wiek̨szym szacunkiem.

Wspominam o tym przykładzie z kilku powodów. Po pierwsze, uważam że
wielu anarcho-holików którzy rzekomowielbia ̨zapatystowska ̨walke,̨ mogli-
by zgłeb̨ić temat i dowiedzieć sie,̨ jak te społeczności radza ̨sobie z alkoholem
i narkotykami. Oprócz tego, podejrzewam, iż wielu anarchistycznych towa-
rzyszy z Ameryki Północnej może postrzegać tego typu prohibicje ̨ za „auto-
rytarna”̨ albo nawet gorzej. Jest to sedno różnic jakie dostrzegammied̨zy hi-
perindywidualistycznym a społecznie skoncentrowanym anarchizmem. Nie
ma nic autorytarnego, moim zdaniem, w osiag̨niet̨ym kolektywnie postano-
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kim dużych połaci lad̨u, co skutkuje wycinaniem lasów bezpośrednio pod
tego typu formy osuszania liści owych roślin. Naukowcy wskazuja,̨ że pro-
cesy uprawy i obróbki tytoniu sa ̨ odpowiedzialne za wycinke ̨ co ósmego ści-
nanego drzewa w krajach rozwijajac̨ych sie.̨ Kiedy coraz to wiec̨ej terenów
zostaje ekologicznie wyniszczonych poprzez kultywacje ̨ tytoniu cykl przy-
spiesza - corazmniej przestrzeni dostep̨nych jest na uprawe ̨pożywienia i co-
raz wiec̨ej niebezpiecznych chemikaliów oraz genetycznie modyfikowanych
szczepów wymaganych jest, aby cokolwiek mogło być uprawiane na wynisz-
czonej glebie. Firmy tytoniowe oferuja ̨ rolnikom z krajów Trzeciego Świata
dotacje i wsparcie techniczne w zamian za zamiane ̨ produkcji pożywienia
na produkcje ̨ roślin nikotynowych, a od kiedy programy restrukturyzacyj-
ne Mied̨zynarodowego Funduszu Walutowego zdziesiat̨kowały państwowe
wsparcie dla rolnictwa, wielu farmerów którzy nie mieli innego wyboru za-
akceptowali ta ̨ „propozycje”̨, co nasiliło głód wśród lokalnych społeczności
oraz sama ̨ich zależność od globalnego rynku kapitalistycznego. Tytoń jest w
centrum skrajnie patologicznych praktyk kapitalistycznego rolnictwa, któ-
re stawiaja ̨ prawo osób Pierwszego Świata do trucia sie ̨ ponad prawo ludzi
Trzeciego Świata do jedzenia.”

Upojenie i społeczności anarchistyczne
Nieumiejet̨ność przyjec̨ia do wiadomości przez „aktywistyczne”, „anarchi-
styczne” czy „radykalne” społeczności, jak pojebana jest kultura upojenia
autentycznie mnie zaskakuje. Od kiedy zaczał̨em uczestniczyć w ruchu wol-
nościowym, powiaz̨ania mied̨zy tymi dwiema ideami były dla mnie oczywi-
ste, jednak obserwacja, że tak mało osób wydawało sie ̨zgadzać z tym tokiem
rozumowania, zmotywowałamnie domyślenia, czy to nie ja jestem tym, któ-
remu coś sie ̨ pomyliło. (Nad)używanie alkoholu, palenie papierosów i różny
stopień korzystania z substancji psychoaktywnych były centralna ̨ praktyka ̨
w życiu przeważajac̨ej cześ̨ci radykalnych towarzyszy z którymi współpraco-
wałem. Dopiero niedawno zaczał̨em zacieśniać swój kontakt z innymi trzeź-
wymi aktywistami i prawie wszyscy z nas odczuwali podobny stopień odizo-
lowania w swoich grupach, wyobcowaniawśród rówieśników i frustracji spo-
wodowanej brakiem wsparcia w tworzeniu przestrzeni wolnej od ciag̨łego
upojenia.

Jednak fakt, iż jest nas mało, że istniejemy jako osamotnieni abstynenci,
wcale nie znaczy, iż w rzeczywistości jesteśmy jedynymi, którzy dostrzegaja,̨
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czy krytykuja ̨problemy tworzone przez zagnieżdżona ̨w ruchach wolnościo-
wych kulture ̨ odurzenia. Rozmawiajac̨ z licznymi osobami raczej nie trzy-
majac̨ymi sie ̨ trzeźwości, dostrzegłem, że wiele z nich posiada szczere oba-
wy dotyczac̨e negatywnych konsekwencji uzależnienia własnego oraz reszty
aktywistów od narkotyków i alkoholu. Moje własne doświadczenie oraz do-
świadczeniawielu kobiet, osób zmniejszości etnicznych, queerowych i trans-
płciowych, z którymi miałem okazje ̨wymienić sie ̨ punktem widzenia w tym
temacie, potwierdza moim zdaniem, jak hipokrytyczni potrafia ̨ być ludzie,
którzy twierdzac̨, iż walcza ̨ z opresja,̨ dumnie biora ̨ udział w kulturze używ-
kowej. Z każdym dniem ta sprawa wydaje sie ̨ co raz to wiek̨szym słoniem
skulonym w kac̨ie, na którego każdy woli nie wskazywać.

