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Badania zostały zrealizowane przy wsparciu stypendialnym z Dahlem Research School na Wolnym Uniwersytecie

Berlina i Stanley Seeger Center for Hellenic Studies na Uniwersytecie Princeton.

Finansowy, społeczny i polityczny kryzys w Grecji wraz z momentami

determinującymi jego granice, takimi jak zamieszki z 2008 roku czy oku-

pacja placu Sindagma przez greckich „aganaktismenoi”, mogą być rozu-

miane fi lozofi cznie lub estetycznie jako wydarzenia. Trudno było spre-

cyzować ich działanie, intencje oraz granice ich doświadczania. Trudno

było w pełni pojąć ich wewnętrzną logikę czy też funkcje, czynności

i miejsca podmiotów ujętych przez tę niejasność. Przemodelowały one

część ludzkiego, społecznego, politycznego, ale także estetycznego do-

świadczenia wyłaniającej się właśnie, codziennej „realności”..

B a d i o u

E V A  F O T I A D I

„Wydarzenia medialne” 
w spektaklu greckiego kryzysu
  Nieporządek, represje, mediatyzacja 
   i polityka niepewnej przyszłości
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Pomiędzy końcem 2008 a 2014 rokiem w prze-
strzeniach miejskich, zwłaszcza w centrum Aten,
regularnie dochodziło do publicznych manifesta-
cji „nieporządku”, którym towarzyszyły represje
ze strony policji, widowiskowo zapośredniczane
przez informacyjne środki przekazu1. Restrykcyj-
ny grecki rząd wykorzystał te zjawiska z zamia-
rem spotęgowania i zmanipulowania panujących
już nastrojów niepewności i braku poczucia bez-
pieczeństwa – cytując Lauren Berlant, chodziło
o „przywrócenie do kolektywnej fantazji aury 
państwa jako suwerennego aktora oraz niedo-
puszczenie do rozpoznania pokrewieństwa tra-
gizmu ich (ludzi i państwa) długu oraz destruk-
cyjnych wpływów kapitalizmu”2. Nieporządek 
i niepewność stanowiły sedno konstrukcji stanu
wyjątkowego, szeroko dyskutowanego w ostatniej
literaturze kryzysowej3. Tym, co mnie tutaj inte-
resuje, jest fakt, że zwłaszcza w 2012 i 2013 roku
niektóre akty brutalnych represji państwa wzglę-
dem niezróżnicowanej mieszaniny obywatelskie-
go nieposłuszeństwa, bandytyzmu i marginesu
społecznego, występujących głównie w śródmieś-
ciu Aten, zostały przekształcone w wydarzenia 
dziennikarskie przez media. Wyprodukowane

1 Ograniczyłam moje badania do materiałów z mediów

informacyjnych, a dokładniej z telewizji oraz prasy drukowanej

i elektronicznej, które przedostawały się później do innych

mediów (np. do serwisów Facebook i YouTube).
2 L. Berlant, Austerity, Precarity, Awkwardness, https://

supervalentthought.files.wordpress.com/2011/12/berlant-aaa-

2011final.pdf, s. 2 (2.03.2015).
3 Zob. np.: A. Athanassiou, The Crisis as State of Emergency.

Critiques and Resistances, Athens 2012; C. Douzinas, 

Philosophy and Resistance in the Crisis: Greece and the
Future of Europe, Cambridge 2013; C. Filippidis, Performing 
the State of Emergency in Situ Parts 1 to 4, The city at a Time

of Crisis, 26.04.2013, 13.05.2013, 10.06.2013, 17.06.2013,

http://www.crisis-scape.net/blog/item/126-performing-the-state-

of-emergency-in-situ-intervention, http://www.crisis-scape.net/

blog/item/133-performing-the-state-of-emergency-in-situ-part-2-

intervention, http://www.crisis-scape.net/blog/item/140-

performing-state-of-emergency-in-situ-part-3-intervention, http://

www.crisis-scape.net/blog/item/141-performing-state-of-

emergency-in-situ-part-4-intervention (2.03.2015); 

A. Koukoutsaki, Selective removal and societies of control, 

crimevssocialcontrol, 8.04.2014, http://crimevssocialcontrol.

blogspot.de/2014/04/blog-post.html (2.03.2015); M. Lazzarato,

The Making of the Indebted Man: an Essay on the Neoliberal 
Condition, Semiotext(e) intervention series 13, Los Angeles

2012.

na kształt spektakli, te „wydarzenia medialne” 
uprawomocniały reprezentacje dyskursu stanu 
wyjątkowego takie jak „getto” w centrum miasta, 
„odzyskiwanie centrum od imigrantów”, „wal-
ka przeciwko anomii”. W tym artykule sugeruję, 
że owe doniesienia powinny być określane jako 
„wydarzenia medialne”, nie zaś „mediowane” lub 
„zmediatyzowane”, ponieważ właściwym wyda-
rzeniem było ich stawanie-się-niusem czy stawa-
nie-się-powszechnym4.

