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Przedmowa
Tajemniczy pseudonim Hakim Bey, do niedawna pozostajac̨y całkowicie nieznany polskie-
mu czytelnikowi, jakiegoś czasu coraz cześ̨ciej pojawia sie ̨ nie tylko na łamach anarchi-
stycznych periodyków, ale także life-style’owych magazynów, przedostaje sie ̨ ze swoimi
dziełami do druku, jest cytowanywpracach naukowych, a także stopniowo i efektywnie za-
ludnia polskojez̨yczny Internet. Jest to przynajmniej cześ̨ciowo spowodowane coraz wiek̨-
szym wpływem na nasze życie kultury euroatlantyckiej - ostrza globalizujac̨ego sie ̨ życia
społecznego, która przebijajac̨ sie ̨wraz ze swoimi zabawkami, żywnościa,̨ (pseudo)sztuka,̨
a także wzorcami osobowymi i strukturami mentalności, zalewa nas niczym mityczny po-
top, nie dajac̨y nikomu szans ucieczki poza to wezbrane morze chaosu… Nawiedzajac̨e je
jednak sporadycznie, para-gnostyckie sztoliny cyber-kultury odsłaniajac̨ jego nagie rafy,
które pochłoneł̨y już wielu żeglarzy nie posiadajac̨ych kompasu, wyrzucaja ̨ na nasz brzeg
także prawdziwe skarby, do których z pewnościa ̨należa ̨dzieła wyżej wymienionego twór-
cy.

Tworzac̨ kolejne metafory na temat naszej rzeczywistości można by rzec, że złudny lad̨
słodkich pop-miraży, oferowanych jako zaspokojenie społecznych potrzeb jednostkowej
realizacji, którywyrasta nam jako alternatywawobec erodujac̨ych z szybkościa ̨światła sys-
temów religijnych, filozoficznych i politycznych, stwarza stan oderwania człowieczeństwa
od jego podstaw, w zamian oferujac̨ czyste wyobrażenie, cudowny fantazmat, mentalna ̨re-
likwie,̨ nie dajac̨a ̨ sie ̨w żaden sposób dyskursywnie uzasadnić, a ponadto nie oferujac̨a ̨nic
poza oddalajac̨ym sie ̨ pragnieniem, nie mogac̨ym być nigdy zrealizowanym… Wyobraże-
nie to przynależy bowiem do sfery mitu i nawet jeśli ożywiane technologiami medialnymi,
pozostajac̨ymi pod kontrola ̨wysoce zracjonalizowanych struktur operacyjnych, wciaż̨ nie
jest ono w stanie obiecać nic wiec̨ej, niż tylko ślad duchowej mocy, zapach wytworzonego
w procesie marketingowym fetyszu - co jest już zreszta ̨ zwykłym banałem, kolejna ̨ para-
fraza ̨ twierdzeń sytuacjonistów.

Mówiac̨ o duchowej mocy, nie mamy tu oczywiście na myśli obdarzania pop-kultury
ambicja ̨ tworzenia nowego, uniwersalnego kościoła, w którym sakramentami były!, dez-
odoranty i proszki do prania, a msze odbywałyby jedynie w formie reklam telewizyjnych,
ale chcen zwrócić uwage ̨ na fakt, że pomimo najbardziej wdziec̨znego rodzaju materiali-
zmu, jaki ta formacja reprezentuje, nie może sie ̨ ona obyć bez środków jego dystrybucji i
tworzenia zewnet̨rznych mechanizmów transpozycji wyobrażeń, bed̨ac̨ych immanentny-
mi składnikami wiary w pragmatyczny efekt jego działań wymiar najbardziej oczywisty,
lecz jakże misternie wpleciony w sam proces kontrolny. Stad̨ zaś krok już tylko do uświa-
domienia sobie, że poruszajac̨ ciało (telewizja jako rzeźba), poruszamy także umysł (sy-
nestezyjny atak na zmysły), który ostatecznie decyduje o znaczeniu i skuteczności każdej
akcji promocyjnej, każdej próby manipulacji naszymi procesami decyzyjnymi. Jest to nie-
mal negatywna gnoza, w której zamiast technik pozwalajac̨ych odkotwiczyć sie ̨ umysłowi
od wymagań własnego ciała, dochodzi do obciaż̨enia go dodatkowym balastem; jako zaś,
że człowiek życie swoje nosi w głowie („wszystko jest w mózgu, nigdzie wiec̨ej.”), składa
je on w ten sposób na ołtarzu Wszechmogac̨ego Towaru.
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Pomimo tego jednak, że stan ten czes̨to określany przez myślicieli postmodernistycz-
nych jako „niemożność” wywołuje depresje,̨ schizofrenie ̨ i ogólny brak orientacji (dla bar-
dziej konserwatywnych odbiorców kultury jest zaś niemal „wywróceniem rzeczy do gó-
ry”), zdaje sie ̨ on być jednak przede wszystkim okresem przejściowym, w którym walka
coraz bardziej agresywnego ze wzgled̨u na swoja ̨ recesje ̨ kapitalizmu o zdobywanie no-
wych rynków sprzedaży i tworzenie nowych kanałów reprodukcji, zaczyna dominować
nad wszelkimi innymi formami kontroli rzeczywistości społecznej i staje sie ̨ nowa ̨ meta
narracja,̨ obdarzajac̨a ̨świat błogim uśmiechem super modelki, stojac̨ej pośród rzezi wojen
naftowych na Bliskim Wschodzie i kontrolowanych ’przewrotów pałacowych’ w Amery-
ce Południowej, jak cybernetyczna matka, z której piersi zaraz tryśnie zwój miedziany,
mogac̨y usprawiedliwić te konflikty poprzez podłac̨zenie wszystkich czekajac̨ych na eko-
nomiczny cud, do wspólnego serwera centralnego, który obdarzy społeczeństwa gneb̨ione
impotencja,̨ błogosławieństwem uczestnictwa w cyfrowym orgazmie zwiek̨szonego bilan-
su płatniczego,malejac̨ego bezrobocia i tanich kredytówbez porec̨zenia. Czy tak sie ̨jednak
stanie czy nie, kapitalizm po kolejny udowadnia, że główna ̨ forma ̨ jego przejawiania sie ̨ i
fluktuacji, jest przemoc i zbrodnia… w tym świecie od dawna nie może być jednak mowy
o czystości, gdyż dekaadencja jego dualistycznego porzad̨ku - zapoczat̨kowanego przez
chrześcijaństwo, a zakończonego z TURBO-kapitalizm - idzie zawsze w parze z przekra-
czaniem systematycznych opozycji wytworzonych przez niego w procesie swojego rozwo-
ju; innymi słowy: ideał, bed̨ac̨y projektem in statu nascendi, zawsze posiada swoje czarne
przeciwieństwo, bed̨ac̨e aktywnym gwarantem istnienia zapotrzebowania na realizowana ̨
utopie ̨ - prawda wyjet̨a niemal żywcem z Braci karamazow.

Ten stan rzeczy jest oczywista ̨ reguła ̨ w świecie, który rzad̨zony wyobrażeniami seksu,
krwi i śmierci (posługujac̨ sie ̨ niemal behawiorystycznym dyskursem: jako posiadajac̨ymi
najwiek̨szy potencjał stymulacyjny), domaga sie ̨corazwiek̨szego, a jednocześnie coraz bez-
pieczniejszego do nich dostep̨u kreujac̨ w ten sposób rynek usług i sprzedaży, majac̨ych te
pragnienia zaspokajać poprzez ich towarowa ̨ sublimacje.̨ Tym samym dochodzi do para-
doksu, którego centrum jest zniekształcanie naturalnej rzeczywistości uczuć i emocji, na
rzecz ich zapośredniczonych wyobrażeń, którymi można sie ̨ sycić bez ryzyka bycia wysta-
wionym na ich prawdziwe działanie. Hiperrzeczywistość… kolejny post-sytuacjonistyczny
banał, od dawna bed̨ac̨y już zreszta ̨w arsenale analitycznym postmodernizmu.

Jednak kontrkulturowi twórcy, tacy jak Bey, nie daja ̨ sie ̨ ogarniać ani konsumpcjoni-
stycznemu spektaklowi, który chce narzucać ludzkiemu umysłowi swój monopol na inter-
pretacje,̨ ani też postmodernistycznym egzegezom, wtórujac̨ym duchowi apatii i po cichu
wspierajac̨ym emancypacje ̨kapitału. Dokonujac̨ kulturowej rebelii ’rozbicia ekranu’, wska-
zuja ̨na niewyczerpane źródła spontaniczności ludzkiej duszy, któramożewywalczyć sobie
wolność, jeśli tylko zdecyduje sie ̨na wrogi wobec systemu kontrolnego, pierwszy akt okul-
tystycznego zamachu i zniszczy narzucanemu ograniczenia poprzez wejrzenie w centrum
samego siebie, tamdokad̨ nie docieraja ̨żadne kamery i znajdziemroczne jad̨ro ponownych
narodzin. Rodzac̨ sie ̨ zaś w ciemności, nowa wola znajdzie w sobie ogień do walki…

Nic wiec̨ także dziwnego, że jedyne środki twórczej rewolucji sa ̨przez Beya utożsamiane
z technikami magicznymi czy okultystycznymi, z cała ̨ tradycja ̨ duchowego buntu wobec
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paradygmatycznej niewoli ludzkiego umysłu. Na plan pierwszy wysuwaja ̨ sie ̨ tu zaś tech-
niki pozwalajac̨e absorbować czynniki na pozór wrogie ludzkiej jaźni, trucizny obracać
w lekarstwa, śmierć obracać w życie tworzenie eksperymentalnego laboratorium, które
może służyć zarówno do robienia bomb, jak też do sporzad̨zania nowych recept życia.

Posiadajac̨a takie laboratorium jednostka, zyskuje w ten sposób władze ̨ nad konsensu-
sem rzeczywistości; poprzez niszczenie samego siebie dokonuje w nim aktu twórczego
przeobrażenia, poprzez niszczenie matczynej, ochronnej błony rzeczywistości rodzi sie ̨w
ogniu walki. W ten sposób dokonuje sie ̨na naszych oczach alchemia wieku żelaznego Eonu
Ognia i Miecza, z jednej strony poprzez składanie krwawych ofiar na wojennych ołtarzach,
z drugiej strony poprzez rozkwit ludzkiej wyobraźni, czego wyrazem sa ̨ rosnac̨e możliwo-
ści technologii i coraz wiek̨sze zainteresowanie tajemnicami ludzkiego umysłu. Tak, jak
w starożytnych Misteriach Mitreańskich, ich bohater - Mitra Niezwycież̨ony wydobywał
miód z rany składanego przez siebie w ofierze byka dokonujac̨ w ten sposób cudu transfor-
macji (którego adept Misteriów również dostep̨ował poprzez zbryzganie krwia)̨, tak samo
w naszych burzliwych czasach, świeże życie rodzi sie ̨ poprzez śmierć starego porzad̨ku,
którego konwulsje tworza ̨ zaprawe ̨ pod nowa ̨ budowle ̨…

Niemniej jednak jest to radosny okres dla tych, którzy chca ̨ w tym okresie za zażywać
twórczej ekstazy i spijać nektar szcześ̨cia, kraż̨yć po morzach hologramów omijajac̨ gumo-
we w wyspy; nieuchronnie bowiem czeka ich los pirata, którego celem staje sie ̨ujeżdżanie
fal dzikiego oceanu chaosu. Tym zaś, którzy sie ̨ za takich piratów uznaja,̨ psudonim au-
tora tej ksiaż̨ki z pewnościa ̨ nie bed̨zie całkowicie obcy, jeśli nie dość znajomy. Surfujac̨
po nowym wszechświecie informacji i zbierajac̨ do swych sakw drogocenne perły, zawsze
szukajac̨ nowych inspiracji i twórczych rozwiaz̨ań dla duchowej stagnacji, narastajac̨ej jak
poura sieć w ludzkich sercach, która blokuje dopływ świeżego światła i powietrza, piraci
ci z radościa ̨ rozpoznaja ̨w Beyu kolejna ̨ bratnia ̨ dusze karmiac̨a ̨ ich mózgi słodka ̨amrita ̨ -
narkotykiem wyzwolenia.

Nieprzypadkowo też sam Hakim Bey, określa czes̨to swoje teorie jako ’pirackie’, podkre-
ślajac̨ tym samym nie tylko wiare ̨w moc jednostki, ale także cudowność i nieprzewidywal-
ność samego procesu życia, który niczym prawdziwy ocean, to raz targany sztormami, to
raz ukazujac̨y piek̨ne, dziewicze wyspy, wyzywa śmiałków gotowych po nim żeglować do
podjec̨ia jeszcze jednego wysiłku.

Kim jest jednak ten pomysłowy człowiek, wyjet̨y niemal żywcem z Baśni Tysiac̨a i Jednej
Nocy dla kontrkulturowych buntowników, pomagajac̨y jeszcze raz określić wroga, kiedy
ten już prawie nam sie ̨wymknał̨? Posiada on wszakże, jak każdy, ciało i umysł.

Sam Hakim Bey, właściwie Peter Lamborn Wilson, urodzony w 1943 r., jest Ameryka-
ninem irlandzkiego pochodzenia. Z wykształcenia historyk kultury, z pasji odkrywca no-
wych ścieżek poznania, mag chaosu, podróżnik, pisarz i krytyk społeczny. W swoich eks-
ploatacjach świata zewnet̨rznego ddtarł min. do Iranu (gdzie w latach ’70 zamieszkiwał, aż
do rewolucji Ajatollaha Homeiniego), Indii, Nepalu, na Jawe,̨ zwiedził też duża ̨ cześ̨ć Euro-
py.W swoich zainteresowaniach duchowych otarł sie ̨o środki psychedeliczne, tantre,̨ ZEN,
sufizm, gnostycym, dyskordianizm, hoodoo i magie ̨ chaosu. W latach ’60 był członkiem
efemerycznej komuny Timothy Leary’ego, która zamieszkiwała posiadłość w Millbrook -
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nazwana ̨ przez słynnego doktora Fundacja ̨ Kastylii na cześć Gry Szklanych Paciorków Her-
mana Hessego - razem z innymi członkami tej psychedelicznej komuny, aż do słynnego
najazdu policji na ten dom i późniejszego oskarżenia Leary’ego o posiadanie małych ilo-
ści marihuany (na podstawie dwóch podrzuconych jointów), za co został on skazany na
trzydzieści lat pozbawienia wolności z gigantyczna ̨ kaucja,̨ wynoszac̨a ̨ 5 milionów dola-
rów (jednak doktor Leary miał wtedy szcześ̨cie, gdyż został szybko uwolniony z wiez̨ie-
nia przez oddział Weatherman, po czym zbiegł do Afganistanu). W latach ’80 Hakim Bey
osiada na stałe w Nowym Jorku, gdzie powstaje wiele z jego znanych ksiaż̨ek i esejów i
gdzie mieszka do dnia dzisiejszego, w tym czasie podejmuje też prace ̨w jednej z nowojor-
skich stacji radiowych, gdzie prowadzi własna ̨audycje.̨ Oprócz tego nawiaz̨uje współprace ̨
z miejscowym podziemiem artystycznym, min. z Billem Laswellem i Johnem Zornem, co
owocuje kilkoma udanymi płytami spoken word i muzyki experymentalnej. W ostatnich
kilkunastu latach jest zapraszany na kongresy i konferencje na całym świecie, dotyczac̨e
mediów, krytyki kulturowej i przemian społecznych, bierze też udział jako wykładowca
wizytujac̨y, w prestiżowych seminariach antropologicznych im. Franza Boasa, na Uniwer-
sytecie Harvarda. Sam, unikajac̨y zwykle wypowiedzi na własny temat, jest obecnie dziek̨i
swoim niecodziennym poglad̨om, wyłaniajac̨ym sie ̨ z zaiście pokret̨nych dzieł, jednym z
najbardziej twórczych reformatorów anarchizmu, przystosowujac̨ym jego narzed̨zia do
epoki informacji, uzyskuje też status guru kontrkultury bed̨ac̨ jednym z najwiek̨szych, ży-
jac̨ych obiektów westchnień alterglohalistów. Pomimo wciaż̨ słabo identyfikowalnej przy-
należności do jakiejkolwiek grupy wyznaniowej czy magicznej, Hakim Bey jest, jak sam
oświadcza, członkiem Mauretańskiego Kościoła Ortodoksyjnego (przywróconego do życia
w 1986 r., wcześniej istniejac̨ego wMillbrook) - szacownej organizacji legitymujac̨ej swoja ̨
ścieżke ̨ duchowa ̨ ezoterycznym Koranem Siedmiu Kreg̨ów, objawionym w 1913 r. Świat̨obli-
wemu Timothy Drew Ali’emu. Jak pisze sam Bey:

Mauretański Kościół</em> Ortodoksyjny (Moorish Orthodox Church) jest uznawa-
nym odgałez̨ieniem Mauretańskiej Świat̨yni Nauki (Moorish Science Tempie), która
została założona w 1913 r w Newark, w New Jersey przez szlachetnego Timothy Drew
Ali’ego, czarnegomeż̨czyznę zaadoptowanego do plemienia Czirokezów; podróżujac̨, ja-
ko magik cyrkowy do Egiptu został on również inicjowany w Wielkiej Piramidzie. Jego
”Koran Siedmiu Kreg̨ów” jest oparty na teozoficznym Chrześcijaństwie i prawdziwej
tradycji ludowej Islamu, która przetrwała w Ameryce, przekazywana ustnie od cza-
sów niewolnictwa. Mauretańska Nauka jest bardzo wpływowa, szczególnie w Chicago,
gdzie szlachetny Drew Ali został zamec̨zony przez policję w 1929 r. Szlachetny Drew
miał teorie rasowe, ale sam był anty-rasista.̨ MŚN wierzy, iż Celtowie sa ̨ ”rasa ̨ azja-
tycka”̨ ( co jest oczywiście prawda ̨w pewnym sensie) i że Persowie sa ̨Muzułmanami,
którzy sa ̨również Indoeuropejczykami (co jest prawda)̨; tak wiec̨ MŚNwydaje paszpor-
ty białym, jako Celtom lub Persom. To dało poczat̨ek różnym podgrupom, włac̨zajac̨
<em>(w 1964 r.) Mauretański Kościół Ortodoksyjny.

W taki wiec̨ sposób, wylania nam sie ̨ z mentalnego niebytu postać jednego z najciekaw-
szych działaczy kontrkulturowych naszych czasów, który konsekwentnie, jak przystało
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na anarchiste,̨ nie szanuje prawa autorskiego i pozwala swoje ksiaż̨ki rozpowszechniać
w Internecie, co owocuje powstawaniem kolejnych stron poświec̨onych jego twórczości i
przysparza mu oczywiście wielkiej popularności na całym świecie.

W twórczości Beya zadziwia przede wszystkim wielka erudycja pozwalajac̨a mu mik-
sować tak, zdawałoby sie ̨ odmienne zjawiska kulturowe, jak sufizm z nictzscheanizmem,
anarchizm zmagia ̨chaosu, czy też poezje ̨z działalnościa ̨rewolucyjna.̨ W swoim pisarstwie
pozostaje jednak niezwykle scentralizowany na najważniejszych wat̨kach, takich jak wol-
ność jednostki, walka z banalizacja ̨życia, udział duchowości w rewolucji społecznej, kryty-
ka kultury, co przy sporej dyscyplinie duchowej i rozległej wiedzy, daje efekt wprost pora-
żajac̨y rozmachem i pomysłowościa.̨ Inna ̨sprawa ̨jest przekaz lłeya, nie stroniac̨y czes̨to od
środków awangardowej powieści czy dadaistycznego przeobrażania jez̨yka, z magicznym
traktowaniem słowa na czele. Ilość pojawiajac̨ych sie ̨ w jego dziełach neologizmów, dzi-
wacznych konstrukcji gramatycznych, odwołań leksykalnych czy też zwykłych odniesień
do historii kontrkultury może czasem spowodować ból głowy, który jednak zawsze okazu-
je sie ̨ być zimnym prysznicem na głowe,̨ nie pozbawionym głeb̨okiego poczucia humoru,
którego tak mocno brakuje w najeżonych powaga ̨ i patosem, współczesnych dziełach o
zaciec̨iu krytycznym. Bey jest bowiem przede wszystkim wesołym tricksterem, którego ro-
la ̨ jest pobudzanie ludzkiej wyobraźni, doprowadzanie jej do stanu wrzenia, podobnego
do unistycznego satori, dziek̨i czemu może dojść do zaistnienia nowego wdruku, podsta-
wy wszelkiego działania twórczego. Żeglujac̨ tymczasem po morzach wyobraźni, nie za-
pominajmy wiec̨ ani na chwile,̨ że motywacja dla każdego działania wylania sie ̨ z głeb̨in
nieświadomości najpierw jak piek̨na syrena, by za chwile ̨ stać sie ̨ gniewnym demonem,
chłoszczac̨ym rzeczywistość batem swej woli.

Konrad Szlendak

Wywiad z Hakimem Beyem1

Wywiadowcy: Pierwsze pytanie dotyczy ksiaż̨ki Immediatism2 (znanej również jako Radio
Sermonettes) i odzewu czytelników na nia.̨
Hakim Bey: Oczywistym jest, że została ona stworzona jako dyskusja o tym, co ludzie

robia,̨ a nie o tym co powinni robić. Nie interesuje mnie kaznodziejstwo i nie uważam sie ̨
w żadnym razie za jakiegoś guru. Ponadto, w tej szczególnej ksiaż̨ce naprawde ̨ miałem
zamiar opisać to, co uważam za rewolucyjny potencjał życia codziennego, by posłużyc sie ̨
terminem sytuacjonistów. Odpowiedź jest jak do tej pory całkiemniezła –mamnamyśli to,
że nie dostaje ̨setek listów czy paczek, ale jednak dość sporo listów i odzewów –wyglad̨a na
to, że uderzyłem w czuła ̨ strune ̨ ludzi zajmujac̨ych sie ̨ sztuka,̨ którzy faktycznie byli tymi,
do których kierowałem swoje słowa. Mam na myśli to, że kiedy mówie,̨ „ludzie zajmujac̨y

1 Dłuższa wersja tego wywiadu znajduje sie ̨ we wstep̨ie do niemeckiego tłumaczenia ksiaż̨ki Immedia-
tism albo Radio Sermonettes

2 Hakim bey, Immediatism/Radio Sermonettes, Autonomedia Publishing, NewYork 1992 - przyp. tłum.
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sie ̨ sztuka”̨, może być to ktokolwiek, nie tylko profesjonalni artyści; to może być każdy,
kto czuje potrzebe ̨ twórczego działania w swoim życiu.

Moim zamysłem było zdefiniowanie przestrzeni, na temat której czuje,̨ że istnieje (w do-
wolny sposób); jest to prywatna, a nawet sekretna przestrzeń, jeśli chcecie… tajna… w któ-
rej cały problem konsumpcji, kupna i sprzedaży sztuki, zamiany sztuki w towar oraz uży-
wania sztuki do sprzedaży towarów, co jest oczywiście rodzajem przekleństwa dla współ-
czesnego artysty, zostaje wyminiet̨y, po prostu ominiet̨y; jest to wycofanie sie ̨ ze świata i
reafirmacja twórczej mocy w życiu codziennym, poza życiem towarowym, życiem rynko-
wym. Pomimowszystko, właśnie dlategowszyscy artyści sa ̨artystami, to dlatego jednostka
staje sie ̨ artysta ̨ – by nie sprzedawać swojej duszy hipermarketowi, ale tworzyć.
Wywiadowcy: Czy jest duże zainteresowanie mediów tym co robisz? Ponieważ w jakiś

sposób znikajac̨ymógłby przyciag̨nać̨ spora ̨uwage,̨ a ten kto umieszcza gow ogniu krytyki
mógłby stać sie ̨ bardzo interesujac̨y dla mediów. Jak to koło mogłoby na ciebie zadziałać?
Hakim Bey: Masz absolutna ̨ racje,̨ ale nie działa to naprawde ̨ w ten sposób. Jest praw-

da,̨ że TSA3 (Tymczasowa Strefa Autonomiczna) była cześ̨cia ̨ ksiaż̨ki, która wywołała troche ̨
szumuw kreg̨ach podziemia czy jak je tam nazwać; było tam troche ̨rozgłosu, ale na pierw-
szym miejscu sam nie szukam rozgłosu – nie jestem zainteresowany ustanawianiem jakie-
gokolwiek kultu mojej osoby. Naprawde ̨ chciałbym być niewidzialny. Właściwie było po-
myłka ̨ użycie egzotycznego imienia w celu napisania tego materiału. Zbyt przyciag̨a ono
ciekawość i uwage ̨zamiast być po prostu akceptowanympseudonimem. Było troche ̨uwagi
mediów, ale niewiele, a jednym z powodów dla którego tak sie ̨dzieje jest fakt, iż w Amery-
ce nic nie trafia do mediów, jeżeli nie jest towarem. To wszystko czym media sie ̨ interesu-
ja,̨ czymś przez co moga ̨ sprzedawać produkty. A tu nie ma żadnego innego produktu do
sprzedania poza mała,̨ tania ̨ ksiaż̨ka ̨ lub dwoma.

W Europie rzeczy maja ̨ sie ̨ zupełnie inaczej, istnieje tam prawdopodobnie, jak można
powiedzieć, pozostałość publicznej inteligencji – której tu nie mamy. Naprawde ̨ jej tu nie
mamy. Mamy kilku sławnych pisarzy, którzy publikuja ̨w tych wszystkich czasopismach, a
późniejmamymasy ludzi, którzy sa ̨prawdopodobnie znacznie bardziej inteligentni, znacz-
nie bardziej twórczy, ale którzy nie sa ̨widywani w mediach i stad̨ nie zauważa sie ̨ ich ist-
nienia – czasem nie sa ̨ widziani nawet przez samego siebie i dlatego pisze ̨ ksiaż̨ke ̨ taka,̨
jak Immediatism: by przypomnieć artystom i ludziom twórczym, że naprawde ̨ istnieja,̨ po-
winni istnieć dla samego siebie, że to co robia ̨ jest ważne, nawet ważne politycznie; nawet
jeśli dzieje sie ̨ to poza mass mediami w sensie, który jest bardziej błogosławieństwem niż
przekleństwem.

