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1. Zabawa jest pożad̨aniem urzeczywistnionym, jest negacja ̨ dominacji.
Zabawa jest niezapośredniczona ̨ czynnościa,̨ która nie stara sie ̨wywo-
łać konkretnej emocji, w rzeczywistości żadnej emocji. Rezultatem za-
bawymoże być alternatywnie orgazm, terror, zachwyt, a nawet śmierć.
Zabawa jest ambiwalentna; dowolne z tych wniosków lub wiele innych
jest możliwych (może nawet nie być ostatecznego rezultatu). Jednak
każda ewentualność we własnym kontekście jest prawidłowa, ponie-
waż żadna z nich nie została specjalnie wywołana, z wyjat̨kiem treści
działania zabawy, które ja ̨ produkuje.

2. W społeczeństwach z przed rewolucji rolniczej zabawa była wspólnym
mianownikiem wszelkiej działalności, podobnie jak podarunek był
charakterystycznym sposobem wymiany. Dla naszych prymitywnych
przodków zabawa nie tylko określała zwiaz̨ki plemienne i rodzinne,
lecz także zapewniała żywność, odzież i schronienie. W tamtej erze
obfitość, rezultat każdego polowania był nieistotny. Konieczność (i
nadwyżka) nic nie znaczyła m takich społeczeństwach, w zwiaz̨ku
z czym działalność produkujac̨a żywność nie była naped̨zana przez
alternatywe ̨ głodu, raczej istniała po prostu jako rozrywka, gra. Co
wiec̨ej, gra była niezbed̨na dla stabilności społeczeństw ze wzgled̨u na
jej tendencje ̨do wykluczania przymusu, jez̨yka, a nawet czasu. Śmierć
zabawy była tryumfem cywilizacji, dominacji.

3. Kapitał starał sie ̨ znieść zabawe ̨ i zastap̨ić ja ̨ wolnym czasem; pustka,̨
która musi być wypelniona, a nie pełnia,̨ która neguje pustke.̨ Czas
wolny to waloryzacja kapitału, kolejna mediacja w nieskończonej bu-
rzy mediacji. W kapitalistycznej podwójnej roli alfonsa i prostytutki
nie tylko tworzy wolny czas, ale produkuje towary i widowisko, któ-
rym je wypełnia. Taka waloryzacja wymaga biernego, oszołomionego
uczestnictwa (negacja zabawy) i stara sie ̨wywołać pojedyncza ̨reakcje,̨
radość. Co jest oczywiście spłacane za czas/pienied̨zmi zainwestowa-
nymi w konkretny towar/spektakl. W rezultacie zabawa (jak jez̨yk) po-
wraca do swojej magicznej formy i staje sie ̨czymś niebezpiecznym, nie
do opanowania, ostatecznie śmiertelnym; a kapitał w takim świetle ja ̨
przedstawia, aby zniechec̨ić do niej.

4. Kapitał, nawet w obecnej manifestacji prawdziwej dominacji, nie był
w stanie wykorzenić zabawy. „Odkrycie” jej zdarzało sie ̨wielokrotnie
w tym stuleciu, sporadycznie (choć wyłac̨znie) w świecie awangardy.
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Alfred Jarry w sztukach Ubu i jego systemie patofizyki (nauka o urojo-
nych rozwiaz̨aniach) definitywnie zniszczył kontinuum wstecznej for-
my reprezentacyjnej. W ten sposób przywrócił zabawe ̨nie jako środek
znieczulajac̨y, ale jako niszczac̨a ̨siłe.̨ Dada kontynuował atak, ale z wy-
jat̨kiem berlińskiego wariantu (i jego najbardziej imponujac̨ego nie-
członka, Schwittersa) pojec̨ie zabawy stało sie ̨ zrytualizowane, mar-
twe. Ostateczne odzyskanie awangardy, dokonanepoprzez reakcje ̨sur-
realizmu i towarzyszac̨emuwskrzeszenie formy reprezentacyjnej, wy-
eliminowało zabawe ̨ jako element odrzucenia, aż do ponownego poja-
wienia sie ̨ utopijnych prad̨ów po II wojnie światowej. Wiele powojen-
nych ruchów kulturowych, w tymprzedewszystkim Lettryści, Mied̨zy-
narodówka Sytuacjonistyczna, Mail Art i Neoizm, włac̨zyło zabawe ̨ do
swoich eksperymentów. Jednak w żadnym ruchu nie zdawano sobie
sprawy z rewolucyjnych implikacji zabawy, co pozwoliło im ponownie
stać sie ̨ sformalizowanymi, sztywnymi gdy tylko sie ̨ odrodziły jako za-
pośredniczona działalność.