Frank Esser i Jesper Strö mbä ck utrzymują, że 
dzisiejsze media są silnie uwikłane w procesy spo-
łeczne i polityczne oraz że „informacje płynące 
z mediów lub zdobyte dzięki nim łączą się i prze-
platają z informacjami zgromadzonymi w rezulta-
cie komunikacji interpersonalnej lub prywatnych 
doświadczeń. W ramach tego «medialna defi nicja 
rzeczywistości zespala się ze społeczną» […]5”. Au-
torzy różnicują swoje podejście względem teorii 
„efektów mediów”, zazwyczaj kierującej się logiką 
przyczynowo-skutkową w określaniu tego, jak efek-
ty mediów wywodzą się z transmitowanych treści. 
Mediatyzacja natomiast objaśnia to, jak „media 
w coraz większym stopniu przesiąkają przez całość 
życia społecznego, co utrudnia traktowanie ich jako 
egzogennych”6.

4 Używam pojęcia „wydarzenie medialne”, odnosząc się

specyficznie do sytuacji, zajść, akcji, operacji i interwencji 

łączonych z tłumieniem przez państwo przejawów „nieporządku”, 

które zdarzały się od lat (np. tzw. operacje „zamiatania” 

i „oczyszczania” stref w centrum miasta z imigrantów, 

pracowników seksualnych czy osób zażywających narkotyki), ale 

w określonych momentach dysponują nadzwyczajnym 

kontekstem, ponadprzeciętnym zainteresowaniem mediów 

i spektakularną estetyką „wiadomości z ostatniej chwili”. To 

przybliża mnie do rozumienia wydarzeń medialnych przez Jill 

Bennet, odróżniającej je od wydarzeń pojmowanych filozoficznie 

czy estetycznie. Podczas gdy te ostatnie „nie dysponują 

determinującymi je granicami, to cechą wyróżniającą wydarzenia 

medialne jest to, że mają zdefiniowany początek i koniec. 

Wydarzenia medialne trwają, dopóki są relacjonowane”.
5 F. Esser, J. Strö mbä ck, Introduction. Mediatization of Politics: 

towards a Theoretical Framework, [w:] F. Esser, J. Strö mbä ck 

(red.), Mediatization of Politics: Understanding the 
Transformation of Western Democracies, Hampshire – New

York 2014, s. 9.
6 Ibidem, s. 10.
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W ten sposób rozwijany na temat centrum Aten dys-
kurs getta bądź oblężonego miasta7 był rezultatem 
doświadczania rzeczywistości społecznej w prze-
strzeni publicznej, ale także zinternalizowania tych 
kwestii przez media. Jest to szczególnie istotne dla 
odbiorców spoza Aten, dla których medialne repre-
zentacje nieporządku i represji w przestrzeniach 
publicznych po zamieszkach w 2008 roku rzadko 
zbiegały się z ich prywatnym, lokalnym i doświad-
czanym na co dzień poczuciem obywatelstwa. Cho-
ciaż centralne kwestie w dyskursach kryzysu i nie-
porządku (takie jak nielegalni imigranci, rasizm, 
przestępczość) często przenikały codzienność na 
peryferiach, stawały się one tematem ogólnokrajo-
wych informacji tylko wtedy, gdy były interesujące 
z punktu widzenia Aten. Mimo iż nie próbuję do-
wieść, że dramatyczne operacje w ramach represji 
państwa były przeprowadzane tylko dla oddźwięku 
w mediach, to jednak przekształcenie ich w wyda-
rzenia medialne sprawiło, że akcje z centrum Aten 
oddziaływały w całym kraju. Zgodnie z tym wyda-
rzenia medialne w wiadomościach rzeczywiście za-
chowują logikę przyczynowo-skutkową charaktery-
styczną dla teorii efektów mediów. 

Decydujące dla zrozumienia tych niedawnych zja-
wisk jako wydarzeń medialnych w obrębie dzisiej-
szego wysoce zmediatyzowanego życia politycznego 
i społecznego jest to, że nie są one narzędziem w rę-

7 Analiza tego dyskursu zawarta jest m.in. w: C. Filippidis, État de
siege. Public Space User Manual Parts 1 to 3, The City at

a Time of Crisis, 18.01.2013, 22.02.2013, 14.03.2013, http://

www.crisis-scape.net/blog/item/99-etat-de-siege-public-space-

user-manual-1-of-3, http://www.crisis-scape.net/blog/item/102-

public-space-user-manual-2-of-3, http://www.crisis-scape.net/

blog/item/118-public-space-user-manual-3-of-3 (2.03.2015);

M. Kalatzopoulou, P. Koutrolikou, K. Polychroniadi, The
Dominant Discourse about the Centre of Athens, encounter

Athens, 15.05.2011, https://encounterathens.files.wordpress.

com/2011/05/encounter-logos-15052011.pdf (4.03.2015);

A. Koukoutsaki, The Security Model. Reconstruction and
Transpositions of the Punishment Mechanism and the 
Question of Consensus, [w:] E. Fotiadi, K. Georgelou, M. Tsipos