W Europie rzeczy maja ̨sie ̨ zupełnie inaczej być może właśnie z tego powodu, ale w Ame-
ryce jest bardzo małe przeciec̨ie pomied̨zy moim światem, a światem mediów – i kiedy to
mówie ̨ nie mam na myśli tylko magazynów i gazet. Nie mówie ̨ nawet o telewizji i rekla-
mach, które naprawde ̨ sa ̨ mass mediami. Mówie ̨ zaledwie o lokalnych gazetach. One po
prostu nie sa ̨ zainteresowane. Nie ma zainteresowania politycznym radykalizmem w inte-

3 Hakim Bey, Poetycki Terroryzm, Wyd. Der Rumtreiber, Kraków 2003 - przyp. tłum
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lektualnych kreg̨ach Ameryki i sad̨ze,̨ że to co oznajmie ̨bed̨zie szczere – nie ma absolutnie
żadnego zainteresowania.
Wywiadowcy: W swoim tekście wspomniałeś o pewnej psychicznej sztuce walki i o po-

wrocie paleolitu w sensie powrotu jej psychicznej technologii, o której zapomnieliśmy. Czy
możesz to wyjaśnić?
Hakim Bey: Cóż, naprawde ̨nie staram sie ̨być taki tajemniczy czy sugerować, że jest se-

kretna sztuka, ktora ̨znam i sie ̨nia ̨nie dziele.̨ Nazwałem ja ̨ tajemna ̨sztuka ̨walki, gdyż jest
ona po prostu tajemnicza, ponieważ została zignorowana lub zapomniana. Co chce ̨powie-
dzieć to fakt, że życie cielesne, pełna świadomość pozytywności materialno-cielesnej zasa-
dy (by zacytować Bachtina) jest w gruncie rzeczy forma ̨ oporu, sztuka ̨ walki, jeśli chcesz.
W świecie, gdzie ciało zostało tak zdegradowane, tak zdezakcentowane przez imperium
obrazu z jednej strony, a z drugiej strony, gdzie ciało zostaje zdegradowane przez rodzaj
obsesyjnego narcyzmu, atletyki, mody i zdrowia do tego stopnia, że gdzieś pomied̨zy ty-
mi skrajnościami istnieje dla mnie naturalne ciało które, jak mówia ̨mistrzowie ZEN, jest
ciałem ZEN, by sparafrazować powiedzenie, że naturalny umysł jest umysłem ZEN.

Być świadomym i zdawać sobie z tego w pełni sprawe ̨ to już przyjać̨ pozycje ̨ oporu wo-
bec zacierania ciała przez media czy też pseudo-apoteozy ciała w nowoczesnym sporcie
albo wobec fast foodów i tego całego rodzaju degradacji ciała, który pojawia sie ̨ razem z
jego wymazywaniem. Czymwłaściwie byłaby ta sztuka, naprawde ̨nie wiem, sad̨ze ̨że była-
by ona chyba inna dla każdej osoby i naturalnie zawierała rodzaj fizycznej aktywności, o
której pisze ̨ w esejach. Niestety, nie przeszedłem z nia ̨ jeszcze do nauki, której można by
uczyć w dojo i w której dostawałoby sie ̨ czarne pasy. Nie wydarzyło sie ̨ to jeszcze, chociaż
możliwe że jakiś geniusz pójdzie tym tropem i ja ̨wynajdzie.
Wywiadowcy: Czy dostajesz wiele zaproszeń na przyjec̨ia, które sa ̨dla ciebie dziwne lub

niespodziewane z powodu tego kto identyfikuje sie ̨ z twoja ̨ praca?̨ Czy możesz dać jakieś
przykłady?
Hakim Bey: Podam wam jeden przykład. Zostałem zaproszony przez maga ceremonial-

nego, który żyjew średniowiecznym zamkuna południu Francji, bymprzyjechał i zobaczył
jego muzeum sztuki okultystycznej. A był to jedynie rezultat czytania moich prac i kore-
spondowania z nim przez jakiś czas. Było wspaniale. Niestety nie dam wam jego adresu.
Wywiadowcy: Jest sporo szczerego nie-pesymizmu w tym co piszesz i jest też w twojej

ksiaż̨ce jeden rozdział o śmiechu jako zarówno broni, jak i lekarstwie. Zastanawiałem sie ̨
kim mogliby być ludzie, którzy wywoływaliby ten rodzaj uzdrowieńczego śmiechu?
Hakim Bey: Przede wszystkim jest tu zawarty egzystencjalny wybór. Zawsze myslałem,

że literatura powinna być zabawna, tak samo jak pouczajac̨a – bardzo staromodna idea, ale
przy której obstaje.̨ Kiedy przystep̨uje ̨do pisania w ten sposób – szczególnie w ten sposób,
polityczny sposób jeśli chcecie to tak nazwać – moja ̨ intencja ̨ jest ofiarowanie czegoś, pró-
ba dania czegoś. Nie wydaje mi sie,̨ żeby był jakikolwiek sens w dawaniu wiek̨szej ned̨zy i
zaostrzaniu nieszcześ̨cia przez jakiś rodzaj hiper-intelektualnego, pirotechnicznego pisar-
stwa o nieszcześ̨ciu i gównie, które wszyscy w sobie znajdujemy. To zostało już zrobione
setki razy.
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Przede wszystkim sad̨ze,̨ że nie trzeba tego powtarzać, a po drugie jest w tym reakcyj-
ny aspekt, który jest taki, że podkreślanie ned̨zy bez żadnego anty-pesymizmu, jak o tym
mówisz, byłoby czysta ̨ pokusa ̨ do nieaktywności i politycznej rozpaczy. Innymi słowy, by
w ogóle politykować na jakimkolwiek poziomie, a szczególnie na rewolucyjnym lub insu-
rekcyjnym poziomie, trzeba mieć jakiś anty-pesymizm – nie powiem optymizm, ponieważ
brzmi to bardzo niedorzecznie, płytko; ale anty-pesymizm jest ładnym wyrażeniem. I jest
u mnie zamierzona próba, by zrobić to piszac̨. Wtedy znowu jest to sprawa mojej osobo-
wości, jak przypuszczam, ze skłonnościa ̨ do pojec̨ia uzdrawiajac̨ego śmiechu do pewnego
stopnia.

Mamy anarchistycznego myśliciela w Ameryce, Johna Zerzana, który napisał esej prze-
ciwko humorowi, a który jest być może jedna ̨ z rzeczy przeciwko której sie ̨ zbuntowałem.
Nawet jeśli ironia jest kontrrewolucyjna, a sad̨ze ̨że do pewnego stopnia tak jest, nie widze ̨
żadnej drogi, żeby powiedzieć iż śmiech sam w sobie jest kontrrewolucyjny. To nie ma dla
mnie sensu, jeżeli niemasz zamiaru pozbyć sie ̨zupełnie jez̨yka imyśli, co jest jeszcze jedna ̨
z form nihilizmu. Tak wiec̨ jak długo bed̨ziesz miał zamiar akceptować kulture ̨na pewnym
poziomie, z pewnościa ̨bed̨ziesz musiał akceptować humor. Tak długo, jak bed̨ziesz musiał
akceptować humor, możesz równie dobrze zauważyć jego rewolucyjny potencjał.

Właściwie nie mam zamiaru wszczynać mnóstwa śmiechu. Humor może naprawde ̨ stać
sie ̨ kontrrewolucyjny jeżeli jest tylko wyzbyty z wszelkich proporcji i staje sie ̨ celem lub
centrum czyjejś sztuki. Tak wiec̨, może być to uznane za frywolność. Jeszcze raz powie-
działbym że jest to cześ̨ć tej naturalnej sztuki walki naturalnego umysłu i ciała, jest to coś
co jest i z tego powodu powinno być czczone jako cześ̨ć egzystencji.
Wywiadowcy: Palimpsest.4
HakimBey: Cała ̨idea ̨palimpsestu byłowyjście poza fetyszyzowanie jedynej prawdziwej

filozofii, poza źródło jedynych filozofii czy filozofii jedynych źródeł. Nie sad̨ze,̨ że powin-
niśmy wyrzucać idee ̨pochodzenia za okno, jak na przykład dzieje sie ̨ to u niektórych post-
strukturalistycznych myślicieli lub wrec̨z w całym współczesnym dyskursie naukowym.
Innymi słowy, źródła sa ̨mitologiczne, a mitologia porównawcza wciaż̨ ma nam oczywiście
mase ̨ rzeczy do przekazania. Wciaż̨ żyjemy w świecie, w którym generowana jest mitolo-
gia, nawet jeśli ludzie sobie tego nie uświadamiaja.̨ Tak wiec̨ pochodzenie jest ważne, czy
to z pozytywnych czy z negatywnych powodów, amoja idea palimpsestu była taka, że pisze
ona pochodzenie na pochodzeniu, a każde pochodzenie, które jest potencjalnie interesu-
jac̨e powinno być dodawane do tekstu i mimo, że nie pisze ̨ dosłownie litery na literze –
chociaż mógłby być to interesujac̨y eksperyment – zachec̨am w pewien sposób czytelni-
ków, by spróbowali układać te źródła czy też konceptualne elementy jedno na drugim w
swoich umysłach, w miare ̨ jak czytaja ̨ i próbuja ̨ je symultanicznie brać pod uwage.̨

Jak Czerwona Królowa powiedziała Alicji w Krainie Czarów, musisz przyjać̨ sześć nie-
możliwych pomysłów przed śniadaniem. To wydaje mi sie ̨ najlepszym sposobem czytania
moich pomysłów. To jedna strona, ale z drugiej jest też spontaniczność, improwizacja, eks-
plozja chwili, tak wiec̨ wszystkie one sa ̨bardzo ważne. Ale wiecie, wyrosłem w erze, w któ-

4 Palimpset
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rej improwizacja opanowała awangarde,̨ a szczególnie teatr, muzyke ̨ i tak dalej i nie sad̨ze,̨
żeby rezultaty były zawsze bardzo pozytywne. Kiedy improwizujesz w sytuacji performan-
ce’u i nie włac̨zasz sie,̨ nie jesteś olśniewajac̨y, rezultaty sa ̨ totalnie katastrofalne, podczas
gdy jeśli masz chociaż jakiś plan, jakiś rodzaj struktury, z która ̨po pierwsze pracujesz, mo-
żesz przynajmniej włac̨zyć ja ̨w przyzwoity performance, który przyzwoicie zabawiwszyst-
kich. Tak wiec̨ trzymam sie ̨ z daleka od improwizacji jako głównej zasady, jeżeli nie jest
zwiaz̨ana w jakiejś lub innej mierze z prawdziwie wysoko postawiona ̨ świadomościa.̨ Być
może osobiście mam bardziej tendencje ̨do palimpsestu niż do imrowizacji. Nie chciałbym
koniecznie oddzielać ich, jak umysłu od ciała. Szum może być czasem lepszym pomysłem
niż improwizacja.
Christian Loidl: Odkad̨ mam szcześ̨cie spotykać cie ̨ co jakiś czas, zastanawiam sie ̨ nad

czym teraz pracuje twój umysł? Wydajesz sie ̨ troche ̨ do przodu wzgled̨em twoich publika-
cji.
Hakim Bey: Ciesze ̨sie,̨ że pytasz. Mineł̨o ponad dziesieć̨ lat odkad̨ napisałem TSA i około

pieć̨ lat odkad̨ pracowałem nad tymi esejami z Immediatism i myśle,̨ że sporo sie ̨ zmieniło.
Teraz pracuje ̨nad esejem pt.Millenniumw celu zaktualizowania cześ̨ci moich myśli. Zasad-
niczo czuje ̨ ostatnio, że upadek świata komunistycznego pomied̨zy 1989 i 1991 naprawde ̨
oznacza koniec wieku, jeśli tak moge ̨ sie ̨ wyrazić. Oczywiście, że sa ̨ to sztuczne podziały
historii, ale wciaż̨ stwarza to dogodny sposób myślenia. I naprawde ̨ pieć̨ lat zabrało mi
uświadomienie sobie implikacji dla mojego własnego sposobu myślenia.

Sposób, w jaki wyraził bym je teraz jest taki, że w TSA i Radio Sermonettes naprawde ̨ pro-
ponowałem trzecie stanowisko, które nie byłoby ani kapitalizmem, ani komunizmem. To
zasadniczo coś, co mógłbyś nazwać tematem całej anarchistycznej filozofii. W tym czasie
mówiłem o tymmoimi własnymi słowami. To nie jest żadne/ani stanowisko. To trzecie sta-
nowisko. Teraz, jakkolwiek do tego dojdziesz, nie istnieja ̨ już dłużej dwa światy, dwie moż-
liwości czy dwie rywalizujac̨e ze soba ̨ siły. Faktycznie jest tylko jeden świat i jest to świat
globalnego kapitału. Światowy porzad̨ek, światowy rynek, spóźniony kapitalizm, jakkol-
wiek chcesz go nazwać, jest teraz samotnym zwyciez̨ca.̨ Jest stanowczym zwyciez̨ca.̨ Wie,
że jest zwyciez̨ca ̨ mimo że naprawde ̨ jest tylko zwyciez̨ca ̨ w walce oddanej walkowerem,
jak sad̨ze.̨ Pragnie on zmienić świat w swój własny obraz. A ten obraz jest oczywiście mo-
nokulturowy, oparty na Hollywood, na Disneyu, na towarach, na niszczeniu środowiska w
szerokim sensie tego słowa, od drzew do wyobraźni i zamianie tego wszystkiego w towar,
zamianie tegowszystkiegowpieniad̨ze i zamianie pienied̨zy samychw sobie, w gnostyczne
przeżycie fantomu, który istnieje tylko gdzieś na zewnat̨rz świata, w tajemniczej, dostep̨-
nej tylko dla siebie sferze, gdzie pieniad̨ze kraż̨a ̨nigdy nie zniżajac̨ sie,̨ nigdy nie docierajac̨
do ciebie ani mnie.

Patrzymy wiec̨ na jeden, jedyny świat. Oczywiście ten jeden, jedyny świat nie zamierza
istnieć bez swojej własnej rewolucji, nie zamierza istnieć bez swojej opozycji i to właśnie
wokół światowej rewolucji kraż̨a ̨ moje myśli, ponieważ wydaje mi sie,̨ iż anarchiści i an-
tyautorytarianie nie sa ̨ w stanie dłużej utrzymywać trzeciej pozycji; ponieważ jak można
okupować trzecia ̨ pozycje,̨ jeżeli nie ma dłużej drugiej? Nie możemy dłużej rozmawiać o
trzecim świecie z jednego powodu, a mianowicie dlatego, że nie istnieje już drugi świat.
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Nawet trzeci świat, tak jak był do tej pory, jest ściekiem tego jednego świata. To strefa bez
wyjścia, należac̨a do tego jedynego, zjednoczonego świata kapitału. Oczywiście komuniści
nie zamierzaja ̨przejść z powrotem na pozycje ̨opozycji. Polityczny komunizm kompletnie
stracił swoje powołanie, pokazał sie ̨ w złym świetle, źle zasmakował podniebieniu histo-
rii. Nikt nie nawołuje do powrotu autorytarnego marksizmu na pozycje ̨opozycji. Tak wiec̨
skad̨ pochodzi ta opozycja? W mojej opinii jest implikacja ̨ faktu, że jeśli nie staramy sie ̨
już utrzymywać trzeciej pozycji na zewnat̨rz tej dychotomii, w takim razie to MY jesteśmy
opozycja.̨

Czy nam sie ̨ to podoba czy nie, czy to wiemy, czy nie, jesteśmy opozycja.̨ Wiec̨ kim je-
steśmy? Dla mnie ważna ̨ rzecza ̨ jest uświadomienie sobie, że posiadam nowy zwiaz̨ek ze
światowa ̨ rewolucja,̨ podczas gdy wcześniej miałem skłonność do widzenia tego jako hi-
storycznego fantomu, jako kłamstwa rozsiewanego przez komunizm stojac̨ego w opozycji
do kłamstwa rozsiewanego przez kapitalizm. I podczas gdy wcześniej byłem skrajnie nie-
ufny wobec lewackiej dogmatyki rewolucji jako sprzecznej z powstaniem czy insurekcja,̨
teraz powiedziałbym, że siły historyczne popychaja ̨mnie jeszcze raz w kierunku rozważe-
nia idei rewolucji, a mnie samego jako rewolucjonisty oraz mojej teorii jako rewolucyjnej,
ponieważ opozycja na jedyny świat jest już dostatecznie prawdziwa. Nie ma drogi, na któ-
rej triumf kapitałumoże odnieść ostateczny, monolityczny triumf, wykluczajac̨y ze świata
wszelka ̨ różnice ̨ w imie ̨ jego identyczności. I wyglad̨a mi na to, że rewolucyjna siła, egzy-
stujac̨a w jedynym świecie identyczności musi być rożnica:̨ rewolucyjna ̨ różnica.̨

Zaś w tym samym czasie od kiedy jedyny świat jest zaangażowany, od kiedy jedyny świat
kapitału pozostaje światem separacji, alienacji, za rewolucyjna ̨ różnica ̨ musi iść także re-
wolucyjna obecność (kiedyś było to nazywane solidarnościa ̨pomimo tego, że jest to świat,
który stwarza pewne trudności; wole ̨ po prostu słowo „obecność” jako opozycyjne wobec
separacji czy nieobecności). Tak wiec̨ powiedziałbym, że rewolucja obecności jest rewo-
lucja ̨ na rzecz różnicy i obecności. Jest ona opozycyjna wobec identyczności i separacji. I
kiedy spoglad̨am z góry na świat, by zobaczyć gdzież tam może powstać naturalna, wo-
jownicza, organizacyjna forma, która odpowiadałaby tej kondycji, jednym z błyszczac̨ych
przykładów, którymógłbymwykombinować byliby Zapatistas5 z Meksyku broniac̨y swoje-
go prawa do bycia innymi w swojej istocie. Chca ̨być pozostawieni w spokoju samym sobie,
być Indianami Maya, ale nie zmuszaja ̨ innych, by zostali Indianami Maya. Nawet tego nie
sugeruja.̨ Sa ̨ inni, ale w solidarności z wszystkimi ludźmi dookoła świata, którzy przycho-
dza ̨ by ich wspierać, ponieważ ich przekaz jest bardzo świeży i przyciag̨a mnóstwo ludzi:
jest to idea bycia innym i rewolucyjnym, sposobu walki o społeczna ̨ sprawiedliwość bez
cienia Moskwy ciag̨le zatruwajac̨ego każde działenie itd. To coś nowego na świecie.

The NewYork Times nazwał to pierwsza ̨postmodernistyczna ̨rewolucja,̨ co było po prostu
ich ironicznym, szyderczym sposobem zbagatelizowania tego faktu, ale kiedy zaczniesz o

5 Rewolucyjny ruch w Meksyku skupiony w organizacji EZLN - Zapatystowskiej Armii Wyzwolenia Na-
rodowego, która wywołała tam powstanie na rzecz autonomii prowincji Chiapas, zamieszkanej przez rdzen-
na ̨ ludność indiańska,̨ na poczat̨ku 1994 r. i które zostało czasowo stłumione przez liczac̨a ̨ 5000 żołnierzy
armie ̨ rzad̨owa ̨w 1998, co wywołało fale ̨ protestów opinii mied̨zynarodowej. EZLN jednak po krótkim czasie
wznowiło walke.̨ - przyp. tłum
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tym myśleć, jest to pierwsza rewolucja XXI wieku w terminach, w których zaczał̨em ten
wywód mówiac̨ o tym, że już jesteśmy na progu nowego stulecia, już jesteśmy jeśli chcesz,
na progu millennium. Spodziewam sie ̨ też zobaczyć o wiele wiec̨ej fenomenów takich jak
Zapatistas. Powiedziałbym, że Bośnia mogłaby być potencjalnie takim fenomenem, nie w
sensie etnicznego pluralizmu jakMayowie, alew sensie pluralistycznej odreb̨ności:małego
społeczeństwa, gdzie ludzie byliby inni, ale chcieliby razem żyć w pokoju. Ten model był
jednak przeze mnie postrzegany jako bardziej ryzykowny od modelu Zapatistas I dlatego
został w moim umyśle zniszczony.

Możliwe, że Bośnia nigdy nie pójdzie nowa,̨ utopijna ̨ droga,̨ o której marzono w 1991.
Ale tamten moment był realny i sadze,̨ że ma on dla nas wielkie znaczenie. Tak wiec̨ to
jest dla mnie linia przyszłości. Sad̨ze,̨ że musimy przemyśleć wszystkie nasze priorytety,
musimy uświadomić sobie, że wojowniczość jest ponownie bardzo istotnym konceptem.
Nie chce ̨mówić, że mam plany marszu. Nie wiem do jakiej armii wstap̨ić i jestem zawsze
podejrzliwy wzgled̨em wstep̨owania do jakiejkolwiek armii. Ale rzeczy zmieniły sie ̨ defi-
nitywnie. Jestem zawstydzony jedynie tym, że tyle czasu zajeł̨o mi uświadomienie sobie
tego. Nie sad̨ze,̨ żeby wielu ludzi to załapało. Faktycznie, jeśli wciaż̨ używamy słów takich
jak „trzeci świat”, znaczy to że jez̨yk popularny nie uświadomił sobie co sie ̨stało w okresie
1989-1991. Tak wiec̨ pierwszym celem jest po prostu uświadomienie ludziom tego faktu i
to mam nadzieje ̨ zrobić w przyszłości.
David Ender: Czy spostrzegasz jakieś namacalne skutki braku opozycji wobec USA?
Hakim Bey: O tak, absolutnie. Najbardziej namacalnym skutkiem I rzecza,̨ która jak sa-̨

dze,̨ dała mi wskazówke ̨ do myślenia na ten temat, jest ściśle rzecz biorac̨ kondycja psy-
chiczna. Można zwrócić uwage ̨ na mnóstwo ekonomicznych lub społecznych czynników,
ale ponad nimi wyczuwam psychiczna ̨ niemoc, która jest czymś całkiem nowym i… wiec̨,
kilka lat temu zaczał̨em zauważać w dyskursie publicznym owiele mniej odzewu ze strony
odbiorców. Mógłbyś otrzeć sie ̨ o publiczność, która siedziałaby całkowicie biernie, jakbyś
był w telewizji. A jeśli nadeszłyby pytania, byłyby najprawdopodobniej w tym stylu: „Po-
wiedz nam co mamy robić?”.

Wiesz, kiedy ludzie zadaja ̨ ci takie pytania nie maja ̨ tak naprawde ̨ zamiaru skorzystać z
twojej rady. Co robia,̨ to zapychaja ̨ jakaś̨ dziure ̨w sobie samym. Tak wiec̨ pomyślałem, po
pierwsze jest to wpływ telewizji, który narasta od 1947 r. czy jakoś tak, ale wtedy uświado-
miłem sobie, że nie jest to wystarczajac̨e wyjaśnienie dla tego rodzaju dziwnej bierności.
I wtedy zaczał̨em słyszeć o tym od innych ludzi, którzy sa ̨ zaangażowani w dyskurs pu-
bliczny, a ostatecznie przeczytałem o tym cały akapit w najnowszej ksiaż̨ce Noama Chom-
sky’ego. Ma on dokładnie takie same doświadczenia z odbiorcami, a wszystkie te doświad-
czenia sieg̨aja ̨ lat 1989-1991. To co sie ̨ nam przydarzyło, nie jest tylko sprawka ̨ telewizji.
Telewizja to tylko symptom.

Mamy do czynienia z rodzajem kognitywnego załamaniaw obreb̨ie jedynego świata. Kie-
dy ludzie nie czuja ̨ żadnego potencjału na świecie, możliwości innego podejścia, wtedy
staja ̨ w świadomej opozycji wobec jedynego. A świadoma opozycja jest skrajnie trudna w
atmosferze zatrutej przez media do tego stopnia, że żaden głos sprzeciwu nie jest nigdy
słyszalny. Jeżeli sam nie zrobisz wysiłku, by skorzystać z alternatywnych mediów, gdzie
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ten głos jest wciaż̨, choć kiepsko słyszalny, wtedy jesteś w zasadzie pozostawiony w tym
zuniformizowanymświecie identyczności i separacji. Identyczność –wszystko jest takie sa-
me; separacja – każda jednostka jest oddzielona od innej; kompletna alienacja, kompletna
jedność. A ja sad̨ze,̨ że na nieświadomym poziomie, na poziomie wyobrażeń, na poziomie
mitologicznym, na poziomie religijnym, jeśli chcesz to wyłożyć w ten sposób, dzieje sie ̨ to
właśnie w Ameryce.

