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Squatting, to rodzaj zorganizowanego ruchu społecznego, majac̨ego
na celu zajmowanie opuszczonych budynków miejskich (pustostanów),
który narodził sie ̨w latach sześćdziesiat̨ych XX wieku. Squatting od po-
czat̨ku zwiaz̨any był z pojawieniem sie ̨ dużej fali ruchów kontrkultu-
rowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Idee wolności, którymi
kierowała sie ̨młodzież w krajach zachodnich, przesiak̨niet̨e wolnościo-
wym, lewicowym i anarchistycznym dyskursem, przekładały sie ̨ na sze-
reg działań wśród których, oprócz głośnych strajków studenckich na
Sorbonie we Francji czy na amerykańskich uniwerystetach Columbia i
Berkeley w roku 1968, znalazły odbicie także daż̨enia autonomistyczne.

Korzeni ideowych squattingu niektórzy upatruja ̨ w pierwotnych struktu-
rach plemiennych (nie bez powodu określa sie ̨ ten ruch „współczesnym no-
madyzmem”). Jednak za pierwszego współczesnego squattera uważany jest
nomen omen Timothy Leary, który w 1963 r. wraz ze swoja ̨ organizacja ̨ In-
ternational Federation for Internal Freedom, obrał sobie za siedzibe ̨ opusz-
czony budynek na Kenwood Avenue w małym miasteczku Newton.

W tym miejscu zaczał̨ sie ̨ także amerykański ruch tworzenia komun, żyja-̨
cych w układzie wielorodzinnym, które wg. Leary’ego były społecznym skut-
kiem rozwoju ruchu przemiany świadomości i wkrótce stały sie ̨ rozpozna-
walnym znakiem masowego ruchu hippisowskiego.

Kolebka ̨ squattingu miała jednak zostać Wielka Brytania, gdzie w obliczu
wzrastajac̨ego problemu bezdomności oraz aktywnej działalności ruchów
społecznych takich jak Komitet Stu czy Kampania na Rzecz Rozbrojenia
Nuklearnego, przeprowadzono pierwsza ̨ zakrojona ̨ na szeroka ̨ skale,̨ akcje ̨
zajmowania pustostanów i przeistaczania ich w mieszkania oraz ośrodki
działalności politycznej i kulturalnej w roku 1968.

Jak nietrudno sie ̨domyślić, wkrótce nastap̨ił konflikt pomied̨zy władzami
Londynu oraz squatterami – jeszcze w tym samym roku doszło do zamieszek
w dzielnicy Redbridge, powstałych na skutek działań majac̨ych na celu wy-
eksmitowanie zajet̨ych budynków. Od tego czasu squatting rozprzestrzenił
sie ̨ w wiek̨szości państw świata oraz ugruntował w ruchach kontrkulturo-
wych głównie za sprawa ̨ subkultury punk, dla której idee anarchistyczne,
idee wolności i autonomii stanowiły i wciaż̨ stanowia ̨ rdzeń ideologiczny.

Za symbole squattingu uchodza ̨ dziś powszechnie: Barcelona, Berlin, Am-
sterdam, Paryż, Londyn czy chociażby Genewa. W Polsce pierwsze pustosta-
ny zaczet̨o zajmować jeszcze u schyłku starego systemu. Mimo represyjnego
ustroju politycznego, udało sie ̨ zaszczepić idee ̨ squattingu nad Wisła.̨ Choć
niemożliwym wydaje sie ̨ ustalenie ile przez ten czas powstało Wolnych Do-
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mów, można oszacować, że przez prawie dwadzieścia lat działało ich około
stu. Sama ideologia, zwiaz̨ana z tworzeniem stref autonomicznych w prze-
strzeni miejskiej, opiera sie ̨w zasadzie na prostych założeniach.