(red.), |∏| 3. The Art of Lawlessness / I Techni tis Anomias, 

Athens 2015; P. Koutrolikou, D. Siatitsa, The Construction of 
a ‘Public’ Discourse for Athens Centre: Media, Migrants and 
Inner-City Regeneration, encounter Athens, 10.08.2012, https://

encounterathens.wordpress.com/2012/08/10/the-construction-

of-a-public-discourse-for-athens-centre-media-migrants-and-

inner-city-regeneration/ (2.03.2015).

kach tylko określonych podmiotów (np. państwa),
lecz potencjalnie każdego podmiotu. Na przykład
w listopadzie 2014 roku administracja państwo-
wa została zapędzona w kozi róg przez młodego
anarchistycznego więźnia, który – świadomie bądź
nieświadomie – zwrócił rządowe instrumenty prze-
ciwko sobie samemu: wyprodukowane wydarzenie
medialne dotyczyło państwowych represji, a afek-
tywny potencjał poczucia niepewności został użyty 
w stosunku do publiczności wiadomości. Powrócę
do tej sprawy pod koniec artykułu. 

Według Lauren Berlant konsekwencją polityki re-
strykcyjnego państwa jest nie tylko redukcja ma-
terialnych środków do życia, lecz składa się na nią 
także przekształcenie fantazji obywateli na temat
samego państwa8. By ludzie nadal akceptowali pra-
wo, policję i regulacje podatkowe, państwo musi wy-
naleźć nowe metody utrzymania aury suwerenno-
ści. Prekaryjność stanowi tutaj element kluczowy9.
Odnosi się zarówno do konkretnych zawahań spo-
wodowanych przez niestabilne relacje pomiędzy ka-
pitałem a państwem, jak i do ogólniejszych opisów 
historycznie postrzeganej teraźniejszości. Jako po-
jęcie ideologiczne jest „wezwaniem do walki o nowy 
świat solidarności i troski, obierający za generalną 
zasadę publiczne dobro, którego energia nie służy 
do wspierania prywatnego dobrobytu i powinna być
chroniona przez klasę polityczną”10.

*
Powróćmy teraz do Grecji. Zamieszki w grudniu
2008 roku obejmujące Ateny i większość greckich
miast, będące reakcją na zabicie szesnastoletniego
Alexandrosa Grigoropoulosa przez funkcjonariusza 
policji, stanowiły spontaniczny wybuch skumulo-
wanego napięcia związanego z wielopoziomowymi
aberracjami w greckim społeczeństwie. Zmiana rzą-
du w październiku 2009 roku ujawniła koszmarną 
sytuację fi nansową Grecji. W latach 2010–2011 nowy 
rząd zaakceptował warunki pomocy fi nansowej ze
strony Trójki. Ludność silnie protestowała, okupowa-

8 L. Berlant, Austerity, Precarity..., op. cit., s. 1.
9 Ibidem, s. 2.
10 Ibidem.
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ła plac Sindagma i tym podobne. Chociaż protesty te
nie wywołały żadnej reakcji ze strony państwowych 
dowódców, odegrały istotną rolę na poziomie emocji, 
potęgując wśród rządzących uczucie strachu przed 
własnymi obywatelami i równolegle napełniając 
wielu ludzi poczuciem energii, partycypacji w mo-
mencie historycznym, który dysponuje potencjałem
do wytworzenia nowych form kolektywności, prze-
kraczających tradycyjne podziały polityczne i klaso-
we11. Tymczasem od 2009 do 2012 roku przestrzenie 
publiczne, szczególnie w Atenach, zmieniały się ra-
dykalnie na skutek nasilających się zaniedbań, biedy, 
bezdomności, przestępczości, narkomanii, rasizmu 
i populistycznych akcji skrajnie prawicowej organiza-
cji Złoty Świt, czemu towarzyszyły zamknięcia wielu 
sklepów i biur. Materiały informacyjne były emito-
wane każdorazowo, gdy dochodziło do aktów agresji, 
eskalujących w różnych okresach pomiędzy 2010 
a 2012 rokiem12, co obdarzyło centrum Aten pierw-
szoplanową rolą w spektaklu greckiego kryzysu. 

W trakcie 2012 roku zaszła poważna zmiana w mate-
riałach informacyjnych: jako element wykreowanego
spektaklu kryzysu umieszczono w nich zorganizo-
wane na wielką skalę operacje specjalnych oddzia-
łów policji. Ponadto informacje w mediach, zarówno
mainstreamowych, jak i niszowych, unaoczniały bru-
talność policji w stosunku do tych grup, które zostały 
zidentyfi kowane jako nielegalne i stanowiące zagro-

11 C. Filippidis, État de siege. Public space user manual parts 1 to 
3, op. cit.; M. Mentinis, Remember Remember the 6th of 
December: A Rebellion or the Constituting Moment of 
a Radical Morphoma?, „International Journal of Urban & Regional 

Research” 34/2010, s. 197–202; D. Papadopoulos, V. Tsianos,

M. Tsomou, Athens: Metropolitan Blockade – Real Democracy, 

European Institute for Progressive Cultural Policies, http://eipcp.