Nie moge ̨ z pewnościa ̨ mówić o wszystkich innych miejscach w takim samym stopniu.
Podróżowałem po innych krajach, ale nigdy nie można mieć wyczucia innych krajów w
taki sam sposób, w jaki ma je jego obywatel. Ale wyobrażam sobie, że jest to fenomen ogól-
no światowy – ten rodzaj poddania sie ̨monokulturze na głeb̨szym, psychicznym poziomie.
A wiec̨ był to faktycznie znak, który zaczał̨ mnie niepokoić do tego stopnia, że musiałem
przemyśleć moja ̨ droge ̨ przez problem jednego świata, dwóch światów, trzech światów i
rewolucyjnego świata. W żaden sposób nie zakończyłem myślenia na ten temat, ale nie-
dawno dokonałem – indywidualnie – przełomu na polu światowej „rewolucji”. Tak wiec̨ za
jedyne wyjście z tej dziwnej gabloty ze szkła, z tego gabinetu luster, uważam przebicie sie ̨
przez szkło.
Christian Loidl: Brzmi to niemal jak ostateczny wniosek.
Hakim Bey: Jeśli tak uważasz.
Christian Loidl: Nie, nie dlatego, że tak uważam… Kiedy mówisz o jednej, dwóch lub

trzech opozycjach i tak dalej, otrzymuje ̨ w glowie całkowicie sprzeczne wyobrażenia, bo
Europa w tej chwili i gdziekolwiek dalej ruszysz na wschód po starym kontynencie, zo-
baczysz jak to wszystko potłukło sie ̨ na małe, prawie plemienne, bardzo szowinistyczne
cześ̨ci ludzi próbujacych gorac̨zkowo przetrwać – mafia jest tu odpowiednimmodelem – z
tego punktu widzenia, jak również z twojej wypowiedzi na temat spóźnionego kapitalizmu
chciałbym otrzymać twoja ̨ wersje ̨ tego, jak Europa jako SE czy UE, w której środku teraz
siedzimy, prezentuje sie ̨ stamtad̨?
Hakim Bey: Dobrze, oczywiście, szczególnie z powodu załamania sie ̨ komunizmu

wszystko zostaje rozbite na wiele małych kwałków. Ale jest w tym coś wiec̨ej. Musimy
sobie uświadomić, że różnica jest organiczna,̨ rewolucyjna ̨ odpowiedzia ̨ na identyczność,
a wszystkie te rozszczepiajac̨e sie ̨ społeczeństwa, o których mówisz, świadomie czy
nieświadomie sa ̨ rewolucyjne. Teraz, w przypadku Zapatistas czy Bośniaków, powiedzmy,
jest to pozytywny rodzaj rewolucji, która ̨ być może jesteśmy w stanie wesprzeć. W przy-
padku Serbów jest jeszcze coś innego. Jest to rewolucja konserwatywna, być może nawet
rewolucja faszystowska. Nie jest to naprawde ̨ „nacjonalizm”, ale raczej rodzaj etnicznego
imperializmu. Sek̨ w tym, że ludzie bed̨a ̨ podkreślać różnice.̨

Spójrz na to w ten sposób: jeśli masz własna ̨ kulture,̨ powiedzmy że jest to kultura bo-
śniacka, muzułmańska, fińska lub celtycka czy kultura Ashanti albo jakaś kultura plemien-
na – bed̨zie sie ̨ ona dla ciebie stawała coraz cenniejsza jako źródło i miejsce różnicy. Tu
jest miejsce na twoja ̨ różnice.̨ Jest to jez̨yk, kuchnia, sztuka, sa ̨ to te wszystkie rzeczy. Róż-
nica ̨ jest, iż różnica nie musi być hegemoniczna czy faszystowska. A to jest z kolei skrajnie
trudne do zaakceptowania przez starych lewaków, ponieważ stara lewica miała ideał jed-
nej światowej kultury – zsekularyzowanej, racjonalistycznej, wiesz, totalnie oświeconej,
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bez cieni, przemysłu, proletariatu, patrzac̨ej w przyszłość, zasadniczo skrajnie hegemo-
nicznej wobec różnic. Tak, mieli swoich małych tancerzy z Uzbekistanu, ale to był tylko
spektakl różnicy, a nie prawdziwa różnica. A my mamy to samo: 600 kanałów – wybierz
jeden! Jest kanał dla każdego. Czy to jest różnica? Nie. To nie jest żadna różnica. Jest to
tylko identyczność przebrana za różnice.̨ Ale prawdziwa, organiczna, integralna różnica
jest teraz rewolucyjna.

Musi być taka, ponieważ stanowi opozycje ̨wobec jednego świata,monoświata,monokul-
tury kapitału. Tak wiec̨, musimy wybrać i wpływać na wybory innych ludzi, żeby wybierali
antyhegemoniczna,̨ a nie hegemoniczna ̨ partykularność. Innymi słowy, weź sobie znowu
za przykład Zapatistas. Jak mówiłem, nie prosza ̨ oni innych ludzi, żeby zostali Indianami
Maya.Mówia ̨po prostu: „To jest nasza różnica. Jest dla nas rewolucyjna. Bronimy jej.”. Tak
wiec̨ wydaje mi sie,̨ że to co dzieje sie ̨w Europie jest z jednej strony rozbijaniem na wszyst-
kie te fragmenty, co jest sytuacja ̨ w której polityczna świadomość staje sie ̨ ekstremalnie
trudna. Z drugiej strony, masz twory takie jak EWG, które sa ̨wg. mnie naturalnym sympto-
mem kapitalistycznej monokultury. Tak wiec̨ przypuszczam, że oznaczałoby to – mimo że
musze ̨myśleć o tym bardzo ostrożnie – rewolucyjna ̨postawe ̨w Europie, która byłaby anty-
EWG. Sad̨ze,̨ żemusi byćwłaśnie taka, ponieważ rzecz, która ̨musimy zachować to ekologia,
wiesz. Ekologia umysłu i ciała implikuje różnice.̨ Implikuje różnice ̨ w stanie równowagi –
równowagi, która może nawet wiaz̨ać sie ̨ z konfliktem. Jeżeli popatrzysz na społeczności
plemienne, nie sa ̨ one koniecznie społecznościami pokojowymi.

Ale idea wojny do zagłady wszystkich ludzkich pragnień – to jest właśnie monopol zwy-
cies̨kiego kapitału. A ja sad̨ze,̨ że musimy sie ̨ do niej włac̨zyć – musimy przemyśleć swoja ̨
pozycje,̨ jeśli uważamy sie ̨ za jakiś rodzaj lewactwa lub jakaś̨ cześ̨ć lewackiej tradycji. Mu-
simy naprawde ̨ poważnie prze-myśleć nasz poglad̨ na to czym jest rewolucyjna różnica,
czym naprawde ̨ może być. Tak wiec̨, właśnie to wszystko jest dla mnie nieuniknione. To
co dzieje sie ̨ we Wschodniej Europie jest nieuniknione i potencjalnie rewolucyjne. Jeżeli
ugrzeź̨nie w konserwatywnej rewolucji i neofaszyzmie, bed̨zie to najwiek̨sza tragedia XXI
wieku, ale nie sad̨ze ̨ żeby było to konieczne. Jest taka rzecz, jak rewolucyjna odreb̨ność. I
tak daleko, jak rozciag̨a sie ̨EuropaWschodnia, wspomniałbymnie tylko Bośnie ̨jako kles̨ke,̨
ale może także inne, małe enklawy jako potencjalne sukcesy, wiesz. Anarchiści w Ljublja-
nie wydaja ̨ sie ̨ robić całkiem interesujac̨e rzeczy. Jest to kraj dostatecznie mały, by mogli
mieć w nim jakiś poważny wpływ. Tak wiec̨ przed nami interesujac̨e czasy, nie mam co do
tego wat̨pliwości.
Christian Loidl: Taaa. Chciałbym z toba ̨ dzielić ten widok.
Hakim Bey: No dalej kłóć sie ̨ ze mna,̨ ponieważ…
Christian Loidl: Nie, nie. To na czym sie ̨ skupiłem zostało zawarte w drugiej cześ̨ci two-

jej wypowiedzi – ożywienie konserwatywnego kapitalizmuwewszystkich krajach tj. Litwa,
Rumunia i tak dalej. Był tam rodzaj ducha oporu, kiedy wciaż̨ panowały autorytarne rzad̨y.
A teraz, kiedy te upadły, jest tak jakby dolar stał sie ̨ dla każdego głównym autorytetem i
wszyscy sa ̨ przeciwko wszystkim, tak wiec̨ jest bardzo trudno dostrzec w tym cokolwiek
rewolucyjnego. Oprócz tego, że wyglad̨a to jak bastion obrony.
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Hakim Bey: Zgadzam sie ̨ z toba,̨ ale Wschodnia Europa jest ideologiczna ̨ bitwa,̨ gdzie
kapitał chce triumfalnie paradować, gdzie kapitał jest zdeterminowany by nawrócić każ-
dego. I oczywiście nie ma wat̨pliwości co do tego, że sześćdziesiat̨ lat komunizmu skrajnie
wykończyło każdego.
Christian Loidl: I sprawiło, że sa ̨ zapóźnieni mentalnie. Ludzie byli całkowicie odciec̨i

od wszelkich źródeł informacji.
Hakim Bey: Znam wyczerpanie, ale w tym samym czasie kiedy spotykam rozradowa-

nych ludzi z Europy Wschodniej, młodych intelektualistów, punków, anarchistów i tak da-
lej, doznaje ̨ uczucia swieżego podejścia, którego brakuje w Europie Zachodniej i Ameryce;
ponieważ byli poza obiegiem przez tak długi czas, ponieważ jest u nich pewność, być może
nawet naiwność osadzona na (hahaha) ignorancji. To może właśnie zostać paradoksalnie
obróconew rodzaj siły.Mamnamyśli to, że na konferencji, na której byłemwzeszłym roku
w Europie, która koncentrowała sie ̨głównie na Internecie i teorii komunikacji, zawsze bez
wyjat̨ku najbardziej interesujac̨ymi ludźmi byli ludzie z Europy Wschodniej. Mieli najwie-̨
cej do powiedzenia, mieli najwiec̨ej energii, najbardziej twórcze pomysły itp. itd. Tak wiec̨,
nie sad̨ze ̨ żeby była to totalnie ponura i beznadziejna sytuacja. Sad̨ze,̨ że siła mied̨zynaro-
dowego kapitału jest w znacznej mierze skupiona właśnie na tej cześ̨ci świata. Tak wiec̨,
opór jest skrajnie ważny. Sad̨ze,̨ że dla Amerykanów i mieszkańców Zachodniej Europy
najwyższym priorytetem jest to, aby wspierać każdy rodzaj oporu we Wschodniej Europie.
Wiesz, czy on podziała czy nie, kto wie. Ale co innego mielibyśmy robić?
10.IV 1996

Nowy Jork – Wiedeń
(wywiad przeprowadzony telefonicznie)
Wywiadowcy – David Ender, Christian Loidl, Jack Hauser

Odpowiadał – Hakim Bey
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MILLENIUM1

1. JIHAD
Kiedy dwoje przystep̨uje do posiłku lub pojedynku, pojawia sie ̨trzeci - tertiumquid, pasożyt,
świadek, prorok, zbieg2.

Pieć̨ lat temu zajmowanie trzeciej pozycji w świecie wciaż̨ wydawało sie ̨możliwe, pozy-
cji nie bed̨ac̨ej odmowa,̨ ani przebiegłościa,̨ lecz obszarem poza dialektyka ̨ - może nawet
przestrzenia ̨wycofania sie ̨ -zanikaniem jako wola ̨mocy.

Ale teraz jest tylko jeden świat - zwycies̨ki ”koniec Historii”, koniec nieznośnego bólu
wyobraźni - właściwie apoteoza cybernetycznego darwinizmu społecznego. Pieniad̨z ogła-
sza sie ̨prawemNatury żad̨a wolności absolutnej . Całkowicie uduchowiony, wyzwolony ze
swojego znoszonego ciała (zwykłej produkcji), podaż̨ajac̨y ku nieskończoności i natychmia-
stowości, w gnostycznej numisferze, wysoko ponad ziemia ̨ pieniad̨z sam zdefiniuje świa-
domość. XX wiek skończył sie ̨ pieć̨ lat temu; to jest właśnie millennium. Kiedy nie ma już
drugiego, niema też opozycji, niemoże być żadnego trzeciego, nie, nie i jeszcze raz nie. Ale
wybór pozostaje: czy uznamy sie ̨za ”ostatnich ludzi”, czy też za opozycje.̨ (albo automono-
tonia, albo autonomia). Wszystkie opcje odwrotu musza ̨ zostać ponownie przemyślane z
punktu widzenia opartego na nowych kryteriach strategicznych. Dotykajac̨ sedna sprawy,
jesteśmy przyskrzynieni. Tak jak rzekliby ideolodzy ze starych czasów, nasza sytuacja jest
ponownie ’obiektywnie przedrewolucyjna”. Poza tymczasowa ̨ strefa ̨ autonomiczna, poza
insurekcja,̨ konieczna jest rewolucja - Jihad”.

2. IDENTYCZNOŚĆ
Pieniad̨z XXIwieku to chaos - podczas gdy ideologiawiekuXXbyła zwykła ̨entropia.̨ Zarów-
no burżuazyjna i antyburżuazyjna myśl proponowały jeden świat - zjednoczony w świado-
mości naukowej - ale pieniad̨z sam osiag̨nie ten świat.

Pieniad̨z nie migruje, jak nomada, który przemieszcza sie ̨ z miejsca na miejsce, lecz po-
rusza sie ̨od czasu do czasu wymazujac̨ przestrzeń. Pieniad̨z nie jest kłac̨zem, ale chaosem,
jest mied̨zy wymiarowy i nieorganiczny, posiada jednak zdolność reprodukcji (przypomi-
najac̨a ̨ nieskończone, regresywne rozwidlanie sie)̨ - seksualność trupa.

1 Ta wersja, niekoniecznie ostateczna, została przyjet̨ z krytycyzmem i pomoca ̨ przez kilka grup: Li-
bertarian Book Club of New York, kolektyw edytorski Autonomed’a z Brooklynu oraz Garden of Delight z
Dublinu; opin’e sa ̨ jednak moje własne, a nie cudze.

2 zob. M. Serres, Hermes.
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”Kapitał”musi byćw takim razie uznany za ”dziwny atraktor”. Byćmożewłaściwamate-
matyka takiego pieniad̨za (”poza kontrola”̨)może być jużwyśledzonaw tak ezoterycznych
sieciach, jak SWIFT3, prywatny Internet dla banków i domów aukcyjnych, w której trylio-
ny dolarów na dzień prześcigaja ̨ sie ̨ w cyberprzestrzeni (a mniej niż 5% z nich odnosi sie ̨
w mało wyrazisty sposób do konkretnej produkcji).

Jeden świat może dawać sobie rade ̨z ”chaosem”, ale redukuje cała ̨prawdziwa ̨złożoność
do identyczności i separacji. Świadomość sama w sobie ”wkracza w sfere ̨ reprezentacji”;
żywe doświadczenie, które żad̨a obecności musi zostać zbagatelizowane, żeby nic zagrozi-
ło utworzeniu kolejnego świata za ogrodzeniem. W niebie wyobraźni istnieje tylko życie
po życiu na srebrnym ekranie, gnostyczne gwiezdne wrota, szkło bezcielesności. To sa-
mo dzieje sie ̨ bez końca wewnat̨rz nieskończonych miejsc odosobnienia; połac̨zonych na
wieczność i wiecznie samotnych. Niezmierzona tożsamość pożad̨ania, niezmierzony dy-
stans zaspokojenia.

3. ZARZAD̨ZANIE PRAGNIENIAMI
Jeden świat nic jest w stanie opakować przyjemności samej w sobie, lecz jedynie jej ob-
raz; to złowrogi hermetyzm, rodzaj wstecznego baraka, ostateczny horyzont lub terminal
pożad̨ania.

”Duchowość przyjemności” znajduje sie ̨ dokładnie w obecności, która nie może być
przedstawiona bez swojego znikniec̨ia; niewyrażalna, niedostep̨na, możliwa jedynie
poprzez ”ekonomie ̨daru”, która zawsze istnieje (lub jest zawsze ponownie wynajdywana)
poza ortodoksja ̨ i paraliżem zmiany. Pożad̨anie jest tu definiowane jako ruch wzdłuż
takiej trajektorii - nie jako swed̨zenie, które pieniad̨z może zlikwidować.

Radykalna teoria wynalazła niedawno problematyke ̨ pożad̨ania oparta ̨ na percepcji Ka-
pitału jako zainteresowanego pożad̨aniem i zdolnego je zaspokoić. Pożad̨anie jest zatem sa-
molubne i reakcyjne. Ale już Benjamin zdaż̨ył wykazać, że kwestia ̨interesujac̨a ̨Kapita I nie
jest zaspokajanie pragnień (np. zapewnianie przyjemności), ale zwielokrotnianie tes̨kno-
ty poprzez wynalezienie ”utopijnego śladu” (metafizyczny szwindle towaru, by sparafra-
zować Marksa). Powiedzieć, że kapitał wyzwala pragnienia jest semantycznym absurdem
opartym na ”mylnym tłumaczeniu”: Kapitał wyzwala sie ̨ poprzez zniewalanie pragnień.
Fourier twierdził, że dwanaście Namiet̨ności - nie stłumionych - stworzy jedyna ̨możliwa ̨
podstawe ̨ dla społecznej Harmonii. Możemy nie podaż̨ać za jego nunierologia,̨ ale powin-
niśmy przynajmniej złapać jej sens.

Przeciwko negatywnemu hermetyzmowi tego jednego świata i jego sztucznej cielesno-
ści, opozycja proponuje właściwa ̨ sobie gnoze,̨ dialogike ̨ obecności, przyjemność przekra-
czania reprezentacji przyjemności - rodzaj kryterium. Nie cenzure,̨ nie zarzad̨zanie obra-
zem, ale odwrócenie - wyzwolenie wyobraźni z imperium obrazu, z jej nieznośnej wsze-̨
dobylskości i osobliwości. Obraz sam w sobie jest bezbarwny, jak bioindustrialny pomidor

3 Co oznacza po prostu ”SZYBKA”, ”WARTKA” (sieć). - przyp. tłum.
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czy gruszka - śmierdzac̨y, jak sama cywilizacja, nasze ”bezpieczne społeczeństwo”, nasza
kultura miernego przetrwania. Nasza jest walka przeciwko kolonialnemu słuchowi i impe-
rialnemu wzrokowi, a także za zapach, dotyk, smak - i za ”trzecie oko”.

Jeżeli pożad̨anie roztopiło sie ̨w swoich reprezentacjach, w takim razie musi zostać ura-
towane. Cisza i potajemność sa ̨ pożad̨ane, nawet zasłona na obraz - ostatecznie zaś, od-
czarowanie zakazanego. Tylko eros, który daż̨y w strone ̨ ucieczki z uwiez̨ienia wewnat̨rz
banalności obrazu (a tu świadomość ledwo sie ̨ liczy) może zharmonizować sie ̨z estetyka ̨ ji-
had; czy bed̨zie ona wyrażona w konwencjonalnych, czy niekonwencjonalnych rolach lub
czynach wydaje sie ̨ prawie nieistotne.

Seksualność sama w sobie może być uznana za enteogenna ̨ - jak ”świet̨e rośliny”, może
zapewnić nie tylko strukture ̨kognitywna,̨ ale także spełnieniewyobrażeniowe. Świat̨eczny
jest dla nas przynajmniej ”poważny dowcip”4, jeżeli nie rytualna konieczność. ”Oświece-
nie” jest także materialna ̨ zasada ̨ ciała - a nasz sekret jest taki, że nasz projekt nie potrze-
buje być zbudowany wyłac̨znie na pustce Nietzschego.

4. ZIELONY CIEŃ
Dzi(cz)kość znosi ta ̨czystość pożad̨ania. Eliminacja nieludzkiego inwokuje eliminacje ̨ludz-
kiego; kultura może zostać jedynie zdefiniowana przez swój zwiaz̨ek z tym, czym nie jest.
Tu oto leży głeb̨ia pogaństwa; w Islamie zielony jest koloremheraldycznym, ponieważ ”wo-
da, zieleń i piek̨na twarz” (jak powiedział Prorok) sa ̨ontologicznie uprzywilejowane w do-
świadczeniu - i faktycznie sa ̨ podstawa ̨ ezoterycznego sprzeciwu wobec identyczności i
separacji - boski pierwiastek jako różnica, immanentna i natychmiastowa - nie tylko w
”Naturze”, ale nawet w ogrodzie czy mieście jako spontaniczna, organiczna krystalizacja
życiowego pragnienia dla niego samego.

Być może wszystkie ”prawdziwe” dzicze zagineł̨y pośród kartomantycznego zarzad̨za-
nia pragnieniami - pomimo tego, jeden świat nie zna innych - ale jeśli tak, ich duch nawie-
dza świat. Może zostać przywołany, może zostać przywrócony.

Jeśli Natura została wynaturzona przez pośredniczac̨e, mordercze, muzeologiczne spoj-
rzenie i jeśli ”wszystko” zostało zapośredniczone (nawet ”bezpośrednia percepcja zmysło-
wa”), jak w takim razie możemy mówić o przywróceniu ”bezpośredniości”? Po pierwsze,
dlatego że (inaczej sie ̨ wyrażajac̨) nie wszystko ”zawarło sie ̨ w reprezentacji”. Twierdze-
nie jednego świata o byciu jedynym jest oczywiście zwodnicze - istnieje jeszcze z definicji,
przestrzeń poza wszelkim zamkniec̨iem jej w reprezentacji; nie wspominajac̨ o liminal-
ności roztaczajac̨ej sie ̨ przy wszelkiej granicy, obszarze dwuznaczności. Jedność ukazuje
siebie jako nieprzenikalna ̨ - ale jej słabość jest widoczna dokładnie w momencie naszej
percepcji, nie jest wtedy odbijana przez żywe doświadczenie; pokazuje sie ̨ona jako: zwich-
niec̨ie, pustka, otep̨ienie, sromota - ta chwila może zadziałać ”zerwaniem zasłony”, które
pozwoli wejrzeć w przyszłość lub przynajmniej w nasze pragnienie na nia.̨

4 Stara definicja alchemii.
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Po drugie: możemy mówić tu o przywracaniu, ponieważ nie każda reprezentacja zawar-
ta czy wyprodukowana w zamkniec̨iu jedności może zostać uznana za skuteczna ̨ na usłu-
gach tłumienia. Jez̨yk sam w sobie jest nawiedzany przez (czasem nieświadomie) poetyke ̨
swojego przekraczania, przez buntownicza ̨ ”erupcje ̨ niezwykłego”. Zycie wydaje sie ̨ kon-
spirować z tym zewnet̨rznym terytorium w ten sposób, że nawet reprezentacja w końcu
ucieka sobie samej.

5. GOTÓWKA
Hajc został stworzony po to, żeby symbolizować przeklet̨a ̨płodność pieniad̨za, jego kontr-
naturalna ̨urodzajność - alchemie ̨wywłaszczenia, nieskończona ̨wage ̨uprzywilejowanego
i masońskiego spojrzenia. W akcie transcendencji swojej własnej tekstualności, staje sie ̨
on czysta ̨ reprezentacja;̨ jakkolwiek od samego poczat̨ku, od pierwszych glinianych zna-
ków czy monet elektrum, pieniad̨z nie był już niczym innym poza długiem, niczym poza
nieobecnościa.̨

Pieniad̨ze ”same w sobie” zatrzymuja ̨ szczególna ̨ niewinność jako proste medium wy-
miany - ”biedne” pieniad̨ze, że sie ̨ tak wyraże,̨ rozebrały sie ̨ z zysku w najzwyklejszej cyr-
kulacji. Na tym poziomie, pieniad̨zemogłyby grać swoja ̨role ̨ .nawet w tymczasowej strefie
autonomicznej; jednak w zwiaz̨ku z jihad pieniad̨ze pozostaja ̨ i musza ̨być wziet̨e pod uwa-
ge ̨ jako znak Kapitału, który jest miara ̨wywłaszczenia i podstawowymmitemem separacji.

A kiedy pieniad̨ze wykraczaja ̨poza swoja ̨praktyczna ̨tekstualność, zyskmoże być wydo-
byty z każdej transakcji, z każdego zakłócenia eteru; - ”biedne” pieniad̨ze robia ̨ przejście
dla ”czystych” pienied̨zy. Kto czerpie zysk?

Globalna maszyneria nigdy nie wpadnie w sarna ̨ pore,̨ w łapy buntowniczych mas, na-
wet jego pojedyncze Oko nie zostanie przekazane ludziom (jakby wmicie o trzech ślepych
Losach); nie bed̨zie przejścia, łagodnego czy Mozolnego, pomied̨zy kapitalizmem, a jakaś̨
ekonomiczna ̨ utopia,̨ jakimś cudownym zbawieniem dla zjednoczonej świadomości post
Oświeceniowego racjonalizmu i uniwersalnej kultury (z przytulnymi kac̨ikami dla ekscen-
trycznych reliktów i turystycznej rozkoszy) - żadnej Demokracji Społecznej przejmujac̨ej
kontrole ̨w imieniu ludu. ”Władza-pieniad̨z” (jak zwali ja ̨ starzy agraryści) nie jest w gestii
elity (czy to konspiracyjnej, czy socjologicznej) raczej elita jest we władzy pieniad̨za, jak
wynajec̨i lokaje służac̨y jednostkom SI z cyberprzestrzeni, wyjec̨i z dzieł science-fiction.
Władza-pieniad̨z jest globalna ̨ maszyneria ̨ - może być jedynie rozłac̨zona, a nie odziedzi-
czona. Czywnumisferzc pojawi sie ̨jakiś rodzaj teoretycznego ograniczenia, tak żeby bab̨el-
ki wybuchły ”same z siebie”, jak zamierzały? Czy kapitalizm zmierza do ostatniego okra-̨
żenia i ostatecznego kryzysu, aby zakończyć wszystkie kryzysy, czy też znajdzie droge,̨
aby sobie poradzić, a nawet wyciag̨nać̨ z niego zyski poprzez wytworzenie braku ”granic
wzrostu” czy chaotyczne perturbacje w obreb̨ie swojej zamkniet̨ej atmosfery zaduszenia?
[Nie Odchodź Od Telewizora!] W każdym wypadku (by przywołać Gustava Landauera5)

5 Gustav Landauer (1870-1918) - niemiecki myśliciel i działacz społeczny, redaktor pisma The Socialist
i członek grupy literackiej Neue Gemeinschaft. Poczat̨kowo głosił poglad̨y typowe dla anarchizmu ze szkoły
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nie ma ”historycznej nieuchronności” rewolucji, odrodzonej właśnie w momencie zwycie-̨
skiego zniesienia kapitalistycznej dialektyki.6

Nigdy nie ma odpowiedniego momentu na zdeklarowanie siebie jako rewolucjonisty.
Nieustajac̨y heretycy, my już wybraliśmy - jakby w poprzednim wcieleniu lub w mitycz-
nym czasie poza czasem, tak jakby wszystko w nas przemyślało samo siebie z nami lub bez
nas, a odmowa była rodzajem chłodnej przed-śmierci, poddaniem sie ̨makabrze. Niema dla
nas powrotu do niewinności w ekstazie 600 kanałów, jakiegoś cofania sie ̨ do ”Zmierzchu
Cesarstwa Rzymskiego” czy wczesnego Neolitu. Właściwe sygnały separacji najwcześniej-
szych form pieniad̨za i Państwa usypały nam góre ̨ jakichś 10.000 lat tradycji - ostatecznie
nie ma to znaczenia czy ”to jest właśnie kryzys”, czy nie. Wciaż̨ zamierzamy dokonać wy-
boru.