Uważam, że to najwyższy czas, żeby współtworzone przez nas kolekty-
wy rozpoczeł̨y znaczac̨e dyskusje wokół zagadnień trzeźwości i upojenia -
w ich trakcie z pewnościa ̨ podniosa ̨ sie ̨ głosy wsparcia także od osób korzy-
stajac̨ych z używek, które to zajma ̨ czynne stanowisko obok abstynentek i
abstynentów. Potrzebujemy wypracować konkretna ̨ zgode ̨wewnat̨rz kolek-
tywów mieszkaniowych i anarchistycznych, na spotkaniach i wydarzeniach
oraz w każdej innej przestrzeni w naszym życiu. Zgode ̨ respektujac̨a ̨ potrze-
by kobiet i osób transpłciowych, które to najcześ̨ciej brane sa ̨ pod uwage ̨
jako ostatnie przez nasze społeczności. To nie jest coś, do czego wiele grup
miałoby by obecnie być przyzwyczajonymi, ale według mnie to rzecz całko-
wicie niezbed̨na. Ten proces ma potencjał być rewolucyjna ̨ transformacja ̨ -
odchodzac̨ od luźno zorganizowanych zrzeszeńwspółpracujac̨ych jednostek,
zaczniemy stawać sie ̨ faktycznym społeczeństwem, w którymwzajemnie do-
strzegamy swoje potrzeby, wspieramy sie,̨ a także pociag̨amy potencjalnych
winnych do stosownej odpowiedzialności.

Upojenie i „autonomia” a odpowiedzialność
W czasie procesu budowania i ustanawiania społecznych standardów, u nie-
których towarzyszy może zaznaczać sie ̨poczucie, że odmawiana jest im „au-
tonomia” do życia w sposób, przez nich preferowany, wliczajac̨ w to własne
decyzje o upijaniu sie.̨ Osobiście, całym sercem popieram prawo każdej jed-
nostki do upijania sie ̨ różnymi środkami w dowolnych ilościach, bez ogra-
niczeń narzucanych przez państwo, instytucje religijne czy zapatrzonych w
siebie autorów zinów. Jednakże, wspieram je tak długo, jak decyzje ̨ o samo-
destrukcji pozostawia sie ̨ dla samego czy samej siebie: jak powiedział ktoś
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mad̨ry, „wolność twojej pieś̨ci kończy sie ̨ tam, gdzie zaczyna sie ̨wolnośćmo-
jego nosa”. Chciałbym dodać, iż niewielka ilość ludzi z tych, którzy decyduja ̨
sie ̨ na regularne odurzanie, szczerze i dokładnie dostrzega, jak ich wybory
wpływaja ̨ na innych, szczególnie na wykluczane społecznie grupy.

Od finansowego wspierania naprawde ̨ paskudnych korporacji, przez ce-
lowo wymierzona ̨ normalizacje ̨ uzależnień i dewastujac̨ych szkód mied̨zy
szczególnie dyskryminowanymi grupami, takimi jak osoby queerowe oraz
innego koloru skóry niż biały, aż po relacje ̨ mied̨zy upijaniem sie ̨ a patriar-
chalnymwzorcemmes̨kości i okropnym zachowaniemw stosunku do kobiet,
tak czes̨to przejawianym przez ludzi po używkach… Upojenie to nie jest tyl-
ko prosta, osobista decyzja podejmowana samemu, która wpływa jedynie na
własna ̨bańke.̨ Przyzwolenie na bycie „na holu” niesie za soba ̨niesamowicie
duży bagaż, który w środowiskach aktywistycznych, z mojego doświadcze-
nia, jest rzadko zauważany.

Niektórzy anarchiści i anarchistki zrównuja ̨ anarchizm z możliwościa ̨ ro-
bienia, co tylko sie ̨ chce bez odpowiedzialności za swoje czyny wobec ko-
gokolwiek. Wnioskuje,̨ że tego typu podejście jest wynikiem powszechne-
go, bzdurnego, amerykańskiego „surowego indywidualizmu” (przenoszone-
go stopniowo do Polski wraz z późnym kapitalizmem - przyp. tłum.) prze-
mianowanego na pseudoradykalna ̨ alternatywe,̨ ponieważ nie podważa on
fundamentalnej ludzkiej alienacji wynikajac̨ej z presji kapitalizmu i państwa.
Jeśli nasze społeczeństwo przemieni autentyczne wspólnoty za pomoca ̨ kul-
tury konsumpcjonizmu, kultu autorytetu i opresji, tego rodzaju „anarchia”
po prostu odrzuca idee ̨wspólnoty całkowicie. Dla mnie ważnym postulatem
anarchizmu jest odrzucenie fałszywej wspólnotowości wytworzonej przez
państwo i konsumpcjonistycznej kultury na rzecz społeczności opartych na
pomocy wzajemnej zamiast na rywalizacji, kulturze darów zamiast kapitali-
zmu oraz kolektywnych decyzjach bazowanych na konsensusie i dobrowol-
nym zrzeszeniu zamiast zasad czy praw ustalanych i egzekwowanych za po-
moca ̨ państwowej korupcji i przemocy. W miejsce bycia poddanym władzy,
chce ̨ abyśmy byli rzeczywiście odpowiedzialni za samych i same siebie. Sto-
sunkowo ważna ̨ cześ̨cia ̨ takiego porzad̨ku jest zdolność do zebrania sie ̨ jako
społeczności radykalne i przedyskutowania jak alkohol i narkotyki wpływa-
ja ̨ na nasza ̨ prace,̨ przestrzeń, stosunki, solidarność, w celu dojścia do wnio-
sków jakiego rodzaju porozumienia i granice maja ̨ dla nas sens.

Jako idealny przykład oddolnie społecznej reakcji na konsumpcje ̨ używek
chciałbym przywołać ruch zapatystowski w południowymMeksyku. W trak-
cie mojego pobytu w Chiapas, gdzie uczyłem sie ̨ o ich walce, dostrzegłem
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