net/transversal/1011/ptt/en (2.03.2015); C. Petropoulou, From the 
December Youth Uprising to the Rebirth of Urban Social
Movements: A Space–Time Approach, „International Journal of 

Urban & Regional Research” 34/2010, s. 217–224;

S. Stavrides, The December 2008 Youth Uprising in Athens: 
Spatial Justice in an Emergent ‘City Of Thresholds’, „Justice 

Spatiale 2 / Spatial Justice 2” 2/2010, http://www.jssj.org/article/

la-revolte-de-la-jeunesse-athenienne-de-decembre-2008-la-justice-

spatiale-dans-une-ville-des-carrefours-emergente/ (3.03.2015).
12 Przebieg wydarzeń greckiego kryzysu w języku angielskim 

dostępny jest na stronie http://crisis-scape.net/resources.

Znajdują się tam także raporty na temat agresji policji i Złotego

Świtu z niszowych mediów (np. http://blog.occupiedlondon.org/),

nie zawsze dostępne w mediach głównego nurtu.

żenie. Wczesnym rankiem pod koniec kwietnia 2012 
roku, na krótko przed majowymi wyborami parla-
mentarnymi, oddziały policji (tzw. straż specjalna) 
wkroczyły do miejsc w centrum miasta znanych jako 
schronienia narkomanów, bezdomnych, pracowni-
ków seksualnych oraz imigrantów i ściągnęły z nich 
dziesiątki kobiet. Policja poddała je przymusowemu 
testowi na obecność wirusa HIV, a u tuzina spośród 
tych kobiet – będących ewidentnie narkomankami – 
test wypadł pozytywnie. W wiadomościach nazwano 
je „prostytutkami”, pomimo że wszystkie z wyjąt-
kiem jednej były schwytane z ulicy, a nie w trakcie 
sytuacji, która uzasadniałaby takie określenie13. Po-
licja udostępniła na swojej stronie fotografi e zatrzy-
manych, a także ich imiona, imiona ich rodziców, 
informacje o wieku, miejscu urodzenia i zamiesz-
kania. Ministrowie zdrowia i porządku publicznego 
nazwali je „bombą sanitarną” oraz „zagrożeniem dla 
greckiej rodziny”. Niedługo po tym fotografi e i dane 
osobiste kobiet zaczęły intensywnie krążyć po inter-
necie oraz spełniać funkcję „wiadomości z ostatniej 
chwili” w programach informacyjnych i analitycz-
nych. Prokuratura postawiła kobietom zarzut prze-
stępstwa umyślnego spowodowania uszczerbku na 
zdrowiu – w oczekiwaniu na proces spędziły miesiąc 
w areszcie14. Piątego sierpnia 2012 roku policja przy-
stąpiła do operacji „Xenios Zeus” (Gościnny Zeus), 
wprowadzającej najostrzejsze dotychczas restryk-
cje względem osób podejrzanych o nielegalny pobyt 
w kraju. Cztery i pół tysiąca policjantów rozlokowa-
nych w całych Atenach zatrzymało ponad siedem ty-
sięcy imigrantów w mniej niż 72 godziny. Przez sześć 
miesięcy policja zorganizowała naloty na 528 domów 
i wezwała 84 tysiące 792 imigrantów na posterunki 
w celu kontroli, ale tylko 4 tysiące 811 z nich zostało 

13 Historia aresztowanych kobiet została udokumentowana

i przeanalizowana w filmie Ruins (2013) w reżyserii Zoe Mavroudi, 

zawierającym fragmenty materiałów z programów informacyjnych 

i analitycznych z czterech różnych kanałów, w tym z państwowej 

telewizji NET. Zob. także C. Douzinas, Philosophy and
Resistance…, op. cit., s. 39–42.

14 Nieoficjalnie mówi się, że policja doprowadziła na posterunek 

także osoby transseksualne, okazało się jednak, że żadna z nich 

nie była zarażona wirusem HIV. Co więcej, ujawniono, że 

operację policji zaplanowano z zamiarem odnalezienia 

zarażonych wirusem HIV imigrantek, zwłaszcza pochodzących 

z Afryki, jednakże wszystkie zarażone, poza jedną Rosjanką, były 

Greczynkami (Ruins, reż. Zoe Mavroudi, 2013).



aresztowanych za nielegalny pobyt. W trakcie pierw-
szych miesięcy trwania operacja zyskała szeroki od-
dźwięk w mediach, zdjęcia grup policji i imigrantów 
w rozmaitych otwartych, publicznych przestrzeniach 
kolejny raz znalazły się w czołówkach wiadomości15. 
Ponadto od grudnia 2012 i przez cały 2013 rok poli-
cja brutalnie ewakuowała szereg skłotów na terenie 
całej Grecji, co ponownie szeroko odnotowano w te-
lewizji i prasie16. W lutym 2013 roku banda sześcior-
ga młodocianych napadła na bank i urząd pocztowy 
w mieście Velventos w północno-zachodniej części 

15 Zob. np.: Mega Gegonota, 10.08.2012, https://www.youtube.

com/watch?v=81rU30iGzLU (9.03.2015), Antenna news,

4.08.2012, https://www.youtube.com/watch?v=z0bB5t307dA 

(4.03.2015); anonimowe wideo zawierające fragmenty wiadomości 

Alpha News i MEGA Gegonota z komentarzem, 7.08.2012, 

https://www.youtube.com/watch?v=FHnpHFBeTW0 (9.03.2015).