6. ATAK NA EKRAN
Media identyczności i separacji reprezentuja ̨ jeden świat w swojej najbardziej religijnej
formie - strukturyzacji społecznych wyobrażeń. Zwykła świadomość tego procesu nie jest
w stanie przezwycież̨yć samego faktu - opozycja musi także prżybrać religijna ̨ forme ̨w po-
nownym oczarowywaniu kontrwyobrażeń, tu można mówić o racjonalizmie niezwykłego.
Jedyne wyjście na uchylenie sie ̨ od pospolitej reakcji (któraj̨est zapadniec̨ie sie ̨ w obraz)
wydawałoby sie ̨ kłamać ”sakralizujac̨” nasza ̨ walke ̨ przeciwko identyczności i separacji; -
ale tylko porażka mogłaby nas przekonać do zaakceptowania terminu ”Romantyzm” jako
krytyki (czy pochwały) naszej propozycji.

Pieć̨ lat temu media identyczności i separacji osiag̨neł̨y taka ̨ sama ̨wolność i autonomie,̨
jakmediumpienied̨zy samow sobie.W ten sposób przeniosły punkt cież̨kości z pospolitego
tłumienia na uświadomienie i na

”interdyscyplinarne”, łamiac̨e granice połac̨zenie wszystkich stylów reprezentacji (od
edukacji do reklamy) łac̨zac̨ to wszystko w jedna,̨ ”polisemiczna”̨ katastrofe ̨ lbrmy: - cia-
ło załamało sie ̨ przed ekranem, cała substancja została zredukowana do mroku, któremu

rosyjskiej, by stopniowo przechodzić na pozycje ̨ anarchofederalizmu inspirowanego ideami Proudhona ła-̨
czac̨ to z doświadczeniem mistyków niemieckich tj. Mistrz Eckhart. Brał czynny udział w powstaniu Bawar-
skiej Republiki Rad, podczas tłumienia której został zastrzelony w wiez̨ieniu. Jego najbardziej znana praca,
do której odnosi sie ̨ też Bey, to For Socialism. - przyp. tłum.

6 W jednym znaczeniu, kapitalizm wydaje sie ̨ stawać ”nieuchronny” w wynajdywaniu niedoboru -
pierwszy moment wywłaszczenia. Ale gdzie dokładnie leży ta chwila? Rolnictwo długo wychodzi z kry-
zysu - ale wiele uprawiajac̨ych ziemie ̨ społeczności plemiennych pozostaje ciag̨le antyautorytarnych i
zorientowanych-na-dar, tak jak najczystsi myśliwi-zbieracze. Starożytne państwa hierarchiczne (Sumer,
Egipt, Chiny dynastii Shang itp.) i nawet feudalizm ciag̨le podtrzymywały ekonomie ̨ obustronności i redy-
strybucji; - Rynek, tak jak ”przewidziany” przez klasycznych ekonomistów, po prostu nie mógł sie ̨ pojawić
(zobacz Karla Polyaniego). Ponadto, każde zagrożenie jego pojawieniem sie,̨ napotykało czujny opór (jak
mógł przewidzieć to Clastres): separacja i wywłaszczenie nigdy nie pojawiały sie ̨ nie kontestowane, a zatem
nigdy nie pojawiły sie ̨ w swojej absolutnej formie. Nie istnieje faktycznie żadne prawo cyrkulacji i wymia-
ny, żaden historyczny fatalizm, żadna przeznaczona atomizacja społeczeństwa i żaden zjednoczony świat
reprezentacji. Kapitalizm istnieje - ale nie sam; rewolucja jest jego druga ̨ strona.̨ I vice versa…
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kształt nadawało jedynie światło z gnostyckiej Pleromy, tej sfery transcendencji, z której
ciała zostały wygnane: - niebo ze szkła.

Stary dualizm implodowałw totalna ̨topologie,̨ zdefiniowana ̨przez gnozeograficzna ̨geo-
zofie ̨ kapitału i jego mniej-niż-jednego wymiaru. ”Lustro” produkcji zostało odarte przez
całkowita ̨przezroczystość, zawrotny terror. Ziemia, praca, natura, sama jaźń, samo życie,
a nawet śmierć moga ̨ zostać ponownie wynalezione jako podstawa wszelkiej wymiany -
wszystko jest pieniad̨zem.7

Ekstatycznamediacja w końcuwstrzymuje ekspresje ̨u podstawy, na przykładw biotech-
nologicznej protezie czy zróżnicowaniu ciała i ekranu. Sfałszowany ślub Erosa i Thanatosa:
końcowe zamkniec̨ie. ”Wiek̨szy jihad” jest oczywiście wymierzony przeciwko oddzielonej
jaźni - przeciwko zaduszeniu prawdziwej jaźni, która musi wyrazić ”swego pana”, swoje
najgłeb̨sze znaczenie. Ale ”mniejszy jihad” nie jest mniej witalny czy upstrzony baraka: -
atak na ekran.

7. MORALNOŚĆ PRZEMOCY
Każde paradoksalne, ponowne pojawienie sie ̨ tu moralności zacznie naturalnie na ruinach
ortodoksji - i nie rozbije tam niczego bardziej stałego, niż dziesieć̨ czarnych namiotów be-
duina Ibn Khalduna. A wtedy, pred̨zej czy później, jihad (walka) zaprowadzi nas z powro-
tem (via łaWill albo hermeneutyczna ̨ egzegeze)̨ do shariah czy prawa. Ale shariah znaczy
także ścieżka, czy droga - i jest już ”otwarta ̨ droga”̨ bezcelowego wed̨rowca. Wartości po-
wstaja ̨z wyobraźni, np. z uczucia. ”Tam gdzie zatrzymali sie ̨bogowie” - to jest prawdziwe.
Ale bogowie ruszaja ̨ dalej; poruszaja ̨ sie,̨ jak woda w Odach Pindara. Zamach nie jest nie-
moralny, ale po prostu niemożliwy. Przekaz ”terroryzmu” jest taki, że tam nie ma tam;
tylko cybergnostyczne wysypisko historii, najzwyklejszej pustki i cierpienia - ograniczo-
na odpowiedzialność jako kosmiczna zasada. Można uznać moralność (być może nawet
”wyobrażeniowa ̨moralność”) przemocy przeciwko ideom i instytucjom - ale w jez̨yku bra-
kuje terminów dla takiej formy i w ten sposób skazuje on wojowniczość na niewyraźna ̨
uwage,̨ nawet na deficyt uwagi. W każdym wypadku, nie jest to tylko pytanie o czyjś ”stan
duchowy”, ale o aktualna ̨ autorestrukturyzacje ̨ poznania - nie stan, ale ”przystanek” w
terminach Sufich. By zapożyczyć zdanie z Ismailizmu, to jest nasza wersja Da’wa al Qadimi
lub też Starożytna Propaganda - stara, ponieważ nigdy nie jest w pełni narodzona.

7 Niepotrzebnie byłoby mówić, że te generalizacje nie martwia ̨ sie ̨ o rzeczywistość, ale raczej o ideolo-
gie ̨ globalnego Kapitału (ideologia ”postideologicznej kontry”) - zatrute deklaracje ”informatycznej ekono-
mii” - pantomima ”deregulacji” (jak można mówić o rewolucji, kie Kapitał zdaż̨ył już rozbić wszelkie regu-
ły?). Oczywiście Kapitał nie przekroczył naprawde ̨ produkcji, ale zwyczajnie ja ̨ przesunał̨ - gdzieś w pobliże
zarzad̨u cmentarza czy dyspozytorni odpadów. Kapitał chce ekstazy, nie tayloryzmu; pożad̨a czystości, bez-
cielesności.
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8. FIN DE SIECLE
W koncepcie utopii nie pozostało już nic z przyszłości. ”Nadzieja przeciwko nadziei”; nie
jest tu zaangażowany żaden prawdziwy wybór. Obecność pozostaje nieczysta-tylko nie-
obecność zakłada krystaliczna,̨ szkieletowa ̨ forme ̨ doskonałej wieczności. Moralny osad̨,
jeśli wolisz: nietolerancja dla tego, czemu sprzeciwia sie ̨ jihad - ale żadnego wiec̨ej dandy-
zmu, żadnych wiec̨ej kruchych i skomplikowanych konstrukcji jaźni.

Różnica jako tożsamość tworzy wyraz ekspresji, jak również rodzaj woli; istnieje tao te-
go procesu, raczej spontanicznie rzad̨zac̨e, niż łypajac̨e imperialistycznym, Kartezjańskim
okiem. Ten rodzaj ekspresji, kiedy odnosi sie ̨ do kultury (”samoustanowiony” aspekt spo-
łeczeństwa), albo ustanawia wzmacniajac̨y rezonans z ”Natura”̨ i jest w ten sposób zdolny
zmieniać świat-jako-konsensus, albo jest tylko zwykła,̨ karygodna ̨ głupota.̨

Tu znowu ”zwykła” świadomość rzadko sie ̨ liczy; z tego powodu wylania sie ̨ dla nas
znaczenie niezwykłych stanów, które przekraczaja ̨dychotomie ̨ sarno reflektujac̨ego auto-
intelektu za pomoca ̨ skoncentrowanej uwagi oraz ”umiejet̨ności”. Samozamkniec̨ie sie ̨ w
estetycznej czy mentalnej izolacji zaprzecza faktowi, iż każda przyjemność jest ekspansja,̨
ta obustronność jest nie drapieżna ̨ ekspansywnościa.̨ Jeżeli rewolta jaka ̨ ekspresja odpo-
wiada symultanicznie identyczności i separacji, tworzy z definicji ruch naprzeciwko róż-
nicy i obecności - i jak powiedział stary frenolog, naprzeciwko ”komunikatywności”. Ta
nie jest ani zwyczajna ̨ ”komunikacja”̨ - obiektem mek̨i zapośredniczenia i obdzierania z
ciała - ani ekstatyczna ̨”komunia”̨ (termin, który trac̨i zaostrzaniem autorytaryzmu wpro-
wadzonego siła)̨ - ale raczej przyjaznym zwiaz̨kiem - erosem społeczeństwa.

9. REWOLTA ISLAMSKA
Federalizm Proudhona osadzony na niehegemonicznych partykularnościach w ”nomado-
logicznej” lub kłac̨zowatej symbiozie synergetycznej solidarności - to jest nasza rewolucyj-
na struktura. (Sama suchość tego terminu sugeruje potrzebe ̨ dodania życia do ucieczko-
teorii!) Ideologia doświadczy mdłości na myśl o rewolucyjnych implikacjach religii czy
drogi życia, zawsze gotowej być w opozycji wobec monokultury identyczności i separa-
cji. Współczesna reakcja zblednie na myśl o wewnat̨rz przepuszczalności, porowatej soli-
darności, serdeczności i obecności w komplementarności oraz harmonijnym rezonansie
”rewolucyjnej różnicy”.

By wziać̨ Islam jako przykład - hiperortodoksja i ulemokracja nie może tak łatwo zre-
dukować go do hegemonicznej/uniwersalistycznej ideologii, tak żeby wykluczyć sprzecz-
ne formy ”uświec̨onej polityki” uzasadnianej przez Sufizm (np. Naqshbandich), radykalny
Szyizm (np. Ali Shariatiego), Ismailizm, Islamski Humanizm, ”Zielona ̨ Ścieżke”̨ Płk. Kada-
fiego (po cześ̨ci anarchosufizm, po cześ̨ci anarchosyndykalizm), lub nawet kosmopolitycz-
ny Islam Bośni.8

8 Wspominamy o tych elementach nie po to, żeby sie ̨ na nie zgodzić, ale żeby podkreślić, że Islam nie
jest monolitem ”fundamentalizmu”.
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Tradycje tolerancji, woluntaryzmu, egalitaryzmu, koncentrowania sie ̨ na społecznej
sprawiedliwości, krytyki ”lichwy”, mistycznego utopizmu - itp. - moga ̨ uformować kon-
stelacje nowej propagandy wewnat̨rz Islamu, niewzruszenie stojac̨ej wobec poznawczego
kolonializmu numisfery, zorientowanej na ”empiryczne swobody”, niż raczej ideologie,̨
krytyczna ̨ wobec represji wewnat̨rz Islamu, ale oddana ̨ swojej mocy twórczej, spokojowi,
wnet̨rza, bojowości i stylowi. Islamskie skupienie na zatruciu wyobraźni, które mani-
festuje sie ̨ w dosłownym ukrywaniu obrazu, tworzy poteż̨ne, strategiczne wyzwolenie
świadomości na jihad; - który, mimo że jest zasłoniet̨y, nie jest nieobecny czy niewidzialny,
odkad̨ zakrycie jest znakiem jego obecności, jego siły wyobraźni, jego mocy. To, co jest
zakryte jest niewidzialne.

10. ŚCIEŻKI LUDU9

Społeczeństwa plemienne pozostawione swoim własnym tradycjom, toczenie prawdziwej
wojny w nie tyle hegemonicznym, co przygodowym stylu - i jak wyłożył to P. Clastres, ta-
ka horyzontalna wojna (jak inne ”prymitywne” zwyczaje) w końcu staje na przeszkodzie
powstania ”Państwa” i jego wertykalności: - przemoc jako forma oporu przeciwko sepa-
racji, która jest zawsze odczuwana przez plemie ̨ jako niebezpieczna lub ”zła” możliwość -
przemoc jako forma ciag̨łego rozszczepiania czy załamania i redystrybucji władzy.

Jihad nie jest zamierzonym powrotem tej formy przemocy, ale dialektycznym spełnie-
niem jego stłumionej rozkoszy. Ta zasada pozwala na połac̨zenie rozbieganych różnic nie
jako utopijnego konstruktu, ale jako strategicznego zawiniat̨ka - jako ”machiny wojennej”.

Gustav Landauer wyjaśnia, że takie zgrupowania moga ̨ być traktowane zarówno hory-
zontalnie (lub ”federalnie”) i wertykalnie - nie jako kategoryczne entyfikacje, to jest za-
równo jako volk, lud, ”narody” w amerykańskim sensie tego słowa. Koncept był grabiony
przez ciemna ̨ reakcje ̨ i zamieniany w hegemonie ̨ najgorszego rodzaju, ale on także może
zostać ocalony (”przygoda” sama w sobie).10

Landauerwskazywał również na to, że Państwo jest cześ̨ciowowewnet̨rznymzwiaz̨kiem,
a nie zwiaz̨kiem absolutnym. Przez to, że władza zmienia sie ̨z narodowej mapy w ”czysty”
Kapitał, zewnet̨rzna przestrzeń Państwa staje sie ̨w znacznie wiek̨szym stopniu nieistotna

9 W oryginale autor na oznaczenie słowa ”lud” używa niemieckiego słowa ”volk”, co odnosi sie ̨ po-
średnio do XIX wiecznego ”volkizmu”, który ten termin wytworzył jako główna ̨ oś postulowanego życia
społecznego. Volkizm był ruchem społeczno-religijno-filozoficznym (sic!) powstałym w drugiej połowie XIX
w. na terenie Niemiec, który poza nimi miał raczej słaby odzew. Idee volkistowskie można znaleźć w pogla-̨
dach takich myślicieli, jak filozofowie Fichte i Herder czy iriozofowie tj. Guido von List oraz Jorg Lanz von
Liebenfels. Volkizm głosił oparcie sie ̨ w życiu społecznym na wartościach pochodzac̨ych od ludu majac̨ego
być łac̨znikiem Niemców ze starożytna,̨ chwalebna ̨ przeszłościa,̨ która opierać sie ̨ z kolei miała na ideach
”krwi i rasy”. Powrót do tych wartości miał umożliwić na poły mistyczna ̨ rewitalizacje ̨ kultury niemieckiej.
Volkizmmocno wpłynał̨ na narodowy-socjalizm w Niemczech, jak również na współczesne neopogaństwo o
odcieniu skrajnie prawicowym. - przyp. tłum.

10 Musimy koniecznie czytać Proudhona, Marksa, Nietzschego, Landauera, Fouriera, Benjamina, Bach-
tina, IWW (Industrial Workers of theWorld - przyp. tłum.) itp. w sposób, w jaki EZLN ponownie czyta Zapate!̨
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jako miejsce zainteresowania opozycji. ”Neutralność” nie jest stanowiskiem: - albo strefa
jest cześ̨cia ̨ jednego świata, albo przechodzi do opozycji. Jeśli strefa opozycyjna jest zbież-
na z pewnymi jednostkami politycznymi, wtedy rewolucja może rozważyć polityczne so-
jusze. Wiek̨szy jihad - przeciwko wewnet̨rznemu zwiaz̨kowi władzy -pozostaje zawsze taki
sam; ale mniejszy jihad przeciwko zewnet̨rznym zwiaz̨kom ciag̨le zmienia kształt.11

Dla strategicznego podobieństwa podejście całościowe nie jest sprawa ̨ wyłac̨znie este-
tyczna,̨ ale koniecznościa,̨ kognitywnymimaquis12 lub strefa ̨oporu, obszaremdwuznaczno-
ści, na którympowstaniemusi znaleźć swoja ̨ekonomie,̨ swoje centrum. Każdy ”naród”, czy
samo utworzony, czy tradycyjny i każda grupa, która porusza sie ̨horyzontalnie wewnat̨rz
lub w poprzek tego terytorium - rady, komitety, zwiaz̨ki, festiwale - w rzeczy samej każda
”suwerenna jednostka” - może rozważyć federacje ̨oparta ̨na antyhegemonicznym froncie
założonym ad hoc, wymierzonym w proklamowana ̨ przez sama ̨ siebie totalność identycz-
ności i separacji, walczac̨ym o świat różnicy i obecności.

Z pewnego punktu widzenia, siła obecności solidarności wyrasta z rzeczywistości ”kla-
sy” - chociaż jeżeli przyjmiemy ten termin musimy rozważyć szerokie, pónowne ustawie-
nia i kalejdoskopowe zmiany znaczenia, które rozłożyły i złożyły go na nowo, rozebrały
z XIX wiecznych nawarstwień, jego jedno-światowego telosu i monokulturowej estetyki -
jego scjentyzmu, jego odczarowań i fatalizmu. Nie jest to wyłac̨znie pytanie o ”proleta-
riackość stref’, ale o jednolite i ”naturalne” stłumienie autonomicznej świadomości (a tu
świadomość naprawde ̨ sie ̨ liczy).

11. REWOLUCYJNA SOTERIOLOGIA
A zatem, by ”wyzwolić świat” poprzez jihad, trzeba opierać sie ̨ nie tylko na tej Naturze,
która nie może ucierpieć w wyniku ostatecznego ogrodzenia, bez fatalnej separacji samej
świadomości od ”pierwotnej bliskości”, ale także na przestrzeni kultury, autentycznym
stawaniu sie:̨ - Tierra y Libertad. Rolnictwo może być postrzegane jako tragiczny Upadek
naturalnej, ludzkiej ekonomii - (zbieractwo, myślistwo, obustronność) - a nawet jako kata-
stroficzna zmianawpoznaniu samymwsobie. Ale abywziać̨ pod uwage ̨myśl o jego abolicji,
trzeba włac̨zyć kryptomaltuzjanistyczny13 czy nawet biofobiczny nihilizm, podstep̨nie da-̨

11 Wszystko zależy od spojrzenia, któremówi, że dwie siły - autonomia i federacja - nie sa ̨sobie przeciw-
stawne, ale komplementarne lub nawet współdziałaja;̨ jeżeli jest to paradoks, w takim razie trzeba go ożywić.
Etniczne czystki i agresywny szowinizm maja ̨ być wobec siebie w opozycji z punktu widzenia federalizmu i
solidarności, ponieważ hegemonia takiej reakcji po prostu reprodukuje hegemonie ̨ (okrucieństwo) jednego
świata, a nawet ja ̨ zwiek̨sza. A autentyczna (niehegemoniczna) różnica musi być broniona, bo (lub o tyle, o
ile) nie może lub ”nie powinna” być wymazana przez Molocha kapitalistycznej świadomości. Autonomia bez
federalizmu jest mało prawdopodobna, w najgorszym razie jest reakcyjna - ale federalizm bez autonomii po
prostu zagraża wartościom które jednocza ̨ jihad - własnej determinacji lub ”empirycznym swobodom”.

12 ”Maquis” - nazwa używana podczas II Wojny Światowej na określenie ruchu oporuwe Francji. - przyp
tłum.

13 ”Maltuzjanizm” jest teoria ̨ społeczno-ekonomiczna ̨ stworzona ̨przez Thomasa Malthusa (1766-1834),
który próbował tłumaczyć ned̨ze ̨ społeczna ̨ zbyt dużym i szybkim przyrostem naturalnym. - przyp. tłum.
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żac̨y do Gnostyckiego samobójstwa. Moralność substrukcji jest już moralnościa ̨ ratunku
(i vice versa); zrab̨ nowego społeczeństwa zawsze tworzy sie ̨ wewnat̨rz skorupki starego.
Czegokolwiek jeden świat szuka, aby to zniszczyć lub umniejszyć, przyjmuje to dla nas
nieomylna ̨ aure ̨ organicznego życia; -to odnosi sie ̨ do całej durny z naszej teraźniejszej
”późnej epoki kamienia”, nawet jej fourierowskiego wdziek̨u, nawet jej surrealistycznego
urbanizmu (nawet ”Cywilizacja” może być uznana za ”dobry wynalazek”, jeżeli tylko moż-
na ja ̨ bed̨zie uwolnić od drapieżnego determinizmu), - to definiuje nasz konserwatyzm.
Toteż oprócz wszystkiego, oprócz tytanicznego łupienia sztucznej inteligencji Kapitału,
”świat, który ma zostać ocalony” czasem wydaje sie ̨ różnić od ”tego” świata wyłac̨znie o
włos satori.14 Ale to właśnie, całkowicie z tego pek̨niec̨ia wylania sie ̨ nasza radykalna opo-
zycja. Millennium jest zawsze otwarciem momentu teraźniejszego - ale jest także zawsze
końcem świata.

12. UKRYTY IMAM
Esencja jihad: kiedy prześladowania przyjmuja ̨symultaniczna ̨lub nawet paradoksalna ̨for-
me ̨identyczności i separacji, wtedy opór lub opozycja proponujew logiczny sposób różnice ̨
i obecność - rewolucyjny paradoks. Kłac̨zowate, podzielone społeczeństwo, o tożsamości,
która wyprzedza ta ̨ super nasycona ̨ logike ̨ oporu, może być kontemplowane z każdego
punktu widzenia, wertykalnego lub horyzontalnego, diachronicznego lub synchroniczne-
go, etycznego lub estetycznego - w obreb̨ie jednej niezbed̨nej, antyhegemonicznej zasady
obecności.

Nasz obecny stan spłaszczonej i irytujac̨ej nieuwagi może zostać porównany jedynie z
jakimś ezoterycznym, średniowiecznym grzechem, podobnym do duchowej opieszałości
lub egzystencjalnego zapominalstwa; nasza ̨ pierwsza ̨ rozkosza ̨ bed̨zie wyobrażenie sobie
własnej propagandy, poteż̨nej jak gnostyczny ”Zew”, estetyki skruchy-i-nawrócenia,” lub
”samo przekraczania”, sorelowskiego mitu - Millennium.

Ślepy panopticon Kapitału pozostajemimowszystko bardzo trudny do obronyw krainie
”magii” - manipulacji obrazami w celu kontroli wydarzeń, hermetycznego ”działania z od-
dali”. Jeżeli jez̨yk zapewnia możliwa ̨do zrea I i zowan i a forme ̨dla nowej propagandy czy-
nu, w takim razie trzeba przyznać, że zwyczajny estetyczny odwrót (zanikanie jako wola
mocy) nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniego ciepła, aby wykluć jajo jego sekretności.
Ale w sytuacji przedrewolucyjnej, taktyczna przewaga tajności, niewidocznego (jez̨yka ser-
ca) przywraca już estetyce jej rewolucyjna ̨ centralizacje.̨ Sztuka niewidocznego wymyka
sie ̨ absorpcji przez osadzony-na-obrazie ”dyskurs totalności” - a zatem, samotna pośród
wszystkich możliwych form, wciaż̨ daje milenijna ̨ obietnice ̨ sztuki, zmiany świata.15

14 Satori - japońskie określenie używane w ZEN na wyrażenie stanu oświecenia, podczas którego do-
chodzi do naturalnego zrozumienia zwiaz̨ku łac̨zac̨ego człowieka ze światem, wyrastajac̨ego ze zrozumienia
tathagaty - bycia rzeczami takimi, jakimi sa.̨

15 Termin ”sztuka” został tu użyty w dwóch różnych znaczeniach: - pierwsze znaczenie jest być może
romantycznew tym, że kieruje sie ̨do dylematu artysty per se oraz problemu ”awangardy”. Ale drugie znacze-
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13. WOŁANIE I ODZEW
Mniej niż dekade ̨ temu wciaż̨ możliwe było myślenie o ”wrogu” jako o Planetarnej Machi-
nie Pracy lub też Spektaklu - dlatego też możliwe było myślenie o oporze w obreb̨ie kano-
nu odwrotu czy nawet ucieczki. Żadna tajemnicza zasłona nie oddzieliła nas od naszej woli
wyobrażenia sobie innych form produkcji, ludycznych i autonomicznych czy innych form
reprezentacji, autentycznych i zapewniajac̨ych rozkosz. Oczywistym celem było tworze-
nie (lub podtrzymywanie) alternatywnych zaczat̨ków opartych na wykonywaniu takich
form, organizowanie oporu jako taktyki obrony tych stref (tymczasowych lub permanent-
nych). W Ai-Ki-Do nie ma takiej rzeczy jak atak - należy sie ̨ po prostu usunać̨ z linii ataku,
a wtedy siła atakujac̨ego zostanie obrócona przeciwko niemu i zwycież̨y go. Kapitalizm
stracił właściwie sporo z pola swojej taktyki, cześ̨ciowo dlatego, że był on otwarty na stra-
tegie ̨”trzeciej siły”, a po cześ̨ci dlatego, że jako ideologia pozostał bezradny wobec swoich
własnych, wewnet̨rznych sprzeczności (”demokracji” na przykład).