Mimo tego, że squaty pełnia ̨ role ̨ alternatywnych centrów kultury oraz sa ̨
miejscami spotkań politycznych aktywistów, pełnia ̨ przede wszystkim role ̨
domów. Na bramie poznańskiego Rozbratu, najdłużej działajac̨ego w Polsce
squatu, widnieje żółty napis: „TO NASZ DOM”.

Jakkolwiek wiek̨szość ludzi wolałaby nie płacić za czynsz i żyć w społe-
czeństwie gdziemieszkanie jest darmowe, squatterzy płaca ̨za swoja ̨wolność
warunkami na jakie dobrowolnie przystaja ̨decydujac̨ sie ̨na zamieszkanie w
opuszczonym budynku, liczac̨ sie ̨z zimnem, brakiem chociażby ciepłej wody
czy trudnym sas̨iedztwem pozostałych mieszkańców.

Dlatego pustostany skupiaja ̨ głównie młodzież nie nastawiona ̨ konsump-
cyjnie, oraz zwiaz̨ana ̨ z ruchami krytykujac̨ymi panujac̨y model społeczny.
Z tego też powodu, dużo pustostanów, zarówno w Polsce jak i na świecie,
prowadzi działalność społeczna,̨ jak „Jedzenie Zamiast Bomb” czy kultural-
na ̨przez organizowanie koncertów, teatrów alternatywnych, festiwali, i spo-
tkań działaczy ruchów antysystemowych. Oczywiście w wiek̨szość inicjatyw
squaterskich wliczona jest ich tymczasowość.

Własność, zarówno prywatna jak i miejska, podlega prawnej ochronie i
tylko w nielicznych krajach mimo zapisów prawnych dopuszczajac̨ych zaj-
mowanie przez bezdomnych opuszczonych i otwartych budynków, pozwala
sie ̨ na dłuższe działanie squatu. Do ewikcji dochodzi najcześ̨ciej po sprzeda-
niu danemupodmiotowi zajmowanych przez squatterów budynków. Równie
czes̨to ewikcje sa ̨efektem odwetu władz na sprawiajac̨ej kłopoty grupie dzia-
łaczy politycznych.

Wydarzenia podczas szczytu G8 w Pradze odbiły sie ̨ echem w postaci
brutalnego wyrzucenia mieszkańców tamtejszej Landronki, bed̨ac̨ej naj-
wiek̨szym i najpreż̨niej działajac̨ym squatem w mieście. Istota konfliktu
mied̨zy władza ̨ a jej kontestatorami wpisana jest w opozycyjne stanowiska
i interesy obu tych grup. Jednak pamiet̨ać należy, że praskie wydarzenia,
jakie oglad̨ać mogliśmy w telewizji pokazuja,̨ że istnienie alternatywnej
sfery wolności jest społeczeństwu, a w szczególności młodzieży potrzebne.

Dlatego squaty mimo zakazów i wysiedleń, powstaja ̨ i powstawać bed̨a ̨ ca-
ły czas. Mimo że w dyskursie medialnym, obrońcy i twórcy tych inicjatyw
obarczani sa ̨ wina ̨ za chaos społeczeny i utożsamiani z kryminalistami, kul-
tura alternatywna i strefy swobodnej działalności i wypowiedzi, jakimi sa ̨
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na świecie zamieszkałe pustostany, sa ̨ niezwykle ważnymi wartościami dla
społeczełstwa, któremu wraz z demokracja ̨ dano prawo samostanowienia.

I choć jego granice wyznaczone sa ̨ literami prawa, nie zmieni to faktu, że
zawsze bed̨a ̨ istnieć jednostki, dla których wolność nieodłac̨znie stoi poza
ramami kodeksów. Konsekwencja ̨ tego jest zarówno istnienie stref autono-
micznych i ciag̨łe działanie na rzecz tworzeniaWolnychDomówdlaWolnych
Ludzi, ale także trwajac̨y od wielu lat konflikt o prawo ludzi do korzystania z
przestrzeni publicznej, który jak pokazuja ̨ regularne wydarzenia, doprowa-
dzić może do silnych wstrzas̨ów społecznych.
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