„«Nie pozwolimy, by nasze miasta i nasz kraj były okupowane 

i zamieniły się w getto dla imigrantów» – powiedział minister

porządku publicznego Nikos Dendias podczas dyskusji władz na

temat wybudowania w stolicy ośmiu izb zatrzymań, mogących

pomieścić do 10 tysięcy imigrantów” – H. Smith, Greek 
Crackdown on Illegal Immigrantsleads to Mass Arrests, The 

Guardian, 7.08.2012, http://www.theguardian.com/world/2012/

aug/07/greece-crackdown-illegal-immigrants-arrest (3.03.2015).
16 Zob. Ski News, 8.01.2013, https://www.youtube.com/

watch?v=B1_tKN15zq8 (9.03.2015), STAR News, 9.01.2013,

https://www.youtube.com/watch?v=Ew5-aCq6aP4 (3.03.2015); 

D. Vythoulkas, Reoccupation of ‘Lela Karagianni’ in the Area
of Kypseli,To Vima, 15.01.2013, http://www.tovima.gr/society/

article/?aid=493097 (9.03.2015).

kraju, w czego następstwie praktycznie natychmiast
doszło do aresztowania. Byli to członkowie Nuclei of 
Fire, anarchistycznej grupy fi gurującej na liście orga-
nizacji terrorystycznych, odpowiedzialnej za napaści
na własność prywatną, głównie w Atenach, od stycz-
nia 2009 roku. Kiedy policja ujawniła ich fotografi e
z zatrzymania, można było zauważyć, że zdjęcia pod-
dano cyfrowej manipulacji, mającej zakryć rozległe
obtłuczenia twarzy, powstałe już po aresztowaniu.
Ostatecznie wyciekły także oryginały, co spowodo-
wało protesty przeciwko brutalności policji17.

Berlant sugeruje, że wydarzenia kryzysowe są za-
wsze także kryzysem gatunku, w tym sensie, że czę-
sto brakuje odpowiedniej formy do adekwatnego
opisu tego, co się wydarza. Nawet jeśli coś, co dzie-
je się w teraźniejszości, może być percypowane na 
poziomie emocjonalnym, to procesy przyswajania 

17 Mega Gegonota, 2.02.2013, https://www.youtube.com/

watch?v=Ktlo4d6zh68 (9.03.2015); Mega Gegonota, 3.02.2015,

https://www.youtube.com/watch?v=g0nXEReexMc (9.03.2015);

Makelarisa, ‘Smack’ of the District Attorney PEPONI against
the antiterrorist: The Six Found Guilty for the Robbery in
VELVENTOS with Mitigation, INNOCENT for the Nuclei of 
Fire’, Makeleio.gr, 6.09.2014, http://www.makeleio.

gr/?p=160803 (2.03.2015); STAR News, 29.11.2013, https://

www.youtube.com/watch?v=GesAwqR8ATg (3.03.2015).
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i adaptacji okazują się kłopotliwe18. Grecki rząd sa-
modzielnie stworzył nowy, wywodzący się z pojęcia 
„anomii” gatunek, który obejmuje niemal wszystko, 
co postrzegać można jako zakłócenie porządku czy 
zagrożenie: od unikania odpowiedzialności podat-
kowej po cywilne nieposłuszeństwo, od zbrodni po 
nielegalną imigrację19. Według Costasa Douzinasa 
„rząd wybrał prawo i prawowitość jako dogodny 
grunt pod delegalizację oporu”20, a także, dodała-
bym, na poziomie emocji anomia awansowała, obej-
mując odtąd wszystko, co związane jest z ludzkim 
poczuciem niepewności i codziennym niepokojem.

Wyjątkowe w mediatyzowaniu greckiego, rządo-
wego gatunku „wojny przeciwko anomii” w latach
2012–2013 było to, że operacje, które prezentowano
publiczności, nie były niczym nowym – tak zwane
akcje „zamiatania”, służące „oczyszczaniu” konkret-
nych ulic z imigrantów, osób zażywających narkoty-
ki i prostytutek, były prowadzone już od lat. To, co
było jednak tutaj nowe, to skala, strategiczna organi-
zacja21, a zwłaszcza rozmiar oraz fakt upubliczniania 
przejawów nadmiernej przemocy fi zycznej na poste-
runkach policji i w więzieniach, jak również ujawnia-
nie historii medycznej i nazwisk pacjentów22. Także
dlatego nazywam je „wydarzeniami medialnymi”.
Zostały one przekazane przez telewizję i prasę jako
spektakularne wieści, jednak nie były to wydarzenia 
zaskakujące czy żywiołowe – stanowiły w istocie 
odpowiednio zaprojektowane sytuacje, z ustalonym 

18 L. Berlant, Austerity, Precarity..., op. cit., s. 2; zob. także: 

eadem, Cruel optimism, Durham 2011, s. 4.
19 Znamienne jest, że pomiędzy 1.01.2009 a 16.10.2014 roku

w gazecie „To Vima” pojęcie ‘ανομία’ pojawia się 266 razy. 