Teraz sytuacja uległa zmianie. Kapitalizm został uwolniony ze swoich ideologicznych
osłon i nie musi już dłużej ustep̨ować przed żadna ̨ ”trzecia ̨ siła”̨. Mimo, iż założyciel Ai-
Ki-Do16 potrafił unikać kul, nikt nie może ustap̨ić przed atakiem siły, która okupuje cały
zasieg̨ taktycznej przestrzeni. Eskapizm jest , możliwy dla ”trzeciego gościa, pasożyta”, ale
nie dla odosobnionego oponenta. Kapitalizmma teraz swobode ̨w wypowiadaniu wojny i w
bezpośrednim postep̨owaniu, jak z wrogami, ze wszystkimi byłymi ”alternatywami” (wła-̨
czajac̨ w to ”demokracje”̨). W tym sensie nie wybraliśmy siebie jako opozycji - zostaliśmy
wybrani.

W Ken-Do mówi sie,̨ że nie ma takiej rzeczy, jak ruch defensywny lub raczej, że jedy-
na ̨ obrona ̨ jest dobry atak. Atakujac̨y jest jednak w słabszym położeniu (jego pozycja jest
chwiejna), tak jak w Ai-Ki-Do: - tak wiec̨ co robić? Paradoks: kiedy zostaniesz zaatakowany,
uderzaj pierwszy. W jasny sposób nasze ”alternatywy” nie sa ̨ już dłużej wyłac̨znie intere-
sujac̨ymi opcjami, ale strategicznymi pozycjami w walce o życie lub śmierć. Jakkolwiek,
rewolucja nie jest pojedynkiem Ken-Do - ani zabawa ̨w moralność. Wydawałoby sie,̨ że na-
sza taktyka zostanie zdefiniowana nie tyle przez historie,̨ co przez nasza ̨determinacje,̨ aby
pozostać na polu historii - nie przez ”przetrwanie”, ale przez wytrzymałość.

Pytanie: ”Co Powinno Być Zrobione?”, musi być teraz wybłagane z dwóch powodów: - po
pierwsze, istnieja ̨ już tysiac̨e organizacji pracujac̨ych powyżej podziemia dla de facto rewo-

nie mierzy w rozwiaz̨anie całego pytania odseparowania sztuki w …, które jest ”normalne” i które przecina
sie ̨ (w rzeczy samej prawie koincyduje) z obszarem żywego doświadczenia. Codzienne i niecodzienne nie sa ̨
tu już dłużej w opozycji, a być może nawet w konspiracji lub też w tańcu stopionych zarysów. Chropowaty
truizm: - dobrze uczyniony moment jest właśnie ta ̨ konstrukcja ̨ życia samego w sobie, nasycenia życia soba;̨
znaczy to, iż tradycyjne kultury nie mogły dokonywać rozróżnienia pomied̨zy życiem, a sztuka.̨ Jeżeli mar-
ny mówić o ”sztuce politycznej”, możemy to robić jedynie w sensie dochodzenia do faktu, że dla nas Kapitał
definiuje sie ̨ w kontekście połac̨zenia mied̨zy tymi rzeczami, które ”nie moga”̨ być rozdzielone. Ale jest to
problem dla każdego ”pracownika”, a nie tylko dla ”pracownika kulturowego” -tak wiec̨ w tym sensie sztuka
zaczyna sie ̨ stawać tożsama z ”rewolucyjnym działaniem”.

16 System Ai-Ki-Do (Droge ̨Harmonii lub Miłości) stworzył japoński mistrz sztuk walki Morihei Ueshiba
(1883-1969). - przyp. tłum.
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lucyjnych celów (lub przynajmniej z dobrych powodów) - ale nie istnieje żadenmit organi-
zujac̨y, żadna propaganda, żadna transformacyjna ”świadomość rewolucyjna”, zdolna do
wyniesienia separacji j postep̨owej instytucjonalizacji i ideologicznej sklerozy [”wyzwole-
nie przesłania”]. Po drugie, wiek̨szość ”bezprawia” jest w frustrujac̨y sposób skazana na
kontrreprodukcyjność i przywracanie do zdrowia z dokładnie tego samego powodu - z bra-
ku świadomości lub raczej, brakumetanoi, braku nie poszatkowanej świadomości.W takiej
sytuacji żadne połac̨zenie nie wydaje sie ̨ osiag̨alne, a jihad staje wpierw i najpierw twarza ̨
w twarz z brutalna,̨ teoretyczna ̨potrzeba,̨ aby uchwycić i wyartykułować swoja ̨własna ̨hi-
storyczność. Mówić teraz o ”przedrewolucyjnej sytuacji”, to ocierać sie ̨ o ironie ̨ zwiaz̨ana ̨
z tym, że terminy takie jak ten musza ̨w końcu wywołać (historie ̨ jako ”koszmar”) - Jakie
znaki powstały i w jakiej perspektywie?

Powinno być tu jeszcze raz powiedziane, że ”propaganda czynu” była poczat̨kowo za-
mierzona jako uwzgled̨nianie ”dobrych uczynków”, tak samo jak brutalnych; a zatem tym-
czasowa strefa autonomiczna utrzymuje swoja ̨ wartość nie tylko sama dla siebie, ale tak-
że jako historyzacja żywego doświadczenia, być może nawet jako rodzaj propagandy-w-
działaniu. Powstanie mogłoby być wtedy widziane jako propozycja ”permanentnej strefy
autonomicznej”; a współistnienie wielu takich grup wytworzyłaby forme ̨ ”millennium”.
Tu nawet ”odwrót” mógłby mieć wartość taktyczna ̨ - zależnie od tego czy byłby skoordy-
nowany i praktykowany wojowniczo na skale ̨masowa ̨ - ”rewolucyjny pokój”.

Właściwy wyraz takiego schematu ujawnia natychmiast, jak odlegli pozostajemy od każ-
dego spełnienia. Podczas gdy chcielibyśmy zaspokoić surowa,̨ egzystencjalna ̨ tendencje ̨
do ”czynu” lub przynajmniej jakiś rodzaj ”antypesymizmu”, każda dyskusja o rzeczywi-
stej taktyce może w tym punkcie dowieść fatalnej (lub zabawnej) pochopności. Poza tym:
”Co powinienem zrobić?” - to chyba najbardziej zgodne ze wszystkich pytań, jedyne które
gwarantuje, że dowolna odpowiedź jest niemożliwa.

* * *

Nasza solidność jest tak wielka, że pieć̨ lat zabrało mi uświadomienie sobie tego. Wszyst-
ko, co było kiedyś ”trzecia ̨ ścieżka”̨ musi być ponownie przemyślane w świetle jednego
faktu: - JEDEN świat staje z nami twarza ̨ w twarz, nie dwa. Jeżeli opór został rozbity na
sprzeczajac̨a ̨ sie ̨ ze soba ̨ nostalgie ̨ (1968 rok stał sie ̨ dla nas tragiczny, tak jak każda in-
na porażka) - jeżeli lewackie kurestwo i faszystowski partykularyzm wciaż̨ maja ̨ urok dla
wyczerpanych radykałów itp. - w takim razie jest tak, dlatego że zawiedliśmy w uświado-
mieniu jednego faktu nawet sobie samym: - tego, że poprzez proklamowanie siebie jako
absolutu i przez stworzenie na tej proklamacji świata, Kapitał przystap̨ił jeszcze raz do by-
cia tegoż starym nemezis (tak zhańbiony przez XX wiek, tak martwy, tak pusty, przyoblekł
sie ̨w zupełnie nowe ciało - jak ostatnia linia obrony tego wszystkiego, co nie może zostać
otoczone - wznawiamy rewolucje,̨ wznawiamy jihad.

Hakim Bey
New York / Dublin, 1.IX 1996 r.
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Za i Przeciw Interpretacji
”Anioły pukaja ̨do drzwi tawerny”
- Hafez z Shiraz
”… (do) Lunatyków Irlandii…”
- Ostatnia Wola i Testament Deana Swifta (uprzednio napisany na banknocie
dziesiec̨iofuntowym)

Kildare jest płaskie - takwiec̨ gdziekolwiek pójdziesz zobaczysz linie wysokiego napiec̨ia
paradujac̨e po krajobrazie jak Hollywoodzcy Marsjanie. Patrick zatrzymał sie ̨w ”Bishop’s
Court”, który poza nazwa ̨okazuje sie ̨być wilgotnym, trzypokojowym domkiem oraz stara ̨
obora ̨ dla krów zawalona ̨ dziełami sztuki wykonanymi przez Hilariusa i innymi rzeczami,
wśród których znajduje sie ̨ również kilka kawałków wyglad̨ajac̨ych jak zardzewiałe narze-̨
dzia rolnicze i kawałki torfu wydobyte z miejscowego bagna. Po herbacie na odsłoniet̨ym
na wiatr, błotnistym podwórzu wyruszamy by znaleźć Kościół i Studnie ̨ Św. Patryka, jest
niedaleko, na nastep̨nym podwórzu tuż obok metalowej stodoły, otoczony przez krowy i
krowie odchody - trzynastowieczny lub wcześniejszy, Romański ze ślademGotyku (lub sty-
lu Egipskiego?) w ostro zakończonym łuku okien - przywrócony w latach pieć̨dziesiat̨ych
do użytku, ale zapomniany i zarośniet̨y bluszczem i pajec̨zyna ̨ - architektura wprowadza
pokore,̨ kiedy trzeba sie ̨ schylić Aby wejść, jak w herbaciarniach ZEN. Nasi przyjaciele, Ja-
mes i Sean zdecydowali sie ̨ go wystroić, zbudować ołtarz i zawiesić mosież̨ny dzwon na
dzwonnicy, potem zaś zaczekać ile czasu zajmie ludziom zauważenie tego. Idziemywzdłuż
drogi, od czasu do czasu kulac̨ sie ̨ wśród dzikich kwiatów, by uniknać̨ szybkich samocho-
dóW i grubych rolników, potem kucajac̨ koło żywopłotu z krzaków jeżyn, pełnych późnych
kwiatów i wczesnych owoców. Studnia zdaje sie ̨nie być wciag̨niet̨a na liste ̨żadnego z naro-
dowych przewodników - być może nikt już jej nie odwiedza. Tak jak w inne wiosny, które
widziałem w Irlandii odczuwam to wszystko jak szafir osadzony w szmaragdzie, ten zaś
osadzony w nefrycie, znajdujac̨y sie ̨w dłoni druida - okraż̨amy ja ̨trzykrotnie wraz ze słoń-
cem, potem pijemy - samochody śmigaja ̨ nie wiec̨ej niż dwadzieścia kroków od nas - Sean
widział tu niedawno ducha i zrobił jego portret jak żywego - maska w gipsie tuż obok Stud-
ni na kawale kamienia.

Zgodnie z trzynastowiecznym andaluzyjskim sufim, Ibn Arabbim istnieja ̨”subtelne wia-̨
zania”, które rozciag̨aja ̨ sie ̨ pomied̨zy niebem i ziemia ̨ jak drabiny jakubowe - i ”znacze-
nia”, które rozchodza ̨ sie ̨ wzdłuż tych wiaz̨ań jako prawie-przezroczyste pasma światła,
włókna aurora borealis pulsujac̨e świetlistymi sygnałami, jak gwiazdy spadajac̨e przez za-
słony gazy. Nie ma potrzeby, aby ograniczać ten obraz, zarówno przez teologiczne, jak
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i psychologiczne wyjaśnienia - dla naiwnego realisty każde doświadczenie ma prawo do
ontologicznej autentyczności tak samo jak każde inne - duch jest widziany lub znaczenie
spada w taki sam sposób, w jaki widziany jest i pada drobny deszczyk. Ale jak naiwni mo-
żemy być? Nieważne -najbardziej zaawansowana nauka czy zawiła teologia prowadzi nas
z powrotem w zadziwieniu do tej samej, topornej, egzystencjalnej propozycji: jeśli sie ̨ po-
jawia, może równie dobrze być prawdziwe. Wiec̨ - jeśli znaczenie pojawiajac̨e sie ̨ w tym
wiaz̨aniu jest prawdziwe, może zostać powtórnie odkryte wraz ze swoim źródłem, które
jest prawdziwe - lub wystarczajac̨o prawdziwe dla naszych obecnych celów - a to odszuki-
wanie źródła zwane jest (przez ismailickich gnostyków) ta ’will - co oznacza ”Interpretaja”.
Psychologowie powiedzieliby, że wiedza, która wyrasta z tej operacji pochodzi z wewnat̨rz
- teolog powiedziałby, że pochodzi z zewnat̨rz - ale dla nas obydwa wytłumaczenia straciły
siłe ̨ omamiania. Jak alchemiczny proces, interpretacja wydarza sie ̨ w przestrzeni bed̨ac̨ej
zarówno wewnat̨rz jak i zewnat̨rz, i w żadnym razie nie symultanicznie; jak ”hermeneu-
tyczna egzegeza” (w zwrocie Henry’ego Corbina) należy ona do środka lub isthmus zwa-
nego Mundus lmaginalis, gdzie wyobrażenia pojawiaja ̨ sie ̨ jako autonomiczne lub gdzie sny
przepowiadaja ̨ prawde.̨ W jednym sensie, ani rzeczywista, ani nierzeczywista, w drugim,
doskonale zdolna do pojawiania sie ̨ nam jako duch; świat wyobraźni służy na za źródło
znaczeń, umiejscowienie persony, oddech świata, Nauka i religia mogłyby zjednoczyć sie ̨
w celu nazwani tego złudzeniem - ale dla nas jest to raczej sprawa czystej desperacji. Dwu-
wymiarowość walczac̨ych epistemologi dychotomii, pułapek semantycznych, złych wiar -
pierdolić nauke ̨ i religie ̨ - powinniśmy żad̨ać uwierzytelnienia niezwykłego - koniec prze-
mocy wyjaśniania.

W tym kontekście, jednostki i grupy niosa ̨brzemie ̨odpowiedzialności za kontaktowanie
sie ̨ ze swoimi własnymi aniołami - nawet mistyczni guru wprowadzaja ̨ nas tu w bład̨, je-
żeli stoja ̨ pomied̨zy nami, a nasza ̨własna ̨ świadomościa ̨ i pretenduja ̨ do autorytetu, który
redukuje nas do przedmiotów - czy raczej obiektów - obiektów interpretacji kogoś innego.
Wydaje sie,̨ że nie jesteśmy tu w stanie uciec przed imputacja ̨ starej herezji - osadzonej
na przeświadczeniu o tym, że wszyscy w każdej chwili doskonale wiedza ̨ co sie ̨ dzieje i co
należy robić - jeśli tylko mogliby sie ̨uwolnić od potrzeb, ucisku i dławienia przez fałszywa ̨
świadomość - uciec niedoborowi, poprzez który autorytet mierzy swoje bogactwo i władze ̨
stojac̨e przeciwko nam. Ponad wszystkim - mamy niedobór interpretacji.

Najbardziej zgubna moc interpretacji należy teraz do samego Kapitału, który twierdzi,
że jest wolny od wszelkich dualizmów, wszelkich zróżnicowań - w nieuleczalnej ”obsce-
nicznej ekstazie” zjednoczonej i spłaszczonej świadomości - uniwersalizacji pienied̨zy w
konceptualnej przestrzeni, cofniet̨ej daleko i wykraczajac̨ej poza wszelka ̨ zwykła,̨ nieczy-
sta ̨ produkcje,̨ rodzaj numisfery niebiańskiej pogody czystych pienied̨zy - a w globalnym
rozrachunku, wszystko ma dług wobec niczego, jak czarna dziura na horyzoncie wyda-
rzeńwysysajac̨a każda ̨ostatnia ̨czas̨teczke ̨światła w pustke ̨poza historia.̨ Zgodnie z ”przy-
rodzonym prawem” tego totalnego wyzwolenia pieniad̨za, nic - nawet powietrze, woda
czy kurz - nie maja ̨ być doświadczane bezpośrednio przez autonomiczna ̨ jaźń czy grupe;̨
wszystko musi zostać zapośredniczone przez pieniad̨z samw sobie, którego zamiarem jest
stać pomied̨zy świadomościa ̨ i produkcja ̨ jak absolutny filtr odsiewajac̨y każdy ostatni ślad
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autentyczności i kasować za sam ten fakt - pobierać podatek za rzeczywistość sama ̨w so-
bie - jak ostateczna moc bed̨ac̨a nawet poza autorytetem prawa. Ponad wszystkim, Kapitał
zamierza nabyć monopol na interpretacje.̨

Walter Benjamin objaśnił proces, za pomoca ̨ którego i towar zostaje przepojony ”uto-
pijnym śladem” - to jest, przez wyobrażenie obietnicy: co znaczy, że obiekt-nasprzedaż
zawiera rodzaj przyszłości lub miejsca-bez-miejsca, gdzie twoja świadomość jeszcze raz
bed̨zie ważna, a twoje doświadczenie prawdziwe. Jeżeli produkt nie byłby zareklamowany
w ten sposób, nie kupiłbyś go - ale jeżeli produkt dotrzymałby obietnicy, przestałbyś kupo-
wać inne produkty - po cowciaż̨ wydawać pieniad̨ze, jeżeli spełnienie zostało dokonane? - i
w ten sposób spowodować upadek kapitalizmu. Pieniad̨ze moga ̨kraż̨yć jedynie w obszarze
ciag̨łego rozczarowania - reprodukcja niedoboru jest produkcja ̨bogactwa. Tylko wtedy je-
stem bogaty, jeżeli inni sa ̨biedni - ale pieniad̨ze samew sobie niemaja ̨innego celu czy koń-
ca, niż spowodowanie totalnego ubóstwawszystkiego, co nie jest ”Rynkiem”. Kapitalizujac̨
dawno temu wszystkie przedmioty materialne, moc niedoboru nie miała innego wyjścia,
jak zamienić w towar także wyobrażenie (i wyobraźnie)̨ - w przeświadczeniu o tym, że jest
to wiecznie rozszerzajac̨y sie ̨ rynek. Swiadomość musi zostać sprywatyzowana - myśl mu-
si zostać przywłaszczona, sfałszowana, wyalienowana, opakowana, oznaczona, zareklamo-
wana i odsprzedana świadomości. Wszelka twórczość musi zostać wyceniona, a nawet sam
proces stawiania oporu temu wywłaszczeniu musi być zamieniony w zysk. (”Bad̨ź buntow-
nikiem - kup sobie Toyote!̨” - lub ”Obraz jest niczym, smak jest wszystkim” jako slogan dla
jakiegoś gównianego soczku). Wszystkie informacyjne media, od edukacji do reklamy, sa ̨
oddane odczepianiu wyobrażenia z każdego miejsca cumowania w doświadczanym przez
nas życiu; swobodnie je upłynniaja ̨ i ponowniematerializuja ̨ jako towar. Pracuj, konsumuj,
zdychaj.

Turystyka jest kapitalizmem doskonałym: konsumpcja ̨ wyobrażenia świata takiego, ja-
kim jest - główne dobra na sprzedaż uwzgled̨niaja ̨również geografie ̨(opis znaczenia w kra-
jobrazie ziemi) i historiografie ̨ (opis znaczenia w krajobrazie kulturowym). Ale ostatecz-
nym wyobrażeniem jest ”błogosławieństwo” czy baraka wrodzone obiektowi spojrzenia
turysty. Możliwy moment spełnienia jest opakowany, przed-interpretowany przez oficjal-
nych ekspertów, zamieniony w serie ̨ spojrzeń, oddalony od bezpośrednich zmysłów (doty-
ku, smaku, zapachu); przestrzeń jest zadziwiona przez czas, rozwarstwiona, rozdzielona,
rozparcelowana na siatke ̨ dozwolonych oczekiwań; stawanie sie ̨ jest wypełnione sztywny-
mi konwersjami cyfrowymi urzad̨zeń nagrywajac̨ych, odarte z pamiec̨i i zakonserwowane
w fałszerstwie czystego bycia. Tak zwani ludzie prymitywni powiedzieliby, że dusza zo-
staje tutaj wykradniet̨a, że znaczenie samo w sobie wkroczyło na pole rozkładu, w rodzaj
promieniowania emanujac̨ego ze złego oka lub stało sie ̨ uschniet̨a ̨ jaźnia ̨ pożerana ̨ przez
wroga wszelkiego znaczenia. Problem leży nie w zadowoleniu turysty ze swojego doświad-
czenia -można sobie wyobrazić wycieczki oparte na ideach, które moglibyśmy ocenić jako
całkiem właściwe lub nawet piek̨ne właściwy problem tyczy sie ̨ pojemnika, samego fak-
tu interpretacji, struktury ”dialogu”, która wyklucza wszelki odzew, rezonans lub opór.
Pewne rodzaje podróży - nomadyzm, pielgrzymowanie - zwracaja ̨ znaczenie krajobrazo-
wi. Inne rodzaje - wojna, turystyka - moga ̨ je jedynie odbierać. Obustronność znika w ta-
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kich wzorach grabieży. Nawet najsubtelniejsza propaganda państwowa nigdy nie zbliżyła
sie ̨ do tej ostatecznej krawed̨zi - poza wszystkim, zawsze ewokowała ona swoja ̨własna ̨po-
zycje ̨ -podczas gdy turystyka reprezentuje koniec wszelkiej dialektyki - odkad̨ jedynym
negatywnym gestem, jaki ewokuje jest terroryzm, który jest swoim własnym, stłumionym
zadowoleniem, jest ”bliźniaczym złem”. Turysta mamiony przez utopijny ślad w swoim
najbardziej wzruszajac̨ym aspekcie - obrazie różnicy - staje sie ̨ molekuła ̨ zatrucia, wnosi
wirusa identyczności oraz cież̨ar rozczarowania w świat, który kiedyś żył sam dla siebie.

Rola artysty w kapitalizmie może zostać porównana z rola ̨ przewodnika wycieczki - in-
terpretatora doświadczenia przeznaczonego do konsumpcji na bardziej elitarnym pozio-
mie, agenta powrotu do zdrowia dla społeczeństwa dojmujac̨o tes̨kniac̨ego lub najgłeb̨iej
urażonego; - a przy tym nawet przewodnik wycieczki może być szczery. Ale porównanie
może dowieść wyjat̨kowego - o tyle, o ile intencja ̨artysty jest obdarzanie znaczeniem sumy
totalnego doświadczenia, bez odejmowania czy uabstrakcyjniania. Gest, który czyni sztuka
zakłada jego obustronność, obecność. Ten ruch jest zakłócany przez zasadniczo nieludzka ̨
interwencje.̨ Kapitału, zaostrzone pośrednictwo mocy, które może rozwijać sie ̨ tylko po-
przez tworzenie niedoboru i separacji. A co jeśli wszyscy artyści, poeci, naukowcy i mu-
zycy Irlandii zostaliby zaproszeni, aby przetransformować nowe Centra Interpretacyjne
kraju w swoje własne odbicia? Kogo obchodzi, jaka egzaltowana estetyka rości sobie pra-
wo do zwyeiest w a interpretacji, tak długo jak rezultatem jest zawsze stłumienie naszej
własnej twórczości? Na Jawie słyszałem, że ”Każdy musi być artysta”̨ - i naprawde ̨ każdy
jest tam artysta ̨ do tego stopnia, że każde żywe doświadczenie staje sie ̨współtworzeniem
siebie i innych: - produkcja,̨ która jest także zabawa ̨ - a ponad wszystkim produkcja ̨ zna-
czenia. Nie potrzebujemy artystów, żeby za nas żyli, ale żeby byli tylko naszym ułatwie-
niem, naszym druhem, cześ̨cia ̨ naszego kreg̨u obustronności - co do sztuki, jeżeli istnieje
dla niej jakikolwiek sposób, aby uniknać̨ bycia zglobalizowana,̨ możemy ujrzeć ja ̨ jedynie
jako forme ̨ opozycji wobec Jednego Wielkiego Świata zunifikowanej reprezentacji. Taka
sztuka odmawia stania sie ̨ cześ̨cia ̨Wielkiej Zjednoczonej Teorii, która ma położyć kres fi-
zyce czy historii, czy też minimalnym zarobkom lub czemukolwiek innemu. Nie ma w tym
nic ”niemożliwego” - i nie jest to wymierzone w kondycje ̨ ”znikania”, która sprowadza
sie ̨ po prostu do przegranej. Wierze,̨ że nowoczesna sztuka jako opór jest wymierzona w
kondycje ̨ Niewidzialnego. To, co jest prawdziwe, ale niewidzialne, ma moc okultystyczna,̨
moc wyobraźni, moc erotyki - tak jak maska ducha Sean’a u Studni Patryka, oddaje zna-
czenie krajobrazowi - pozostaje niezauważona aż ktoś weźmie ja ̨ być może jako szczery
dar - przez sama ̨ swoja ̨ egzystencje ̨ wyzywa ona świat towarowych wyobrażeń i zmienia
(choć powoli) kształt konsensusu rzeczywistości. Nawet wśród jej najbardziej ukrytych i
sekretnych rejonów, wykazuje swój magnetyczny efekt, doprowadza do subtelnych zmian
i przestawień - i przynajmniej w teorii zarzuca gadanie o świecie na rzecz jego zmiany.
Czy jest to być może, jakkolwiek ukryty, akt autorytarny? Nie, nie, jeśli jest on dzieleniem
sie ̨ znaczeniem, otwarciem na pole ”subtelnych wiaz̨ań”. A co jeśli byłby uczyniony w spo-
sób kompletnie niewidzialny? Wtedy być może moglibyśmy mówić o obecności duchów,
o niezbed̨nym powtórnym oczarowaniu, zbyt słabym dla imperialnej cież̨kości oka - i o
niezbed̨nej tajemnicy. A co jeśli miałby pojawić sie ̨ kiedyś ponownie jako czysta opozycja
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dla bezdusznej nierzeczywistości świata, który jest zawsze wstrzymywany, zawsze gdzieś
indziej, zawsze skazany na zagłade?̨

Tego wieczoru jechaliśmy z powrotem do Dublina, w świetle długiego lata mijajac̨ me-
galityczne kopce, obozowiska podróżników oraz kruszac̨e sie,̨ XVIII wieczne imitacje i zig-
guraty szalonych, panujac̨ych lordów - mijaliśmy również Szpital Św. Patryka, który Dean
Swift zostawił w swoim testamencie ”lunatykom Irlandii” - miejsca, które prawdopodob-
nie nie zostały jeszcze wciag̨niet̨e w nowy świat Euro-pienied̨zy, golfa i Narodowego Dzie-
dzictwa. Tuż przed zmrokiem znajdujemy sie ̨ w Dun Laoghaire tuż obok wieży Martello,
spoglad̨ajac̨ na cież̨ki i nostalgiczny widok oceanu pokryty szarymi chmurami. Frontowe
ogrody zapuszczonych, stojac̨ych nad morzem willi sa ̨ ozdobione jedna ̨ z moich ulubio-
nych, irlandzkich roślin, tajemniczymi i raczej wyświechtanymi palmami, które przywo-
łuja ̨mi tajemnice ̨mauretańskiej przeszłości, pamieć̨ barbarzyńskich korsarzy, czy teżmni-
chów z Egiptu lub Hiszpanii. Celtycki krzyż został raz odkryty w Irlandii, zagrzebany wraz
z arabskim zdaniem Bismillah, zdaniem otwierajac̨ym Koran. Te palmy zostały najprawdo-
podobniej posadzone przez jakiegoś ogrodnika z przełomuwieków lubiac̨ego posmak egzo-
tyki, ale dla mnie ukrywaja ̨ one ”afrykańska ̨ dusze”̨ Irlandii. Zaczyna padać lekki, ciemny
deszcz. Lub taka jest przynajmniej moja interpretacja.