5. Zabawa stala sie ̨ integralna ̨ cześ̨cia ̨ działalności rewolucyjnej. Nawet
Lenin, zidiociały ojciec autorytarnej lewicy, mógłby (poprawnie) opi-
sać Komune ̨ Paryska ̨ 1871 r. jako „festiwal uciskanych”, choć (podob-
nie jak Marks) doszedł do błed̨nego wniosku o niepowodzeniu powsta-
nia. Istnieje mnóstwo przykładów włac̨zenia zabawy do działalności
Komunardów, szczególnie jej niszczycielskiego aspektu. Nie jest to za-
skakujac̨e, biorac̨ pod uwage ̨brak zasobów komuny, kontyngenty woj-
skowe i fakt, że cały rebelia trwała 72 dni. Mimo to obalenie kolumny
przy Place Vendome (powszechnie znienawidzony symbol zwycies̨tw
napoleońskich), jak również próba kilku skrajnych komunardów, aby
spalić katedre ̨ Notre Dame, nie moga ̨ być interpretowane jako nic in-
nego niż zabawa. Takie przejawy również wkradły sie ̨ w zachowanie
poszczególnych komunardów. Przypomnijmy historie ̨ młodego bun-
townika, który spotkał podejrzanego burżua na ulicy. Nerwowy kapi-
talista zaprotestował, że nigdy niemial nic wspólnego z polityka,̨ na co
Komunard odpowiedział: „Właśnie dlatego zamierzam cię zabić. Choć opo-
wieść kończy sie ̨tutaj w historycznych relacjach, nietrudnowyobrazić
sobie jak młody buntownik błyska głupkowatym uśmiechem w strone ̨
wstrzaś̨niet̨ego burżuja, a potem odchodzi, by zajać̨ miejsce na baryka-
dach … bon chance, Citoyen!
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6. Współczesna erupcja rewolucyjna wykazała również pewne elementy
zabawy. Wydarzenia z okresu od maja do lipca 1968 r. we Francji na-
tychmiast przywodza ̨ na myśl radosne, oburzajac̨e plakaty wyprodu-
kowane przez studentów powstańczej Ecole des Beaux-Arts. Co wie-̨
cej, poprzez krew, gaz łzawiac̨y i wstrzas̨ów wypełniajac̨ych noce walk
na barykadach (6-11 maja) pojawily sie ̨ liczne przykłady zabaw. Wiek̨-
szość obserwatorów zgadza sie ̨ z ta ̨ kwestia,̨ Priaulx i Ungar opisuja ̨
buntowniczych studentów jako jedna ̨wielka,̨ szalona ̨ rodzine”̨, nawet
partyzanckie opowieści trockistowskich autorów Seale’a i McConvil-
le’a zawieraja ̨ anegdote ̨ o kawiarni na lewym brzegu, Le Luxembourg.
Podczas jednej nocy zamieszek kawiarnia została zaatakowana i prze-
kształcona w prowizoryczne pole bitwy, po tym, jak powstańcy i po-
licja odeszli nowy zarzad̨ca, został skierowany przez prefekta, by za-
mknał̨ ten zakład, na co on odpowiedział: „dzisiejszego wieczoru Le
Luxembourg nie zamknie swoich drzwi; bo żadne nie ocalały!” Niedaw-
no, podczas tłumienia Solidarności w Polsce, pewna grupa bojowników
wykonała maske ̨ ozdobiona ̨ w czapke ̨ oficerska ̨ i ciemne okulary, na
podobieństwo generała Jaruzelskiego. Okazało sie,̨ żemaska została za-
projektowana tak, by pasowała do psów. Najwyraźniej w czasie ostat-
nich dni Solidarności milicja sped̨zała dnie na rozbijaniu demonstra-
cji i noce na ściganiu zabłak̨anych psów, które pod każdym wzgled̨em
podszywały sie ̨ pod sekretarza generalnego partii komunistycznej.

7. Samo istnienie „tez”, które próbuja ̨ zdefiniować i oświetlić historycz-
ne przykłady zabawy, w pewien smutny sposób świadczy o wyobcowa-
niu z działalności, która ̨ chca ̨ opisać. Terminalny marazm, który cha-
rakteryzował rewolucyjna ̨ teorie ̨ i kulture ̨ przez co najmniej ostatnie
dwie dekady, musi być interpretowana jako triumf sformalizowanej
techniki, miażdżac̨y bagaż intelektualizmu. Nawet ultra-lewicowe ru-
chy komunistyczne i anarchistyczne wydaja ̨ sie ̨ być skazane, by po-
tknać̨ sie ̨ na tej samej ned̨znej ścieżce, która ̨ pokonała socjaldemokra-
cja prawie sto lat temu. „Rewolucyjne” przekonanie, że „wyzwolenie”
kobiet, mniejszości etnicznych, gejów i lesbijek lub Trzeciego Świata
bed̨zie miało znacznie odmienna ̨ forme ̨niż „wyzwolenie” klasy robot-
niczej poprzez lepsze płace, polityke ̨ otwartego zatrudnienia i „korzy-
ści” istnieje jako ironiczny przykład wszechogarniajac̨ej dezintegruja-̨
cej świadomości, z drugiej strony, wydaje sie ̨obecnie rezydować w od-
mowie wszystkich form dominujac̨ych, stałej kontestacji każdego za-
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łożenia; jednym słowem, zabawie. Jeśli nowe społeczeństwo dojrzewa
w łonie starego, to jego pierwszym obowiaz̨kiem jest oczywiście mat-
kobójstwo. Pracownicy świata, wyjdźcie, aby sie ̨ pobawić!
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