W większości zdigitalizowanych archiwów kanałów telewizji 

państwowej ET-1, NET i ET-3 pomiędzy 1.01.2009 a 30.01.2013

termin pojawia się przynajmniej raz w miesiącu w odniesieniu do

szerokiego zakresu tematów takich jak: ogólna kondycja państwa

i całości rządowej polityki (15.03.2009), także w opinii lidera partii

opozycyjnej (m.in. 22.05.2009, 1.06.2009), kwestii

przestępczości i braku poczucia bezpieczeństwa wśród

obywateli (8.04.2009) i specyficznie w związku z wymykającymi

się spod kontroli działaniami grup młodocianych (23.01.2009),

nielegalnymi imigrantami i chuliganizmem (9.10.2009). Od 2010

do 2013 roku „wojna przeciwko anomii”, równolegle lub

przeplatając się z „wojną przeciwko korupcji”, stanowią centralną 

problematykę dyskursu rządowego.
20 C. Douzinas, Philosophy and Resistance…, op. cit., s. 50.
21 C. Filippidis, Performing the State of Emergency..., op. cit.
22 Zob. także: A. Koukoutsaki, The security model…, op. cit.

początkiem i końcem, podziałem na role, słowni-
kiem i gramatyką. Zdaniem lewicowych kryminolo-
gów, tym, co uległo zmianie w represjach państwa, 
była brutalność, wybiórczość co do poszczególnych 
grup, nieukrywanie surowości przed publicznością, 
ale celowe unaocznianie i niemalże promowanie 
kar23 oraz czerpanie uzasadnienia z dyskursu ano-
mii, wyróżniającego kategorie prawych obywateli 
i bezprawnych grup.

Finansowy, społeczny i polityczny kryzys w Grecji 
wraz z momentami determinującymi jego grani-
ce, takimi jak zamieszki z 2008 roku czy okupacja 
placu Sindagma przez greckich „aganaktismenoi”, 
mogą być rozumiane fi lozofi cznie lub estetycznie 
jako wydarzenia24. Trudno było sprecyzować ich 
działanie, intencje oraz granice ich doświadczania. 
Trudno było w pełni pojąć ich wewnętrzną logikę 
czy też funkcje, czynności i miejsca podmiotów uję-
tych przez tę niejasność. Przemodelowały one część 
ludzkiego, społecznego, politycznego, ale także 
estetycznego doświadczenia wyłaniającej się właś-
nie, codziennej „realności”25. Owo zagmatwanie 
oraz radykalna nieokreśloność stanowiły właściwą 
treść anomii i bezprawia. Przeciwko polityce oraz 
estetyce wydarzenia państwo wysunęło politykę 
i estetykę spektaklu, którego celem było przywró-
cenie porządku w zbiorowości. Co więcej, podczas 
gdy właściwym podłożem powszechnego poczucia 
niepewności – w tym państwa – była abstrakcyjność 
neoliberalnej ekonomii globalnego kapitalizmu, 
to wykreowane wydarzenia medialne wykorzysta-
ły społeczne symptomy kryzysu w przestrzeniach 
publicznych – ubóstwo, bezdomność, uzależnienie 
od narkotyków i tym podobne – by skierować uwa-
gę na bardzo konkretny, namacalny i działający na 

23 Future Suspended, reż. R. Domoney, 2014, http://www.crisis-

scape.net/video/future-suspended-english (2.03.2015);

A. Koukoutsaki, The security model…, op. cit.
24 Zob. np.: C. Douzinas, The New Dekemvriana, or, Honouring 

the Name, „Synchrona Themata” 103/2008, s. 110–111; 

K. Stafylakis, Against the event: the role of the aesthetic in the 
events of December 2008, Kaput.gr 5, http://www.kaput.gr/gr/0

5/%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%C

E%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B

C%CE%B2%CE%AC%CE%BD/ (4.03.2015).
25 Zob. np.: C. Petropoulou, From the December Youth

Uprising…, op. cit.
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zmysły spektakl betonu, fi zyczności, cielesności
i tego, co znajome: włączywszy w to centrum mia-
sta, policję, imigrantów i tym podobne. Powszechne
zmediatyzowanie rzeczywistości społecznej i polity-
ki jest zatem niezbędne do zrozumienia funkcjono-
wania wydarzenia medialnego. Zwłaszcza dla rzad-
kich bywalców centrum Aten nie było ewidentnej
i natychmiastowo dostrzegalnej różnicy pomiędzy 
wydarzeniami „rzeczywistymi” a „medialnymi”. 