Hakim Bey
Dublin, 23.VIII 1996 r.
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Religia i Rewolucja
Prawdziwe pieniad̨ze i hierarchiczna religia pojawiły sie ̨ w tym samym tajemniczym mo-
mencie gdzieś mied̨zy wczesnym neolitem i trzecim tysiac̨leciem p.Chr. w Sumerze lub
Egipcie. Co było pierwsze – jajko czy kura? Czy jedno było odpowiedzia ̨ na drugie czy też
jest aspektem drugiego?

Pieniad̨z ma niewat̨pliwie istotny zwiaz̨ek z religia,̨ jeśli zważyć, że odkad̨ sie ̨ tylko po-
jawił, okazuje skłonność do duchowych form bytowania – usuwa sie ̨ ze świata rzeczy, wy-
kracza poza sfere ̨materialna ̨ i staje sie ̨ czymś, co w pełni zasługuje na miano symbolu.

Pieniad̨ze jakie znamy wyłoniły sie ̨ z wynalazkiem pisma ok. 3100 r. p.Chr. ze skompli-
kowanego systemu glinianych znaków czy materiałów wymiennych i przyjeł̨y forme ̨ pi-
semnych rachunków kredytowych rytych na glinianych tablicach. Zawsze bez wyjat̨ku te
„czeki” dotyczyły długu przynależac̨ego do państwowej świat̨yni, i wedle teorii mogły być
używane w szerszym systemie wymiany jako noty kredytowe „emitowane” przez teokra-
cje.̨Monety pojawiły sie ̨ok. 700 r. p.Chr.w greckiej AzjiMniejszej. Były zrobione z electrum
(stop złota i srebra) nie dlatego, że te metale miały wartość towarowa,̨ ale dlatego, że były
świet̨e – symbolizowały słońce i ksież̨yc. Współczynnik wartości mied̨zy nimi zawsze wa-
hał sie ̨około 14:1 nie dlatego, że ziemia zawiera 14 razy wiec̨ej srebra niż złota, ale dlatego,
że ksież̨yc zabiera 14 „słońc” (dni) by urosnać̨ z nowiu do pełni. Monety mogły pochodzić
od znaków świat̨yni symbolizujac̨ych obowiaz̨ek wierzac̨ych udziału w poświec̨eniu – świe-̨
te pamiat̨ki, które mogły być później wymienione ponieważ miały „mana”,1 a nie wartość
użytkowa.̨ (Ta funkcja mogła pochodzić z handlu epoki kamiennej, gdy używano „cere-
monialnych” kamiennych ostrzy siekier w przypominajac̨ych potlacz2 rytuałach dystry-
bucyjnych). Inaczej niż mezopotamskie noty kredytowe monety były opatrzone świet̨ymi
wyobrażeniami i były postrzegane jako przedmioty liminalne (z pogranicza świadomości),
punkty wez̨łowe mied̨zy codzienna ̨ rzeczywistościa ̨ a światem duchów (wyjaśnia to zwy-
czaj giec̨ia monet dla nadania im charakteru duchowego, a także rzucania ich do studni,
które sa ̨ ”oczami” innego świata). Dług jako taki – prawdziwa treść wszystkich pienied̨zy
– jest wysoce „duchowa”̨ koncepcja.̨ Jako danina (prymitywny dług) wyraża kapitulacje ̨
wobec „uznanej władzy” wywłaszczenia maskowana ̨religijna ̨ ideologia ̨– lecz jako „realny
dług” osiag̨a wyjat̨kowa ̨duchowa ̨ zdolność reprodukowania sie ̨ jakby był bytem organicz-
nym. Jest nawet jedyna ̨ „martwa”̨ substancja ̨w świecie posiadajac̨a ̨ ta ̨władze ̨ – „pieniad̨z
rodzi pieniad̨z”. W tymmomencie pieniad̨ze zaczynaja ̨przyjmować parodystyczny aspekt

1 Wwierzeniach ludów Oceanii bezosobowa nadnaturalna siła wyrażajac̨a sie ̨w działaniu duchów
2 ceremonialna biesiada indiańska wydawana dla popisywania sie ̨ zamożnościa;̨ gospodarz niszczy lub

rozdaje cześ̨ć swego majat̨ku
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vis-a-vis religii – wyglad̨a to tak, jakby pieniad̨z chciał rywalizować z bogiem, stać sie ̨ im-
manentnym duchem w formie czystej metafizyczności, która niemniej „rzad̨zi światem”.
Religia musi odnotować ta ̨ bluźniercza ̨ istote ̨ pieniad̨za i wyklać̨ ja ̨ jako contra naturam.3
Pieniad̨z i religia wchodza ̨ w opozycje ̨ – nikt nie może służyć Bogu i Mamonie równocze-
śnie. Ale jak długo religia kontynuuje odgrywanie swej roli jako ideologia separacji (pań-
stwo hierarchiczne, wywłaszczenia etc.), tak długo nie może realnie wziać̨ sie ̨ za bary z
problemem pieniad̨za. Wciaż̨ i wciaż̨ wewnat̨rz religii powstaja ̨ reformatorzy by wyped̨zić
lichwiarzy ze świat̨yni, i zawsze tamci wracaja ̨ – po prawdzie dość czes̨to lichwiarze sta-
ja ̨ sie ̨ Świat̨ynia.̨ (To oczywiście nie jest przypadek, że banki przez długi czas małpowały
formy architektury religijnej.) Według Webera4 to Kalwin ostatecznie rozwiaz̨ał ten pro-
blem w swym teologicznym usprawiedliwieniu „lichwy” – lecz to tylko przynosi zaszczyt
dla prawdziwych protestantów, takich jak ranterzy czy diggerzy,5 którzy postulowali, że
religia powinna raz na zawsze znaleźć sie ̨w totalnej opozycji do pieniad̨za – i przez to roz-
poczać̨ Milenium. Zdawało sie ̨bardziej prawdopodobne, że Oświecenie powinno przypisać
sobie zasługe ̨ dla rozwiaz̨ania problemu – przez wyrzucenie za burte ̨ religii jako ideologii
klasy panujac̨ej i zastap̨ienie jej racjonalizmem (i „klasyczna ̨ ekonomia”̨). Formuła ta nie
oddaje sprawiedliwości tym przedstawicielom Oświecenia, którzy nawoływali, by wyrzec
sie ̨ wszystkich ideologii opartych na sile i władzy; nie wyjaśnia też ona, dlaczego religia
„oficjalna” nie zaangażowała sie ̨ w sprzeciw wobec tych ideologii, a przeciwnie, ustawicz-
nie wspierała zarówno Państwo, jak i Kapitał.6

Pod wpływem Romantyzmu jednakże powstało – zarówno wewnat̨rz jak i poza „oficjal-
na”̨ religia ̨ – rosnac̨e poczucie duchowości jako alternatywy dla opresywnych aspektów
liberalizmu i jego intelektualno-artystycznych sojuszników. Z jednej strony to poczucie
prowadziło do konserwatywno-rewolucyjnych form romantycznej reakcji (np. Novalis),7
lecz z drugiej strony zasiliło także stara ̨ heretycka ̨ tradycje ̨ (która również rozpoczeł̨a sie ̨
z „powstaniem cywilizacji” jako ruch oporu wobec wywłaszczeń teokracji) – i która od-
nalazła sie ̨ w nowym dziwnym sojuszu z racjonalistycznym radykalizmem (rodzac̨a ̨ sie ̨
„lewica”̨).8 Np. William Blake,9 lub „Bluźniercze Kaplice” Spence’a i jego towarzyszy re-
prezentuja ̨ ta ̨ tendencje.̨ Spotkanie duchowości i oporu nie jest jakimś surrealistycznym
zderzeniem czy anomalia,̨ która powinna być wygładzona lub wyjaśniona przez „Historie”̨
– to lokuje sie ̨w samych korzeniach radykalizmu – i pomimo wojujac̨ego ateizmu Marksa

3 niezgodna ̨ z natura ̨
4 MaxWeber, niemiecki socjolog, sformułował teorie ̨zgodnie z która ̨protestantyzm stworzył warunki

dla rozwoju kapitalizmu
5 radykalne sekty protestanckie w XVII-wiecznej Anglii. Zob. A. Tokarczyk, Protestantyzm, Warszawa

1980
6 Mimo to Bey dostrzega – odmiennie niż wielu jego towarzyszy – że religia nie jest cześ̨cia ̨kapitalizmu,

establishmentu, Systemu.
7 XVIII-wieczny poeta niemiecki odwołujac̨y sie ̨ do średniowiecznych tradycji mistycznych
8 troche ̨ dziwi mnie to rozróżnienie – czy reakcja nie jest oporem? Ta dychotomia wydaje sie ̨ być fał-

szywa.
9 VIII-wieczny poeta angielski, propagujac̨y ezoteryczna ̨ wersje ̨ chrześcijaństwa. Zob. J. Tomkowski,

Mistyka i herezja, Wrocław 1993
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czy Bakunina (który sam w sobie był rodzajem zmutowanego mistycyzmu czy „herezji”),
duchowość wciaż̨ pozostaje nierozerwalnie zaangażowana w „Dobra ̨ Stara ̨ Sprawe”̨, która ̨
pomogło stworzyć.

Kilka lat temu Regis Debray10 napisał artykuł wskazujac̨y, że pomimo przepowiedni XIX-
wiecznego materializmu religia wciaż̨ przekornie nie odchodzi – że być może nadszedł
czas, by Rewolucja doszła do porozumienia z ta ̨ tajemnicza ̨uparta ̨ siła.̨ Pochodzac̨y z kato-
lickiej kultury Debray interesował sie ̨ „teologia ̨ wyzwolenia”, która była projekcja ̨ starej
quasi-herezji „braci ubogich” (franciszkanów) i ponownym odkryciem „ewangelicznego
komunizmu”. Gdyby wział̨ pod uwage ̨kulture ̨protestancka ̨mógłby przypomnieć XVII stu-
lecie i szukać jej prawdziwego dziedzictwa. Jako muzułmanin mógłby przywoływać rady-
kalizm szyitów czy izmaelitów,11 lub antykolonializm XIX-wiecznych neosufistów.12 Każ-
da religia wciaż̨ i wciaż̨ rodzi swoja ̨wewnet̨rzna ̨antyteze;̨ każda religia implikuje moralna ̨
opozycje ̨wobecwładzy; każda religia zawiera słownik oporu (a nie tylko kapitulacji) wobec
ucisku. Uogólniajac̨ można powiedzieć, że jak dotad̨ ta „kontr-tradycja” – która jest zarów-
no wewnat̨rz jak i na zewnat̨rz religii – zawiera „ukryta ̨ treść”. Kwestia Debraya dotyczyła
możliwości zrealizowania tego potencjału. Teologia wyzwolenia straciła wiek̨szość popar-
ciawewnat̨rz kościoła kiedy dłużej niemogła pełnić swej funkcji jako rywal (czywspólnik?)
sowieckiego komunizmu. Jednak cześ̨ć „teologów wyzwolenia” próbowała być szczera – i
wciaż̨ trwa (jak w Meksyku). Ponadto w tle tkwi pokrewna tendencja wewnat̨rz katolicy-
zmu, wyrażana w niemal scholastycznym anarchizmie Ivana Illicha. Podobne tendencje
moga ̨ być zidentyfikowane w prawosławiu (np. Bakunin), protestantyzmie, judaizmie, is-
lamie i (w troche ̨ innym sensie) buddyzmie. Co wiec̨ej, wiek̨szość zachowanych tubylczych
formduchowości (np. szamanizm czy afroamerykański synkretyzm)13 może znaleźćwspól-
ny jez̨yk z różnymi radykalnymi trendami w „wielkich” religiach w takich kwestiach jak
ochrona środowiska czy antykapitalistyczna moralność. Pomimo elementów romantycz-
nej reakcji również różne ruchy New Age i post-New-Age również moga ̨ być włac̨zone do
tej prowizorycznej kategorii.

W poprzednim14 eseju nakreśliliśmy przyczyny dla których wierzymy, że upadek ko-
munizmu pociag̨a za soba ̨ triumf jego pojedynczego oponenta – kapitalizmu; że zgodnie z
globalna ̨propaganda ̨neoliberalna ̨istnieje tylko jeden świat; i że ta polityczna sytuacja jest
poważna ̨ implikacja ̨ dla teorii pieniad̨za jako wirtualnego bóstwa (autonomicznego, udu-
chowionego i wszechmocnego) w jedynym kosmosie znaczenia. W tychwarunkachwszyst-
ko, co było trzecia ̨możliwościa ̨ (neutralność, wycofanie sie,̨ kontrkultura, „Trzeci Świat”
etc.) terazmusi sie ̨odnaleźćwnowej sytuacji. Niemawiec̨ej niczego „drugiego” – jakmoże

10 francuski niezależny intelektualista lewicowy, sławny m.in. jako towarzysz „Che” Guevary
11 sekta szyicka, nadajac̨a islamowi wymiar ezoteryczny przez m.in. alegoryczna ̨ interpretacje ̨ Koranu.

Zob. np. J. Bielawski, Islam, Warszawa 1980
12 mistyczna sekta muzułmańska
13 tu Bey zbyt daleko posuwa sie ̨ w uogólnieniach – np. prawicowa dyktatura Duvaliera na Haiti odwo-

ływała sie ̨właśnie do religii voo doo. O religiach synkretycznych zob. np. G.J. Kaczyński, Czarny chrystianizm,
Warszawa 1994

14 Chodzi o tekst „Za i przeciw interpretacji” ze zbioru Millenium
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być coś „trzeciego”? „Alternatywy” sa ̨ katastroficznie zaweż̨one. Jedyny Świat jest dziś w
stanie zmiażdżyć to wszystko, co niegdyś wymkneł̨o sie ̨ jego ekstatycznemu uściskowi, wy-
korzystujac̨ wahania, z jakimi prowadzona była ekonomiczna wojna z Imperium Zła. Nie
ma wiec̨ej żadnej trzeciej drogi, żadnego ani-ani. Wszystko co jest odmienne bed̨zie teraz
wcielone w identyczność Jedynego Świata – lub, przeciwnie, odkryje sie ̨ w opozycji do te-
go świata. Biorac̨ te dane jako wyjściowe musimy teraz odpowiedzieć, gdzie religia bed̨zie
ulokowana na tej nowej mapie „stref” kapitulacji i oporu. Jeśli „rewolucja” została uwol-
niona od zmory sowieckiego ucisku i teraz znów jest ważna ̨ idea,̨ czy ostatecznie możemy
zaoferować prowizoryczna ̨ odpowiedź na pytanie Debraya?

Biorac̨ „religie”̨ jako całość, włac̨zajac̨ nawet takie formy jak szamanizm,15 które przy-
należa ̨ raczej do Społeczeństwa niż do Państwa (w terminologii antropologicznej Clastre-
sa);16 włac̨zajac̨ politeizm, monoteizm i non-teizm; włac̨zajac̨ mistycyzm i herezje na rów-
ni z ortodoksja,̨ kościoły „reformowane” i „nowe religie” – rozważany tu przedmiot jest w
oczywisty sposób nieokreślony i niespójny; nie można jednak otworzyć dyskusji nad nim,
ponieważ w efekcie tylko powstanie wieża Babel replik raczej niż odpowiedzi. Lecz „reli-
gia” odwołuje sie ̨ do czegoś – jej wezwanie to pewien zakres barwy w spektrum ludzkiego
stawania sie ̨– i jako takamoże być uznana za ważnego partnera dialogu i przedmiot możli-
wy do konceptualizacji. To dotyczy zarówno reakcji jak i oporu – a już na pewno obejmuje
nie-separujac̨e „połac̨zenia” [łac̨zenie – religio] świadomości z „duchem”, rozumiane ja-
ko niezapośredniczone wyobrażane samookreślenie i tworzenie wartości – pierwotny cel
wszystkich rytuałów i kultów. W triumfalnymmarszu Kapitału – w jego procesualnymmo-
mencie, by tak powiedzieć – wszystkie religie moga ̨ być postrzegane jako nicość, tj. jako
towar do zapakowania i sprzedania, majat̨ek do złupienia, lub jako opozycja do wyelimino-
wania. Każda idea (czy ideologia), która nie może być podciag̨niet̨a pod „koniec historii”
wg Kapitału, musi być zatracona. Religia innymi słowy straciła wszystkie zwiaz̨ki z pote-̨
gami świata tego ponieważ władza wyemigrowała poza świat – opuściła nawet państwo
i osiag̨neł̨a czystość apoteozy, jak Bóg „opuszczajac̨y Antoniego” w poemacie Kawafisa.17
Nieliczne państwa (głównie islamskie), w których religia dzierży władze,̨ jest precyzyjnie
ulokowanych we wciaż̨ kurczac̨ych sie ̨ regionach narodowej opozycji wobec Kapitału (ra-
zem z takimi potencjalnymi dziwnymi partnerami jak Kuba!). Tak jak inne „trzecie możli-
wości” religia jest postawionawobec nowej dychotomii: całkowita kapitulacja lub, przeciw-
nie, bunt. Tak wiec̨ „rewolucyjny potencjał” religii jasno wychodzi na jaw; choć pozostaje
niejasne, czy opór może przyjać̨ forme ̨ reakcji czy radykalizmu; a nawet – czy religia nie
została już pokonana. Nie wiadomo wiec̨ też, czy jej odmowa odejścia jest odmowa ̨typowa ̨
dla wroga, czy odmowa ̨ typowa ̨dla zjawy.

W Rosji i Serbii Cerkiew Prawosławna wydaje sie ̨wystep̨ować przeciw Nowemu Porzad̨-
kowi Światowemu; w ten sposób znalazła nowego towarzysza w swych starych bolszewic-
kich ciemiez̨cach. W Czeczenii suficki zakon Naqshbandi18 kontynuuje swa ̨wielowiekowa ̨

15 o szamanizmie zob. np. N. Drury, Szamanizm, Poznań 1994; P. Vitebsky, Szaman, Warszawa 1996
16 Pierre Clastres, antropolog, badacz ludów indiańskich, autor m.in. Society against the State
17 Konstantyn P. Kawafis (1863-1933), jeden z najsłynniejszych poetów greckich
18 zob. J. Sierakowska-Dyndo, Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków, Warszawa 1998
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walke ̨ przeciw rosyjskiemu imperializmowi. W Chiapas widzimy dziwny sojusz „pogan”
Maya19 i radykalnych katolików. Pewne frakcje amerykańskiego protestantyzmu dotarły
do punktu paranoi i zbrojnego oporu (lecz nawet paranoicy maja ̨ czasem realnych wro-
gów); podczas gdy duchowość Rdzennych Amerykanów20 przechodzi małe lecz nadprzyro-
dzone odrodzenie – nie powstanie Koszul Ducha21 tym razem, ale racjonalny i głeb̨oki opór
przeciw hegemonii monokultury Kapitału. Dalai Lama czasem ukazuje sie ̨ jako „światowy
lider” zdolny mówić prawde ̨ zarówno pozostałościom komunistycznego ucisku jak siłom
kapitalistycznej nieludzkości; „Wolny Tybet” może stanowić jakiś rodzaj ogniskowej dla
„mied̨zywyznaniowego” bloku małych narodów i grup religijnych połac̨zonych przeciw
transcendentnemu socjaldarwinizmowi consensusu. Arktyczny szamanizm może wychy-
nać̨ jako „ideologia” samostanowienia pewnych nowych syberyjskich republik22 – a kilka
Nowych Religii (jak zachodni neopoganizm czy kulty psychodeliczne) również przynależy
przez definicje ̨ lub zaniechanie do bieguna opozycji.

Islam jest sam w sobie postrzegany jako wróg imperialnego chrześcijaństwa i europej-
skiego imperializmu niemal od momentu swego poczec̨ia. W XX w. funkcjonował jako
„trzecia droga” przeciwko zarówno komunizmowi jak i kapitalizmowi, i teraz w kontek-
ście nowego Jednego Świata tworzy z natury rzeczy jeden z bardzo niewielu istniejac̨ych
ruchów masowych, który nie może być wcielony w jedność żadnego tzw. consensusu. Nie-
szcześ̨liwie awangarda oporu – „fundamentalizm” – daż̨y do zredukowania złożoności is-
lamu w sztucznie spójna ̨ ideologie ̨ – „islamizm”, który najwyraźniej nie przemawia do
zwykłego ludzkiego pragnienia różnic i złożoności. Fundamentalizm bład̨zi już w tym, co
dotyczy „empirycznych wolności”, które musza ̨ tworzyć program-minimum nowego opo-
ru; np. jego krytyka „lichwy” jest w oczywisty sposób nieadekwatna dla machinacji MFW
i Banku Światowego. „Bramy interpretacji” szariatu23 musza ̨ być na nowo otwarte – nie
zatrzaskiwane na zawsze – i możliwa do zrealizowania alternatywa dla kapitalizmu musi
wynurzyć sie ̨ z wnet̨rza tradycji. Cokolwiek można by myśleć o Rewolucji Libijskiej 1969,24
to jest ona przynajmniej próba ̨połac̨zenia anarchosyndykalizmu z 1968 r. i neosufickiego
egalitaryzmu północno-afrykańskich zakonów; próba ̨ stworzenia rewolucyjnego islamu –
czegoś podobnego do „szyickiego socjalizmu” Ali Szariatiego25 w Iranie, który został zdru-
zgotany przez ulemokracje2̨6 zanimmógł sie ̨wykrystalizować w spójny ruch. Istota ̨rzeczy

19 Majowie – lud indiański starożytnego pochodzenia, zamieszkujac̨y Jukatan
20 potocznie zwanych Indianami
21 w „koszule ducha”, któremiały chronić przed kulami, ubierali sie ̨wyznawcy indiańskiej religii Tańca

Ducha. W rzeczywistości jednak nie wzniecili oni powstania – Siedzac̨y Byk (słynny pogromca gen. Custera)
nawrócił sie ̨ na ta ̨ religie ̨ kilkanaście lat po powstaniu. Zob. np. J. Gas̨sowski, Indianie Ameryki Północnej, War-
szawa 1996

22 zob. E. Nowicka (red.),Wielka Syberia małych narodów, Kraków 2000
23 muzułmańskie prawo religijne
24 Muammara Kadafiego. Zob. rozdział „Socjalizm muzułmański w Libijskiej Dżamahiriji” w: T. Fryzeł,

Arabska myśl socjalistyczna, Warszawa 1985
25 teoretyk szyickiego ruchu oporu przeciw władzy szacha w Iranie, twórca doktryny „tawhid” (islam-

skiego socjalizmu). Zob. W. Giełżyński, Rewolucja w imię Allacha, Warszawa 1977
26 władza ulemów (ulema – duchowny muzułmański)
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jest, że islam nie może być odpychany jako purytański monolit, jak go portretuja ̨ kapitali-
styczne media. Jeśli autentyczna koalicja antykapitalistyczna ujawni sie ̨w świecie – to nie
może zaistnieć bez islamu. Celem każdej teorii zdolnej do jakiejś sympatii dla islamu jest
teraz pobudzanie jego radykalnych i egalitarnych tradycji oraz podważanie jego reakcyj-
nego i autorytarnego trybu dyskusji. W islamie trwaja ̨takiemityczne postacie jak „Zielony
Prorok” i ukryty przewodnik mistyków, al-Khezr, który może łatwo stać sie ̨ swego rodza-
ju świet̨ym-patronem islamskiego ekologizmu; natomiast historia oferuje takie przykłady
jak wielki algierski suficki bojownik o wolność emir Abdul Qadir, którego ostatnim czy-
nem (na wygnaniu w Damaszku) była ochrona syryjskich chrześcijan przed nietolerancja ̨
ulemów. Na zewnat̨rz islamu istnieje potencjał dla „mied̨zywyznaniowych” ruchów odwo-
łujac̨ych sie ̨ do ideałów pokoju, tolerancji i oporu wobec przemocy post-laickiego, post-
racjonalistycznego „neoliberalizmu” i jego sojuszników. „Rewolucyjny potencjał” islamu
nie jest wciaż̨ jeszcze wykorzystany – lecz jest realny.

Od czasu jak chrześcijaństwo „zrodziło” (wWeberiańskiej terminologii) kapitalizm, jego
pozycja wobec obecnej apoteozy kapitalizmu jest z konieczności bardziej problematyczna
niż w przypadku islamu. Przez stulecia chrześcijaństwo konstruowało rodzaj fikcyjnego
świata dla siebie samych, w którym kilka pozorówwpływu społecznegomogło trwać (choć-
by tylko w niedziele)̨ – i nawet niekiedy podtrzymywało przytulna ̨ iluzje ̨ pewnej relacji
z władza.̨ Jako sojusznik Kapitału (który sprawiał wrażenie życzliwego braku różnic wo-
bec hipotezy wiary) przeciw „bezbożnemu komunizmowi” chrześcijaństwo chroniło iluzje ̨
uczestniczenia we władzy – jeszcze nie dalej jak pieć̨ lat temu.27 Teraz kapitalizm już nie
potrzebuje chrześcijaństwa i społeczne poparcie, które dawała ta życzliwość, rychło wy-
parowało. Królowa Anglii musiała już rozważyć ustap̨ienie ze stanowiska głowy Kościoła
Anglikańskiego, a nie można sie ̨ spodziewać, że zastap̨i ja ̨prezes zarzad̨u jakiegoś kolosal-
nego mied̨zynarodowego zaibatsu!28 Pieniad̨z jest bogiem – Bóg jest w końcu naprawde ̨
martwy, kapitalizm urzeczywistnił parodie ̨ Oświeceniowych ideałów. Lecz Jezus jest Bo-
giem umierajac̨ym i zmartwychwstajac̨ym – ktoś mógłby powiedzieć, że on już przez to
wszystko przeszedł. Nawet Nietzsche podpisał swój ostatni „szalony” list jako „Dionizos i
Ukrzyżowany”; w końcu jest to być może jedyna religia, która może „przezwycież̨y” reli-
gie.̨ W łonie chrześcijaństwa ujawnia sie ̨ (lub trwa od XVII w., jak kwakrzy)29 miriada sekt
poszukujac̨ych odrodzenia przez radykalnego mesjasza, który oczyści świat̨ynie ̨ i obieca
Królestwo ubogim.WAmeryce np. zdaje sie ̨niemożliwymwyobrazić sobie prawdziwie sku-
teczny ruch masowy przeciw kapitalizmowi (jakaś̨ forme ̨ „postep̨owego populizmu”) bez
udziału kościołów. Znów teoretyczne zadanie zaczyna sie ̨klarować; nie jest nim jakaś wul-
garna odmiana „entryzmu”30wzorganizowane chrześcijaństwo, by je radykalizować przez
konspiracje ̨ od środka. Celem byłoby raczej pobudzanie szczerego i szerokiego potencjału

27 rzecz pisana w 1996 r.
28 japoński termin na określenie wielkich koncernów prywatno-państwowych
29 pacyfistyczna sekta protestancka, powstała w XVII w. w Anglii
30 taktyka polityczna trockistów, polegajac̨a na przenikaniu do innych organizacji w celu rewolucjoni-

zowania ich od wewnat̨rz
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chrześcijańskiego radykalizmu zarówno od wewnat̨rz jako szczery wierzac̨y (jakkolwiek
„egzystencjalistyczny”31 w wierze!) czy jako uczciwy sympatyk z zewnat̨rz.32

By sprawdzić ta ̨ teorie ̨weźmy jakiś przykład – powiedzmy Irlandie ̨ (gdzie to pisze)̨. Bio-
rac̨ pod uwage,̨ że „Kłopoty”33 Irlandii wynikaja ̨głównie z sekciarstwa,34 trzeba jasno przy-
jać̨ stanowisko antyklerykalne; ateizm powinien być traktowany jako przynajmniej emo-
cjonalnie właściwy. Lecz powinniśmy pamiet̨ać o wrodzonej dwuznaczności irlandzkiej
historii: były momenty, kiedy katoliccy duchowni i laikat wspierali opór lub rewolucje,̨
i były momenty kiedy protestanccy pastorzy i laikat wspierali opór lub rewolucje.̨35 Hie-
rarchie kościołów generalnie dowodziły swej reakcyjności – lecz hierarchia nie jest tym
samym co religia. Po stronie protestanckiej mamy Wolfe’a Tone i Zjednoczonych Irland-
czyków36 – rewolucyjny ruch „mied̨zywyznaniowy”. Nawet dziś w Irlandii Północnej ta-
kie możliwości nie sa ̨ martwe; przezwycież̨anie podziałów wyznaniowych jest nie tylko
ideałem socjalistycznym ale też chrześcijańskim.37 Po stronie katolickiej… Kilka lat temu
na pogańskim festiwalu na wyspie Ara spotkałem radykalnego duchownego, przyjaciela
Ivana Illicha. Gdy zapytałem go: „Jaki właściwie jest twój stosunek do Rzymu?” odparł:
„Rzym? Rzym jest wrogiem”. Rzym przestał trzymać za gardło Irlandie ̨ w ostatnich kilku
latach, powalony antypurytańska ̨rewolta ̨i wewnet̨rznymi skandalami. Byłoby niepopraw-
ne, gdybyśmy powiedzieli, że Kościół przeniósł swa ̨władze ̨na rzecz Państwa, jeśli zarazem
nie dodamy, że rzad̨y straciły swa ̨władze ̨na rzecz Europy, a Europa przeniosła swa ̨władze ̨
na mied̨zynarodowy kapitał. Upadek znaczenia katolicyzmu w Irlandii jest na wyciag̨nie-̨
cie rek̨i. W ciag̨u kilku najbliższych lat możemy być świadkami – zarówno wewnat̨rz jak
i na zewnat̨rz Kościoła – swego rodzaju odrodzenia „celtyckiego chrześcijaństwa”, sprze-
ciwiajac̨ego sie ̨ zatruciu środowiska (zarówno fizycznemu jak i symbolicznemu) i dlatego
zaangażowanego w walke ̨ antykapitalistyczna.̨38 Czy ten ruch doprowadzi do otwartego
zerwania z Rzymem i stworzenia niezależnego kościoła – kto wie?39 Na pewno ten trend

31 egzystencjalizm to kierunek filozoficzny reprezentowanym.in. przez J.P. Sartre’a i A. Camusa; trudno
dociec, co Bey miał na myśli przywołujac̨ go w tym miejscu (może wolność i odpowiedzialność jednostki?).

32 Zauważmy – sam Bey na chrześcijaństwo patrzy z zewnat̨rz.
33 angielskie „Troubles” – określenie na konflikt katolicko-protestancki w Irlandii Północnej od 1969 r.

Zob. np. W. Gruszka, Konflikt w Irlandii Północnej, Warszawa 1977; W. Konarski, Nieprzejednani, Warszawa 1991
34 Bey używa słowa „sectarianism” w znaczeniu „nienawiść religijna”
35 Generalnie sympatie katolików sa ̨bardziej lewicowe niż protestantów. Praktycznie cały ruch irlandz-

ki – od SDLP przez Sinne Fein do IRSP – sytuuje sie ̨na lewo od centrum. Protestanci głosuja ̨na ogół na partie
prawicowe (Ulster Unionist Party) lub skrajnie prawicowe (Democratic Unionist Party), choć działa też lewi-
cowa Progressive Unionist Party.

36 United Irishmen – organizacja daż̨ac̨a pod wpływem Rewolucji Francuskie do stworzenia niezależnej
republiki irlandzkiej, w 1798 r. wznieciła nieudane powstanie.

37 Ekumenizm!
38 Można powiedzieć przez analogie,̨ że polskim odpowiednikiem „celtyckiego chrześcijaństwa” byłby

słowiański ryt Cyryla i Metodego (praktykowany przez pewien czas w USA – zob. F. Kmietowicz, Gdy Kraków
był Trzecim Rzymem, Białystok 1994)

39 Bey nie widzi tu, że stworzenie kolejnego Kościoła tylko pogłeb̨i ten „sectarianism”, bo wielu uczci-
wych, prostych katolików przywiaz̨anych jest właśnie do TEGO kościoła, do Rzymu, do papieża. Lepiej byłoby
radykalizować katolicyzmw ramach Kościoła (jak czyni to choćby „teologia wyzwolenia”), bez wdawania sie ̨
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bed̨zie obejmował lub przynajmniej wpłynie w równym stopniu na protestantyzm. Taki
oparty na szerokiej bazie ruch może łatwo znaleźć swój naturalny polityczny wyraz w so-
cjalizmie czy nawet anarchosocjalizmie i bed̨zie szczególnie użyteczny jako siła przeciw
sekciarstwu i władzy kleru.40 Tak wiec̨ nawet w Irlandii możnaby ujrzeć, że religia może
mieć rewolucyjna ̨ przyszłość.

Spodziewam sie,̨ że te idee spotkaja ̨ sie ̨ z bardzo mała ̨ akceptacja ̨ ze strony tradycyjnie
ateistycznego anarchizmu czy pozostałości „dialektycznego materializmu”. Oświecenio-
wy radykalizm długo wypierał sie,̨ czego jak czego, ale jakichkolwiek, choćby odległych
historycznych korzeni w radykalizmie religijnym. W rezultacie Rewolucja wylała dziecko
(„niezwyczajna ̨ świadomość”) z kap̨iela ̨ inkwizycji czy purytańskich represji. Oprócz ape-
lu Sorela, że Rewolucja potrzebuje mitu, radykalizm preferował stawiać we wszystkim na
„czysty rozum”. Lecz duchowy anarchizm i komunizm (jak sama religia) poniósł porażke.̨
Przez stanie sie ̨ antyreligia,̨ radykalizm uciekał sie ̨ do swoistego mistycyzmu, z komplet-
nym rytuałem, symbolika ̨ i moralnościa.̨ Uwaga Bakunina o Bogu – że gdyby istniał trzeba
by go zabić – mogłaby jednak uchodzić za najczystsza ̨ ortodoksje ̨w buddyzmie zen! Ruch
psychodeliczny, który oferował rodzaj „naukowej” (lub przynajmniej doświadczalnej) we-
ryfikacji „niezwyczajnej” świadomości, prowadził do pewnego zbliżenia mied̨zy duchowo-
ścia ̨ i radykalna praktyka ̨ – i trajektoria tego ruchu mogła tylko sie ̨ zaczać̨. Jeśli religia
„zawsze” działa na rzecz zniewolenia umysłu lub powielania ideologii klasy panujac̨ej, to
też „zawsze” niesie ze soba ̨ jakieś formy enteogenezy („narodziny boga wewnat̨rz”) lub
wyzwolenia świadomości, jakieś formy utopijnych propozycji lub obietnicy „nieba na zie-
mi”, i jakieś formy walczac̨ej i pozytywnej akcji na rzecz „społecznej sprawiedliwości” ja-
ko Bożego planu stworzenia. Szamanizm jest forma ̨„religii”, która (jak pokazuje Clastres)
obecnie instytucjonalizuje duchowość przeciwko hierarchii i separacji – awszystkie religie
posiadaja ̨ co najmniej szamański ślad.

Każda religia może odwołać sie ̨ do radykalnej tradycji jakiegoś rodzaju. Taoizm kiedyś
stworzył Żółte Turbany41 – lub, idac̨ tym śladem, triady,42 które współpracowały z anar-
chizmem w rewolucji 1911 r.43 Judaizm wytworzył „anarchosyjonizm” Martina Bubera44 i
Gersholma Scholema45 (bed̨ac̨y pod głeb̨okim wpływem Gustava Landauera i innych anar-
chistów 1919 r.), który znalazł swój najbardziej elokwentny i paradoksalny głoswWalterze

w schizmy i herezje. Równie dobrze można by w Ulsterze propagować – jako alternatywe ̨ dla katolicyzmu i
protestantyzmu – prawosławie.

40 Z tym, że taki ruch już w Irlandii istnieje od 1974 r. To Irlandzka Republikańska Partia Socjalistyczna
– skrajnie lewicowe ugrupowanie niepodległościowe, uważajac̨e sie ̨ za ponadwyznaniowe.

41 Chłopski ruch powstańczy przeciw dynastii Han w II w.
42 tajne stowarzyszenia chińskie, wyrosłe z bractw religijnych, obecnie na ogół zwiaz̨ane ze zorganizo-

wana ̨ przestep̨czościa ̨
43 rewolucja republikańska, która obaliła mandżurska ̨ dynastie ̨ Ts’in
44 żydowski filozof religii (1878-1965), sympatyk syjonizmu wzywajac̨y do współpracy z Arabami, odno-

wiciel mistycznej tradycji chasydyzmu. O chasydyzmie zob. M.-A. Ouaknin, Chasydzi, Warszawa 2002
45 właściwie Gershom G. Scholem (1897-1982), badacz judaizmu, zajmował sie ̨przede wszystkim kabali-

styka ̨
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Benjaminie. Hinduizm zrodził ultraradykalna ̨Bengalska ̨Partie ̨Terrorystyczna4̨6 – a także
M. Gandhiego, jedynego w świecie nowoczesnego teoretyka rewolucji bez przemocy, któ-
ry odniósł sukces. Oczywiście anarchizm i komunizm nigdy nie dojdzie do porozumienia
z religia ̨w sprawach autorytetu i własności,47 i być może można powiedzieć, że te kwestie
pozostana ̨ do rozwiaz̨ania „po rewolucji”. Lecz wydaje sie ̨ jasne, że bez religii nie bed̨zie
żadnej radykalnej rewolucji; Stara Lewica i (stara) Nowa Lewica moga ̨ zaledwie walczyć
samotnie. Alternatywa ̨ dla sojuszu bed̨zie przyglad̨anie sie,̨ jak Reakcja wciag̨a siły religii
i wszczyna rewolucje ̨ bez nas. Lubisz to czy nie, jakiś rodzaj „pierwokupu” jest pożad̨a-
ny.48 Opór żad̨a słownika, w którym nasza wspólna sprawa może być dyskutowana; stad̨ te
szkicowe propozycje.

Nawet jeśli zarozumiale możemy sklasyfikować wszystko powyższe jako zachwycajac̨e
porywy, wciaż̨ jeszcze znajdujemy sie ̨ daleko od jakiegoś jasnego programu działania. Re-
ligia nie zamierza „zbawić” nas (może odwrotność jest prawdziwa) – w jakimś przypad-
ku religia napotyka ten sam problem jak każda inna dawna „trzecia pozycja”, włac̨zajac̨
wszystkie formy radykalnego antyautorytaryzmu i antykapitalizmu. Nowy totalizm i jego
instrumenty okazuja ̨ sie ̨ tak wszechobecne, że jakikolwiek projekt o treści rewolucyjnej
jest z góry skazany na niepowodzenie; każdy “przekaz” podciag̨a sie ̨ bowiem równie ła-
two pod “medium”, którym jest sam Kapitał. Oczywiście sytuacja jest beznadziejna – lecz
jedynie głupota ̨ byłoby brać to jako powód do rozpaczy, czy do ostatecznej nudy kles̨ki.
Nadzieja przeciw nadziei – rewolucyjna nadzieja Blocha49 – przynależy do „utopii”, która
nigdy nie jest całkiem nieobecna nawet kiedy jest najmniej obecna; i przynależy także do
sfery religijnej, w której brak nadziei jest ostatecznym grzechem przeciw duchowi świet̨e-
mu, zdrada ̨ boskości wewnat̨rz, błed̨em przeciw stawaniu sie ̨ człowiekiem. „Karmiczna50
powinność” w sensie Bhagavad-Gity51 – lub w sensie „rewolucyjnej powinności” – nie jest
czymś narzuconym przez Nature,̨ jak siła ciaż̨enia czy śmierć. To wolny podarunek Ducha,
który można zaakceptować lub odrzucić – i obie możliwości sa ̨ ryzykowne. Odrzucać zna-
czy ryzykować umieranie bez bycia żywym. Akceptacja jest nawet bardziej niebezpieczna ̨
ale daleko bardziej interesujac̨a ̨możliwościa.̨ To wersja zakładu Pascala52 – tym razem nie
o nieśmiertelność duszy, ale po prostu o zwykła ̨ egzystencje.̨

46 Beyowi chodzi zapewne o grupy takie jak Bande Mataram i Anushilan Samiti, zwalczajac̨e terrorem
brytyjskie panowanie na przełomie XIX/XX w.

47 a dlaczego? Przecież cały esej naszpikowany jest przykładami grup religijnych majac̨ych takie samo
stanowisko wobec władzy czy własności jak anarchiści i komuniści.

48 Jak widzimy, Beyowi idzie o pozyskanie dla obozu Rewolucji religii (a także – w innym szkicu – nacjo-
nalizmu), nie zaś o synteze ̨ Rewolucji i Reakcji.

49 Ernest Bloch (zm. 1977), filozof niemiecki, marksistowski rewizjonista, podejmujac̨y dialog z religia.̨
Zob. L. Kołakowski, Ernest Bloch – marksizm jako gnoza futurystyczna, w: Główne nurty marksizmu, Londyn 1988

50 w teologii hinduistycznej zasada, że złe i dobre czyny w teraźniejszości rodza ̨ złe i dobre skutki w
przyszłości. Zob. A. Tokarczyk, Hinduizm, Warszawa 1986

51 świet̨a ksieg̨a hinduizmu, cześ̨ć Mahabharaty
52 zakład Blaise’a Pascala (XVII-wiecznego matematyka i filozofa francuskiego) odnoszac̨y sie ̨ do nie-

śmiertelności duszy: „jeśli (uznajac̨ ja)̨ przegrasz – nie tracisz nic; jeśli wygrasz – zyskujesz wszystko”.
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By użyć religijnej metafory (której jak dotad̨ staramy sie ̨ tak bardzo uniknać̨) nowe mi-
lenium zaczyna sie ̨ pieć̨ lat przed końcem stulecia, kiedy Jeden Świat nastał sie ̨ i przepe-̨
dził wszelkie rozdwojenie. Z judeochrześcijańsko-islamskiej perspektywy jest to jednak
fałszywe milenium Antychrysta; który objawił sie ̨ nie jako „osoba” (to być może wyjat̨ek
w świecie archetypów) lecz jako tożsamość bezosobowa, siła contra naturam – entropia
upozorowana jako życie. W tym ujec̨iu panowanie niesprawiedliwości musi być i bed̨zie
zakwestionowane w prawdziwym milenium, przez przyjście mesjasza. Lecz mesjasz rów-
nież nie jest w tym świecie pojedyncza ̨ osoba ̨ – jest to raczej zbiorowość, w której każda
indywidualność sie ̨spełnia i w ten sposób (znowumetaforycznie lubwwyobraźni) staje sie ̨
nieśmiertelna.̨ „Lud-mesjasz” nie wstep̨uje w homogeniczna ̨ identyczność ani w piekielna ̨
separacje ̨entropicznego kapitalizmu, lecz w różnorodność i obecność rewolucji – w walke,̨
„świet̨a ̨wojne”̨. Na samym tym fundamencie możemy zaczać̨ prace ̨ nad teoria ̨ pojednania
pozytywnych sił religii i sprawy oporu. To co tutaj oferujemy to po prostu poczat̨ek po-
czat̨ku.
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Notatka o Nacjonalizmie
Uważane za kwintesencjalizacje ̨ hierarchii i separacji -Państwo, może kopiować samo sie-
bie na każdympoziomie doświadczenia - od indywidualnej psyche aż do prawnarodów. Po-
nadto, społeczeństwomoże istnieć w teorii obywajac̨ sie ̨bez Państwa - i faktycznie istniało
właśnie tak przez prawiemilion lat, a 99% tego czasu rozciag̨a sie ̨na gatunek ludzki - dziek̨i
wytrwałości zwyczajów i instytucji - oraz mitemów - które wydaja ̨ sie ̨ być zaprojektowa-
ne do tego właśnie celu, np. do stłumienia Państwa i uświadomienia Społeczeństwa. Wojna
sarnaw sobiemoże być jedna ̨z tych instytucji ”Społeczeństwa przeciwko Państwu”, odkad̨
(w swojej ”prymitywnej” formie) działa w celu rozproszenia władzy i bogactwa, niż raczej
koncentruje sie ̨ na nich. Na nastep̨nym poziomie możemy powiedzieć, że szamanizm tak-
że ma tendencje ̨ do rozsadzania władzy od środka w swoim podkreślaniu bezpośredniego
doświadczenia niż raczej zwykłej symbolizacji (np. szaman ”naprawde”̨ musi uzdrowić pa-
cjenta,medium”naprawde”̨musi zostać opet̨ane,w innymwypadku ich prestiżwyparowu-
je: - w niektórych plemionach szamańska porażka była karana wygnaniem lub śmiercia)̨.
Proto-Państwo musi w takim wypadku wyłonić sie ̨ w momencie załamania siły odśrod-
kowej, podczas wojny i religii. Zmiany w strukturze ekonomicznej wydaja ̨ sie ̨ pochodzić
właśnie z tego załamania niż raczej je powodować.1 Na przykład, zastap̨ienie gospodar-
ki zbieracko-łowieckiej przez rolnictwo nic dało w końcowym efekcie proto-Państwa. Nie
możemy nawet winić Państwa za specjalizacje ̨ pracy, od kiedy jesteśmy doskonale zdolni
wyobrazić sobie (razem z Fourierem) mniej-niż-Państwowe Społeczeństwo oparte na dość
całościowej ekonomii. Państwo wydaje sie ̨ prawie, że sui generis - jego narodziny sa ̨okryte
pewna ̨ tajemnica.̨ Coś poszło gdzieś źle - stare mity (oparte na obustronności i redystrybu-
cji) zawaliły sie ̨ przed moca ̨ nowej ”historii” opartej na separacji i akumulacji. Dokładna
chwila została stracona, mimo że prawdziwe Państwo roztacza swój archeologiczny wglad̨
gdzieś około czwartego i trzeciego tysiac̨leciaw Sumerze i Egipcie.W obydwuprzypadkach
sferywojny i religii wydaja ̨sie ̨łac̨zyćw celuwyprodukowania figuratywnych i dosłownych
struktur piramid niemożliwych do utworzenia bez podatków i niewolnictwa. Tendencje
odśrodkowe społeczeństwa sa ̨ stopniowo zastep̨owane przez konsolidacje ̨ siły i bogactwa,
aż do osiag̨niec̨ia punktu krytycznego w katastroficznym wyłonieniu sie ̨ ”króla-kapłana”
i raczkujac̨ej biurokracji -niezłomnych znaków prawdziwego Państwa.

Esencja Państwa znajduje sie ̨ w formie symbolicznej jako zapośredniczeniu, oraz w za-
pośredniczeniu jako alienacji. Te abstrakcje denotuja ̨ brutalna ̨ rzeczywistość: Pojawienie
sie ̨Historycznego Cmentarza. Separacja i wywłaszczenie musza ̨być dokonywane symulta-

1 ”Załamanie” samo w sobie mogło mieć ekonomiczne powody, ale nie jesteśmy w stanie ich wykryć -
oczywiście przeludnienie i zmiany klimatyczne nie sa ̨ adekwatnymi ”wyjaśnieniami”.
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nicznie, zarówno na symbolicznym, jak i faktycznymplanie. Symbolemusza ̨być tworzone,
by czynić ”dzieło” akumulacji - Państwo nie może wyczerpywać swojej energii w nieustan-
nym i ciag̨łym tworzeniu siebie. Pismo na przykład, jest techniczna ̨ forma ̨symboliczna ̨do
punktu, gdzie moc może ”oddziaływać z dystansu” - stad̨ ”magia” pisma, jego hermetycz-
ne pochodzenie - ale pismo samo w sobie mogło zostać wynalezione w celu wprowadzenia
w życie o wiele bardziej podstawowej formy symbolicznej - np. pieniad̨za.

Sprawdźmy hipoteze ̨ mówiac̨a,̨ że Państwo jest niemożliwe bez pienied̨zy jako wymia-
ny symbolicznej. Nawet najbardziej prymitywny król (postawiony w opozycji do ”starsze-
go” lub ”wodza”), może zostać zdefiniowany wyłac̨znie poprzez stworzenie niedoboru i
akumulacji bogactwa - a ten podwójny proces może być reprodukowany tylko przez jego
symbolizacje.̨ Ogólnie znaczy to, że król jest jakoś ”uświec̨ony”, a zatem symbolizuje to w
nim (lub niej) pewien ruch energii znajdujac̨y sie ̨gdzieś w środku lub pomied̨zy nadwyżka ̨
i niedoborem. Ale ten ruch musi być utrudniony, jeżeli transfer energii jest w stanie przy-
jać̨ jedynie surowa,̨ materialna ̨ forme ̨ (rzeczywiste krowy lub garnki pszenicy). Zasadni-
cza wymiana bezpieczeństwa-na-bogactwo, która definiuje prawdziwe Państwo musi być
zamieniona w symbol, w celu wykroczenia poza to, co może być nazwane przyrodzonym
egalitaryzmemmaterii, jej sprzeciwem, jej naturalnym oporem na akumulacje.̨ ”Ochrona”
ponadto nie ma żadnej oczywistej podstawy materialnej, podczas gdy bogactwo ma - stad̨
Państwo bed̨zie w niekorzystnym stosunku do wymiany, jeżeli nie jest w stanie pokazać
swojej mocy w symbolicznej (nie-materialnej) formie - jak coś za nic.