Tego typu podział ról i miejsc wymierzony jest tak-
że w prawych obywateli – odbiorców wiadomości.
Fizyczne i cielesne spektakle z ciężko uzbrojonymi
oddziałami policji, Złotym Świtem dopuszczającym
się rasistowskich zachowań, poniewieranymi aresz-
tantami i imigrantami miały za swoją publiczność
obywateli, którzy w warunkach ograniczeń, recesji
i niedorzecznego opodatkowania byli świadomi,
że nie ma gwarancji, po której stronie prawa mogą 
się znaleźć. Fizyczny spektakl zwalczania anomii
wzmógł w ten sposób niepokój obywateli związany 
z ich niepewną sytuacją, niezależnie od tego, czy za-
mieszkiwali oni Ateny, czy nie. Ponadto ideologicz-
na struktura „wojny przeciwko anomii” rozpropa-
gowała jednolity obraz przejawów obywatelskiego
nieposłuszeństwa, przestępczości i demoralizacji.
Można było się spodziewać, że w którymś momen-
cie psychologiczna presja wynikająca z niepewnych
warunków życia i ciągłego zalewu obrazów agresji,
nędzy i chaosu okaże się dla ludzi wyczerpująca.
„Targetowanie afektu” polegało na próbie zaburze-
nia ogólnego poczucia kolektywnej mocy i energii
oraz przekucia żądań politycznej transformacji,
wznoszonych podczas masowych zamieszek, prote-
stów i okupacji od 2008 roku, w stan wzmożonych
interwencji policyjnych ze strony państwa. Pomoc-
na jest tutaj analiza Berlant, która dotyczy synergii
„radykalnej demokracji i psychoanalizy” w afektyw-
nym przystosowywaniu się do niestabilności, oparta 
na obserwacji Adama Philipsa: „[…] głównym zmy-
słowym doświadczeniem równości i demokracji jest
brak pewności co do tego, gdzie ktoś się znajduje.
Ludzie jednak zaczęli odczuwać strach i nienawiść
względem tych procesów, gdyż stale dążą do spre-
cyzowania swojego społecznego umiejscowienia.
To być może okrutny optymizm, ale ludzie są przy-

wiązani do delikatnej hierarchii nierówności, która 
zapewnia im ich miejsce w świecie”26.

Co ciekawe, posłużenie się wydarzeniem medial-
nym w celu spotęgowania uczucia niepewności zo-
stało postawione na głowie, gdy 10 listopada 2014
roku dwudziestojednoletni anarchistyczny więzień
Nikos Romanos rozpoczął strajk głodowy wskutek 
odmówienia mu przysługującego prawa do przepu-
stek edukacyjnych pomimo uzyskania pomyślnego
wyniku na egzaminach wstępnych na uniwersytet27.
Strajki głodowe więźniów nie są czymś nietypowym
i rzadko się zdarza, by trafi ały do ogólnokrajowych
wiadomości lub wywierały nacisk polityczny. Jed-
nakże Romanos stanowił szczególny przypadek. Był 
przyjacielem Alexandra Grigoropulosa, obok które-
go stał w momencie zastrzelenia. Należał do grupy 
nastolatków wywodzących się z klasy średniej, któ-
rzy w następstwie zamieszek z 2008 roku utwo-
rzyli nową generację radykalnych anarchistów28.
Konkretnie był on jednym z aresztantów szyka-
nowanych w związku z napadem na bank w Vel-
ventos – jego cyfrowo zmanipulowane i oryginalne
zdjęcia obiegły już wcześniej rozmaite media. Co
więcej, Romanos był synem intelektualistów z wyż-
szej klasy średniej, rozpoznawalnych w ateńskim
społeczeństwie. Niezwykła symboliczna moc tych
okoliczności, problematyczny z punktu widzenia 
prawa zakaz przepustek edukacyjnych dla więźnia,
narzucony w ramach środków stanu wyjątkowego
oraz zbieżność czasowa z rocznicą śmierci Grigo-
ropoulosa sprawiły, że strajk głodowy Romanosa 
w sposób nieunikniony znalazł się w nagłówkach29.
Protest ten, będąc wydarzeniem medialnym, miał 
swój początek i koniec uzależnione od trwania i re-

26 L. Berlant, Cruel Optimism, op. cit., s. 194, zob. także: 

eadem, Thinking about Feeling Historical, „Emotion, Space and 

Society” 1/2008, s. 4–9.
27 Do odmówienia przysługującego więźniowi prawa doszło po 

ucieczce w trakcie przepustki w styczniu 2014 roku jednego

z członków słynnej organizacji terrorystycznej 17 Listopada.
28 R. Maltezou, D. Babington, Special Report: Inside Greece’s

Violent new Anarchist Groups, Reuters, 14.08.2013, http://

www.reuters.com/article/2013/08/14/us-greece-anarchists-

specialreport-idUSBRE97D0AK20130814 (13.12.2014).
29 K. Leontaridis, Romanos Victimizer, Nikos Victim, kathimerini.gr,

10.12.2014, http://www.kathimerini.gr/795309/opinion/

epikairothta/politikh/rwmanos-8yths-nikos-8yma (9.03.2015).
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zultatów strajku głodowego. Zawierał wszystkie wy-
mienione wcześniej komponenty wydarzenia me-
dialnego, jednak towarzyszyła mu pewna zmiana: 
„bezprawnym” podmiotem był tutaj rząd, który od-
mówił młodemu więźniowi prawa do edukacji. Stan 
wyjątkowy umożliwił greckiemu państwu ominięcie 
istniejących przepisów i zadziałanie w pewnym sen-
sie poza nimi30. Wizualna reprezentacja wydarzenia 
medialnego oparta była na relacjach i ujęciach z lat 
2008 i 2013, które ponownie trafi ły do obiegu. Nie 
ujawniono żadnego obrazu przedstawiającego więź-
nia w trakcie strajku, co przypomina o tym, że wizu-
alność i dramaturgia przemocy w wydarzeniach me-
dialnych w dużym stopniu poddają się zarządzaniu. 
Co więcej, podmiot niepewnej przyszłości odzyskał 
ludzką postać – tym razem nie była to skonstruo-
wana odgórnie, bezosobowa, grupowa tożsamość; 
kolektywne zagrożenie dla przestrzegających pra-
wa obywateli w postaci nielegalnych imigrantów, 
zakażonych kobiet i anarchistycznych terrorystów. 
Romanos był indywidualnością dysponującą na-
zwiskiem, osobistą historią i możliwością wydawa-
nia publicznych oświadczeń31. Jako anarchistyczny 
uczestnik strajku głodowego sam represjonował 
swoje ciało, narażając je na niepewną przyszłość, 
ale równolegle stanowił element kolektywnej ofi ary 
kryzysu z 2008 roku: straumatyzowani, nastoletni, 
wywodzący się z klasy średniej uczniowie dobrych 
szkół stawali się brutalnymi anarchistami.

Jeżeli na poziomie emocji spektakularne wyda-
rzenia medialne ukazujące agresję i jej tłumienie 
w przestrzeniach publicznych są narzędziem do lan-
sowania wśród ludzi politycznej bierności i ich ad-
aptacji do trudnej sytuacji32, to wydarzenie medial-
ne, którego bohaterem był Romanos, przekształciło 

30 Na temat stanu wyjątkowego w relacji do bezprawia i państwa 

podczas greckiego kryzysu zob. np.: A. Athanassiou, The Crisis
as State of Emergency. Critiques and Resistances, Athens

2012, Future Suspended, op. cit., 2014; C. Filippidis,

Performing the State of Emergency..., op. cit.; A. Koukoutsaki,

The Security Model…, op. cit.
31 N. Romanos, Statement of Nikos Romanos, Indymedia,

10.12.2014, https://athens.indymedia.org/post/1536757/ 

(9.03.2015).
32 L. Berlant, Cruel optimism, op. cit., eadem, Thinking about

Feeling Historical, „Emotion, Space and Society” 1/2008,

s. 4–9.

afektywne oddziaływanie represji państwa i popro-
wadziło ludzi z powrotem na protesty uliczne. Co 
wyjątkowo istotne, „antybohater” Romanos sprawił, 
że znów na pierwszy plan wysunęła się ambiwalen-
cja miejsc, funkcji i działań, którą „wojna przeciwko 
anomii” – wraz ze swym specyfi cznym podziałem 
zmysłowości33 – próbowała zakamufl ować przez
rozdzielenie ról i miejsc pomiędzy przeciwstaw-
ne grupy „prawych” i „bezprawnych” obywateli. 
W ciągu kilku dni po swoim sukcesie wyborczym 
z 25 stycznia Syriza dokonała symbolicznych ge-
stów: usunięto płot, który otaczał budynek parla-
mentu na placu Sindagma od czasu protestów z 2011 
roku, sprzedano opancerzone samochody poprzed-
nich ministrów i ogłoszono usunięcie policyjnych 
vanów z obszaru Exarchei (anarchistycznego cen-
trum Aten). Komunikat był prosty: ten rząd nie boi 
się ludzi. Dostosowanie przedwyborczej lewicowej 
retoryki – sprzeciwiającej się represjom policji, sta-
jącej w obronie praw imigrantów i sprawiedliwości 
społecznej w ogóle – do nowej, rządowej roli nigdy 
nie było łatwe. Kryzys jako promotor medialnej po-
lityki strachu skoncentrowany był głównie wokół 
dyskursu wyjścia Grecji z UE, który na wiosnę 2015 
roku przekształcił się z wyprodukowanych lokalnie 
„wydarzeń medialnych” w coś, co przypominało 
emitowany na co dzień telewizyjny bądź interneto-
wy serial, importowany z Unii Europejskiej.             |

Tłumaczenie z języka angielskiego: Iwona Ostrowska

33 J. Rancière, Estetyka jako polityka, przekł. J. Kutyła,

P. Mościcki, Warszawa 2007.