Jeżeli jednak Państwo pozostaje niemożliwe bez pienied̨zy (nawetw swojej najmniej spo-
dziewanej, egzotycznej czy prymitywnej formie), istnienie pienied̨zy wydaje sie ̨ całkiem
możliwe bez Państwa. Nasz najlepszy dowód na to pochodzi nie tylko z przeszłości, ale
również -że sie ̨ tak wyraże ̨ - z przyszłości.

W przeszłości możemy zauważyć istnienie pienied̨zy w symbolicznej i społecznej kon-
strukcji ofiary. Kiedy plemie ̨rozrasta sie ̨poza punkt, w którym niemoże już odtworzyć sie ̨
ponownie, na przykład za pomoca ̨ofiary ze zwierzec̨ia, wtedy możemy założyć, że ”należ-
ny podział” byłby symbolizowany przez jakiś znak. Od punktu, w którym ”duchowa treść”
tych znaków zostaje przeniesiona w sfere ̨ ekonomiczna,̨ poza ofiare ̨ (jak na przykład li-
dyjskie monety świat̨ynne z 7 w.p.n.e.), istnienie znaków ułatwia ”stworzenie niedoboru”
poprzez symbolizacje ̨ akumulacji kapitału. W ten sposób pieniad̨ze poprzedzaja ̨ Państwo.
Jeżeli chcielibyśmy zepchnać̨ pochodzenie pienied̨zy o wiele dalej w przeszłość, mogliby-
śmy przeanalizować tajemnicze znaki gliniane, które pojawiaja ̨ sie ̨w Neolicie na ”Bliskim
Wschodzie”, około 7 tysiac̨lecia p.n.e., z pewnościa ̨ jako przeliczniki towarów. Prawdziwe
dobra, które sa ̨ obecne jedynie w symbolicznej formie, już wtedy wyrażaja ̨możliwość nie-
doboru - i faktycznie, te gliniane przeliczniki prawie z pewnościa ̨ oznaczaja ̨ długi. Kiedy
same symboliczne przeliczniki sa ̨w takimwypadku symbolizowane przez pismo - koncept,
który pojawia sie ̨właśnie w tym konkretnym momencie, datowany na około 3100 r. p.n.e.
w mieście Uruk - możemy mówić nie tylko o pieniad̨zach, ale o bankowości: centralizacji
długów w religijno-politycznym przeciec̨iu sie ̨władzy - Świat̨yni. Dlatego też, by wyłożyć
to bez ogródek, pieniad̨ze istnieja ̨4000 lat zanim przekształca ̨sie ̨w forme,̨ która umożliwi
powstanie prawdziwego Państwa.
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Jeżeli popatrzymywprzyszłość - np. na ”logike ̨teraźniejszości” - zobaczymy owiele bar-
dziej wyraźnie, że pieniad̨ze istnieja ̨ poza Państwem. W sytuacji, w której pieniad̨ze ”swo-
bodnie” przepływaja ̨ponad granicami, na przekór wszelkiej politycznej ekonomii, tak jak
w ”neoliberalnym” wolnorynkowym internacjonalizmie, Państwo może zostać nagle od-
rzucone przez kapitał i zdefiniowane jako strefa bardziej deficytowa niż bogata. Państwo
pozostaje z rangi definicji wtopione w produkcje,̨ podczas gdy kapitał osiag̨a transcenden-
cje ̨ czystego symbolizmu. W ostatnich piec̨iu latach kapitał osiag̨nał̨ niemal absolutna ̨wy-
żyne,̨ od czasu, gdy ponad 90% całego kapitału nie odnosi sie ̨do niczegow sferze produkcji,
nawet nie do brudnego, przestarzałego symbolu zwanego ”gotówka”̨ - mimo, że cały świat
produkcji pozostaje całkowicie we władzy pieniad̨za do tego stopnia, że nawet pomidor
nie może być wyhodowany i zjedzony bez pośrednictwa wymiany symbolicznej.

Paracelsus powiedział kiedyś drobnemu królowi niemieckiemu: ”Wasza Wysokość jest
prawdziwym alchemikiem, a nie ja (pospolity partacz)! Wasza Wysokość jest w stanie da-
wać bankowi jedynie monopol prawny do bicia monet, a potem go pożyczać. Zatem jest
w stanie tworzyć coś z niczego, o wiele bardziej prominentny akt, niż przekształcanie oło-
wiu w złoto!”. Dowcip polega tu na tym, że król nie był prawdziwym alchemikiem. Punkt
przeciec̨ia magicznego aktu znajduje sie ̨w banku, a nie na dworze. Jeżeli wszystkie trony
całego świata byłyby dłużne wobec stworzonych przez siebie banków, zmieniłoby sie ̨ cen-
trum władzy. Kiedy rzad̨y rezygnuja ̨ ze swojej starożytnej roli ochrony, kapitał wreszcie
sie ̨ wyzwala -rzad̨y moga ̨ teraz zapewnić wyłac̨znie nic za nic - ich władza zostaje znisz-
czona. Ich władza wyemigrowała do sfery czystego symbolizmu.

W ten sposób pieniad̨z i Państwo nigdy - w żadnym punkcie - nie były dokładnie iden-
tyczne lub nawet złac̨zone w sojuszu. Jak w paradoksalnym zwiaz̨ku pieniad̨za i religii,
pieniad̨z i Państwo sa ̨ czasem w konspiracji, czasem współzawodnicza,̨ czasami zaś wypo-
wiadaja ̨sobie wojne.̨ Bóg i Moloch, Mamon i Moloch - zawiłości ich kosmicznego tańcamo-
gły zostać odsłoniet̨e w legendzie o Templariuszach - lub MFW! Pieniad̨z i Państwo (oraz
religia) naprawde ̨ posiadaja ̨ nieskomplikowany paradoksykalizm starożytnego zagadnie-
nia kury i jajka, ale o wiele bardziej całościowy zwiaz̨ek; pytanie o skutek i przyczyne ̨ j est
źle postawionym pytaniem.

Pieniad̨z, Państwo i religia: - wszystkie sa ̨ siłami despotyzmu, ale nie ta ̨ sama ̨ siła ̨despo-
tyzmu. Faktyczni(-kiedy sa ̨ rozmieszczone przeciwko sobie samym, sa ̨ \ stanie grać role
sił wyzwolenia. Pieniad̨ze na przykkid ”kupuja ̨wolność”; populistyczne państwomoże wy-
wrzt., nacisk na banki, w ten sposób uwalniajac̨ swoich obywateli od ”władzy pieniad̨za”;
religia była znana z organizowani:, swojej ”wyższej moralności” przeciwko zarów ekono-
micznej, jak i politycznej niesprawiedliwości.

Ponadto, Państwo nie pojawia sie ̨ od razu w swojej ”absolutnej formie”. Jeżeli społecz-
ności ”prymitywne” posiadaja ̨ instytucje, które skutecznie powstrzymuja ̨ powstanie Pań-
stwa, to jego pojawienie sie ̨ nie może wymazać tych instytucji ze skutkiem natychmiasto-
wym. Wczesne Państwo musi wciaż̨ wspólistnieć wraz ze ”zwyczajami i prawami”, które
umożliwiaja ̨ Społeczeństwu opieranie sie ̨ jego mocy. W starożytnej Irlandii na przykład,
monarchia była zależna od (i czes̨to musiała z nimi walczyć) pół-niezależnych grup wo-
jowników - fianna, których życie było podporzad̨kowane źródłom władzy (najazdom) i bo-
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gactwa (polowaniom), które pozostawały zasadniczo poza kontrola ̨Państwa. Antropologia
”SpołeczeństwaprzeciwkoPaństwu”może zostać rozciag̨niet̨a na socjologie ̨historycznych
systemów państwowych takich jak ”feudalizm”, w którym niektóre potencjalne instytucje
i mitemy pracuja ̨ przeciwko totalnej akumulacji władzy -zwykle kosztem przemocy. Po-
nadto, jak pisał Karl Polyani, pieniad̨z jest także w kulturach ”przednowoczesnych” trzy-
many w pogotowiu, nie tylko w społecznościach ”prymitywnych” (gdzie pieniad̨ze po pro-
stu sie ̨ nie pojawiaja)̨, ale także w wielu kompleksowych systemach państwowych. ”Kla-
syczne cywilizacje”, takie jak Mezopotamia, Grecja, Mezoameryka, Egipt czy nawet Rzym
zachowały struktury redystrybucji bogactwa do pewnego stopnia - nawet jeżeli tylko ja-
ko panem et circenses; nikt nie mógł ustanowić ”wolnego” rynku w takich okolicznościach,
gdyż jego oczywista nieludzkość rozbiłaby każda ̨ istniejac̨a ̨ zasade ̨ • obustronności - nie
wspominajac̨ o prawie religijnym. Zostało to zostawione naszej, chwalebnej, nowoczesnej
erze, utworzeniu Państwa jako władzy absolutnej i pienied̨zy ”wolnych” od wszystkich
społecznych restrykcji. Rezultat może być obwołany państwem kapitalistycznym: władza ̨
pieniad̨za oddanej władzy wojny. Ostatecznie, od kiedy walka z komunizmem została wy-
grana, byłoby logiczne oczekiwać ostatecznej i nieodwołalnej walki pomied̨zy Kapitałem, a
Państwem o czysta ̨ i niepodważalna ̨władze.̨ Zamiast Państwa Molocha pojawia sie ̨wiedza,
która została pobita już potajemnie dawno temu (wszystkie trony sa ̨ w beznadziejnych
długach…) i skapitulowała bez cienia żalu ku triumfowi Mamona. Z kilkoma wyjat̨kami,
narody przewracaja ̨ sie ̨ przez siebie wzajemnie w swoim uwielbieniu dla ”prywatyzacji”
wszystkiego, od służby zdrowia do wiez̨iennictwa, powietrza i wody oraz świadomości sa-
mej w sobie. ”Ochrona” - jedyna prawdziwa wymówka dla istnienia Państwa - wyparowuje
z każdej sfery rzad̨owych wpływów, od podatków do ”praw człowieka”. Państwo wydaje
sie ̨ jakoś wierzyć, że może abdykować nie tylko ze swojej pozostałej władzy nad pienied̨z-
mi, ale nawet ze swoich podstawowych funkcji i dodatkowo przetrwać jakowybrana armia
okupacyjna! Nawet Stany Zjednoczone, które przechwalaja ̨ sie,̨ że sa ̨ jedyna ̨ i ostateczna ̨
”super siła”̨, znalazły sie ̨w punkcie swojegowłaściwego, apokaliptycznego zwycies̨twa zre-
dukowane do najemnej siły pod rozkazami mied̨zynarodowego Kapitału - grzmiac̨ej zmo-
wy krzaków2 butnie przechwalajac̨ej sie ̨ swoja ̨ krucjata ̨ wymierzona ̨ w zrzucenie z tronu
”Hitlera” Środkowego Wschodu, ale zdolnej tylko do wysługiwania sie ̨ interesom karteli i
banków naftowych. Narodowe granice musza ̨ przetrwać, tak by polityczni najemnicy byli
w stanie odwrócić kierunek podatkóww celu zapewnienia ”korporacyjnego zysku”; tak by
spore profity mogły zostać wyciag̨niet̨e ze spornej wymiany walutowej; tak by siła robo-
cza została zdyscyplinowana przez ”migrujac̨y” kapitał. W innym wypadku Państwo nie
zachowa żadnej, prawdziwej funkcji - wszystko pozostałe jest tylko pustym rytuałem oraz
czystym terroryzmem ”wojny z przestep̨czościa”̨ (np. postspektakularna wojna Państwa
ze swoja ̨własna ̨bieda ̨i różnicami). Thatcher i Reagan przepowiedzieli z prawdziwa ̨wnikli-
wościa,̨ co rzad̨, powinien i zrobiłby, jeżeli spełniłby swój ostatni, historyczny obowiaz̨ek

2 Krzak -w oryginale bush, jest aluzja ̨do nazwiska amerykańskiego prezydenta, George’a Busha seniora.
przyp. tłum.
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- obalenie Imperium Zła. Rzad̨ zdemontowałby sie ̨ na ochotnika (na ludzkie żad̨anie, oczy-
wiście) i z wdziek̨iem roztopił w heglowskim absolucie: - pieniad̨zu.

Oczywiście mówić o ”końcu Historii”, kiedy nie skończyło sie ̨ jeszcze (na przykład) pi-
smo - nie z powodu materialnej produkcji - jest zwykła ̨ forma ̨ obłed̨u - być może nawet
ekstremalna ̨forma!̨ Jak religia, Państwo po prostu zawiodło przy ”odejściu” - faktycznie, w
dziwnym wymiarze tezy mówiac̨ej o ”Społeczeństwie przeciwko Państwu”, możemy sobie
ponownie wyobrazić Państwo jako instytucjonalny typ ”zwyczaju i prawa”, który Społe-
czeństwo może użyć (paradoksalnie) przeciwko znacznie bardziej ”ostatecznemu” kształ-
towi władzy - ”czystemu kapitalizmowi”. To niewygodna myśl dla dobrego anarchisty; za-
wsze mieliśmy tendencje;̨ do widzenia Państwa jako wroga, a kapitalizmu jako jednego z
jego aspektów czy ”przypadłości”. Idealna ̨ opozycja ̨ anarchii jest monarchia.3 W tym sen-
siemogliśmy zcostać przechytrzeni przez syndykalizm i ”komunizm rad”, którewynalazły
przynajmniej bardziej dojrzała ̨ ekonomiczna ̨ krytyke ̨władzy. Jak ogólnie cała lewica, tak-
że anarchizm upadł w 1989 (na przykład rosnac̨y, północno-amerykański ruch nagle im-
plodował) w każdym calu, ponieważ w tym momencie nasz wróg - Państwo, także upadło
potajemnie. W celu wbicia sie ̨ w luke ̨ pozostawiona ̨ przez porażke ̨ komunizmu, potrzebo-
waliśmy krytyki kapitalizmu jako jedynej siły w zjednoczonym świecie. Nasza ostrożna
pokret̨na krytyka świata podzielonego na dwie formy państwowo-ekonomicznej władzy
stała sie ̨ nagle nieistotna. W próbie skorygowania tego braku wierze,̨ że potrzebujemy no-
wej teorii ”nacjonalizmu”, jak równiez nowej teorii kapitalizmu (i oczywiście, także nowej
teorii religii). Jak dotad̨, jedynym interesujac̨ym, modelern dla naszych potrzeb jest EZLN
w Meksyku - (jest to bardzo satysfakcjonujac̨e widzieć ich slogany rozsiane po całym Du-
blinie) - i byłoby warto przeanalizować ich teorie-̨i-praxis dla inspiracji. EZLN jest pierwsza ̨
rewolucyjna ̨ siła ̨ definiujac̨a ̨ siebie w opozycji wobec ”globalnego neoliberalizmu”; zrobi-
ła to bez pomocy czy wpływu ”Mied̨zynarodówki”, ponieważ pojawiła sie ̨ w tym samym
momencie, w którym znikneł̨a ”Moskwa”. Otrzymała ona wsparcie pozostałości Teologii
Wyzwolenia, jak również tajnych ognisk szamanów i starszyzny Indian Maya. W rdzennie
amerykańskim wyczuciu świata jest to ruch ”narodowy” i dodatkowo czerpie on swoja ̨po-
lityczna ̨ inspiracje ̨ od Zapaty, Villi i Floresa Magona (np. dwóch agrarnych anarchosyndy-
kalistów i jeden anarchokomunista). Jest on natchniony ”empirycznymi swobodami” niż
raczej purystyczna ̨ ideologia.̨4 Nic dziwnego, że ”New York Times” nazwał Chiapas pierw-
sza ̨ ”postmodernistyczna”̨ rewolucja;̨ faktycznie, jest to pierwsza rewolucja XXI wieku.

James Connolly, jeden z założycieli IWW, wynalazł w Irlandii teorie ̨ mówiac̨a,̨ że socja-
lizm i nacjonalizm sa ̨ cześ̨ciami jednej i tej samej sprawy - i dla tej teorii wycierpiał me-̨
czeńsko w 1916. Z jednego punktu widzenia teoria Connolly’ego mogła prowadzić do ”Na-
rodowego Socjalizmu” z Prawej Strony - ale z innego punktu widzenia prowadzi ona do
”nacjonalizmu trzeciego świata” z Lewej Strony. Teraz, kiedy oba te ruchy sa ̨martwe, moż-
liwe jest jaśniejsze ujrzenie tego, w jaki sposób teoria Connolly’ego pasuje także do anar-

3 Faktycznie było kilka zabawnych i bezowocnych prób we Francji fin-de-siecle, aby ukuć połac̨zenia
pomied̨zy anarchizmem i monarchizmem przeciwko wspólnemu wrogowi, rozpływajac̨ej sie ̨ iluzji demokra-
cji - oraz wyłaniajac̨ej sie ̨ rzeczywistości kapitalizmu.

4 Jak mówi Kaddafi: ”W potrzebie, wolność pozostaje utajona”.
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chistycznych i syndykalistycznych idei jego własnego okresu, takich jak volkizm Gusta-
wa Landauera czy ”Strajk Generalny” Sorela. Te idee zaś, można wyśledzić już w pismach
Proudhona na temat kolektywizacji i ”anarchofederalizmu”.5 Przez to, że moglibyśmy za-
proponować ”neoproudhońska”̨ interpretacje ̨ powstania Zapatystów, idee Connolly’ego
mogłyby przybrać dla nas nowe odniesienie.6 Dzisiejszy nacjonalizm zmierza do zderze-
nia z kapitalizmem, z tego prostego powodu że naród per se został zredefiniowany przez
Kapitał jako strefa uszczuplenia. Innymi słowy, naród może zarówno poddać sie ̨ przed ka-
pitalizmem lub sie ̨mu przeciwstawić - nicma trzeciej drogi, żadna ”neutralność” niewcho-
dzi w rachube.̨ Pytanie, jakie stawia naród jako strefa oporu jest takie: czy zapoczat̨kować
swoja ̨ rewolte ̨ z Prawicy (jako ”hegemoniczna partykularność”), czy z Lewicy (jako ”nie-
hegemoniczna partykularność”). Nie wszystkie narody sa ̨ strefami oporu i nie wszystkie
strefy oporu sa ̨narodami. Ale gdziekolwiek dwoje ze soba ̨do pewnego stopnia koincyduje,
wybór staje sie ̨ nie tylko etycznym, ale także politycznym procesem.

Podczas AmerykańskiejWojny Secesyjnej, anarchista Lysander Spooner odmówił popar-
cia obydwu stronom - Połudn i owi, ponieważ było winne towarowego niewolnictwa i Pół-
nocy, ponieważ była ona winna płacowego niewolnictwa - i ponadto dlatego, że zabraniała
ona prawa do odłac̨zania sie ̨ oraz oczywiście sine qua non, wszelkich prawdziwie wolnych
zrzeszeń. W tym znaczeniu nacjonalizm musi zawsze być w opozycji z powodu swojej he-
gemonii - a secesja zawsze musi być poparta przez to, że jest anty-hegemoniczna. To zna-
czy, że może być ona wspierana do takiego stopnia, w którym nie szuka władzy kosztem
czyjegoś nieszcześ̨cia. Żadne Państwo nigdy nie osiag̨nie tego ideału - ale niektóre ”naro-
dowe potyczki” moga ̨być uznane za obiektywnie rewolucyjne pod warunkiem, że spełnia-
ja ̨ minimalne wymagania - np., że obydwa sa ̨ nie-hegemoniczne i antykapitalistyczne. W
”Nowym Świecie”, do takich ruchówmożna bymoże zaliczyć ruch secesyjny Hawajów, nie-
podległość Puertio Rico, maksymalna ̨autonomie ̨dla ”narodów” Rdzennych Amerykanów,
EZLN i przynajmniej w teorii ruch bioregionalistów w Stanach Zjednoczonych - i prawdo-
podobnie wykluczyć (z pewnym żalem) takie ruchy, jak nacjonalizm Quebecu i ruch mi-
licyjny w Stanach Zjednoczonych. We Wschodniej Europie możemy dostrzec potencjał w
takich państwach jak: Słowenia, Bośnia, Macedonia, Ukraina - ale nie Serbia czy Rosja. Na
”Środkowym Wschodzie” nie można powstrzymywać wsparcia dla Czeczenii i Kurdów. W
Zachodniej Europie trzeba stać w opozycji do UE, a małe narody najbardziej podatne na
skruszenie przez cież̨ar euro-śmieci i eurodolarów, powinny być zachec̨ane do trzymania
sie ̨z daleka odUnii lub do tworzenia opozycji w jej środku. Obejmuje to brzegAtlantyku, od
Maroka (gdzie opór Berberów i niepodległość nomadów z Sahary maja ̨nasza ̨sympatie)̨ do
Irlandii, Danii i być może Skandynawii, krajów bałtyckich i Finlandii. Celtycki secesjonizm
powinien być motywowany w Szkocji, Walii, Brytanii i Man; to dodałoby silnego socjali-
stycznego i zielonego odcienia każdej możliwej koalicji małych Państw Atlantyckich.

5 Kłótnia pomied̨zyMarxem i Proudhonem była bardziej niefortunna dla historii, niż znacznie bardziej
znana i sławna, kłótnia pomied̨zy Marxem, a Bakuninem.

6 I w ten sposób nie jest zaskakujac̨e, że EZLN otrzymuje iskre ̨ poparcia od irlandzkiej lewicy!
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WPółnocnej Irlandii najlepszymmożliwym rozwiaz̨aniem ”Kłopotów”mogłaby być nie-
podległość Ulsteru oparta na socjalistycznej antysekciarskiej solidarności -może tomarze-
nie, ale o wiele bardziej interesujac̨e niż ”Pokój” za wszelka ̨ cene ̨ - a wolny, rewolucyjny
Ulster bez wat̨pienia wniósłby niewiarygodna ̨ dawke ̨ energii w ruch antykapitalistyczny -
pomimo jego rozmiarów, Ulster mógłby stać sie ̨ liderem każdego takiego ruchu - posiadał-
by kolosalny prestiż moralny.

Ponieważ oddaliśmy sie ̨marzeniom, wyobraźmy sobie, że antykomunistyczny/antyka-
pitalistyczny ruch rodzi sie ̨w Europie i sprzymierza z nowymi ruchami wewnat̨rz Islamu,
już nic ”fundamentalistycznymi” i hegemonicznymi, ale całkowicie antykapitalistyczny-
mi i stojac̨ymi w opozycji do kultury ”Jednego Świata”. W drodze wzajemności tworzy sie ̨
przymierze pomied̨zy antykapitalistycznymi i anty”europejskimi” państwami wybrzeża
Atlantyku - i symultanicznie, w tych wszystkich krajach zaczynaja ̨ działać rewolucyjne si-
ły na rzecz społecznej i ekonomicznej sprawiedliwości, środowiskowego aktywizmu, anty-
hegemonicznej solidarności oraz ”rewolucyjnej różnicy”. Organizacje pozarzad̨owe i gru-
py religijne użyczaja ̨ swojego logistycznego wsparcia w walce. W mied̨zyczasie możemy
sobie wyobrazić kryzys kapitalizmu na skutek jednego z miriad powodów, od upadku ban-
ków do katastrofy środowiska naturalnego. Nagle, radykalna, populistyczna krytyka ”neo-
liberalizmu” zaczyna mieć sens dla milionów robotników, rolników, ludności plemiennej,
x-klasowych wyrzutków i artystów, heretyków, a nawet ”drobnej burżuazji” - właścicieli
sklepów i fachowców…

…”Po Rewolucji” wszystkie nacjonalistyczne formy bed̨a ̨ oczywiście musiały zostać
ostrożnie przemyślane. Celem ”neoproudhońskiego federalizmu” byłoby uznanie wolno-
ści w każdym punkcie organizacji tego kłac̨za, nieważne jak małym - nawet w pojedynczej
jednostce lub drobnej grupie ”secesjonistów”. Te swobody musiałyby być bez wat̨pienia
zapewnione przez ciag̨ła ̨ walke ̨ z ”naturalnymi” tendencjami do chciwości i głodem
władzy właściwymi każdej jednostce i zbiorowości. Ale jest to sprawa przyszłości. W
teraźniejszości mierzymy sie ̨ z monumentalnym zadaniem skonstruowania antykapitali-
stycznego ruchu oporu wychodzac̨ego ze strzaskanych resztek radykalizmu; troche ̨ kleju,
troche ̨bibuły i troche ̨gorac̨ej retoryki. Nie możemy sobie dłużej pozwalać na ignorowanie
polityki. To nie znaczy, że mam zamiar zniszczyć doskonała,̨ anarchistyczna ̨ legende ̨ i
zagłosować pierwszy raz - kiedy głosowanie w moim kraju nic nie znaczy i nie przynosi
nic, nawet 5$ czy darmowego napoju (jak za starych dni Tammany Hall). Traktuje ̨polityke ̨
w claųsewitzowskim sensie.7 A wojna kieruje sie ̨ w strone ̨ dziwnych śpiochów - nawet w
strone ̨niespodziewanych kamratów i sprzymierzeńców. Chciałbym wierzyć, że rewolucja
może być bezkrwawa ”wojna ̨o pokój” - ale jak dobry harcerz, trzeba być przygotowanym.

Hakim Bey Dublin, 23. IX 1996

7 Słynne hasło Carla von Clausewitza brzmiało: ”Wojna, to polityka prowadzona innymi sposobami”,
zob. Carl Clausewitz, O wojnie, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1958 - przyp. tłum.
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