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W jaki sposób miałem powiedzieć im, że moja wiedza wywodzi
sie ̨ z prochów zmarłych, z kości, które obmywa w ziemi nocny
deszcz, z naszych przyszłych prochów i że jest wiedza,̨ która
powstała z nieśmiertelnego i błogosławionego pierwiastka?
Wszystko jedno, czy uwierzylibymi, czy też uznalibymoje słowa
za majaczenie wariata.

Jack Kerouac,Włóczed̨zy Dharmy

Na poczat̨ku była PUSTKA, która miała dwie córki. Jedna z nich,
mniejsza, była BYTEM i nazywała sie ̨ ERIS, druga, wiek̨sza, była
NIE-BYTEM i nazywała sie ̨ ANERIS. (Ta fundamentalna prawda,
że Aneris jest wiek̨sza od Eris, jest oczywista dla każdego, kto po-
równa olbrzymia ̨ilość rzeczy nie istniejac̨ych ze wzgled̨niemała ̨
ilościa ̨ tych, które istnieja)̨.

Principa Discordia

Wejrze,̨ że od bardzo wczesnych czasów plemiennych zachodzi
nieskończony proces, poprzez osady, miasta i industrializacje ̨
aż do czasów współczesnych. Najzywam to „procesem kontrol-
nym” istniejac̨ym niezależnie od wszelkich jednostek. Ten „pro-
ces kontrolny” może być sterowany przez niemal każda ̨ grupe ̨
interesów, w każdym, danym okresie historycznym. Proces ten
nie posiada stron, ani moralności, żadnych zobowiaz̨ań, ani cha-
rakteru, jak również żadnego sensu konieczności. „Proces kon-
trolny” jest zawsze obecny.

Genesis P.-Orridge, Esoterrorist

Pomimo stricte empirycznego wymiaru, w którym kontrkultura próbuje
realizować swoje wizje, wprowadzać w życie swoje plany, utopie, marzenia,
zgodnie z pojec̨iem działania wielopoziomowego, łac̨zac̨ego pozornie nie po-
wiaz̨ane ze soba ̨ sfery życia ludzkiego, jej działacze wytworzyli na przestrze-
ni dziejów, szereg struktur intelektualnych lub para-intelektualnych speku-
lacji filozoficznych i psychologicznych, ideologii zaangażowanych, teorii re-
wolucyjnych czy też systemów anty-wartości, które stawały sie ̨ niematerial-
nym zapleczem kontrkulturowej działalności in statu nascendi.

Pomimo jednak wielu podobieństw do działalności intelektualnej główne-
go nurtu kultury, konstrukty te dzieli od niej wyraźny brak jakichkolwiek

2

je. Jeżeli utożsami się ze swoim niepowodzeniem, to tak samo raduje się ze swojego
niepowodzenia. (…)34

Wmyśl tej samej zasady, bitnicy przestali stawiać ostra granice ̨pomied̨zy
tym, co jest rzeczywistościa,̨ a tym, co nia ̨nie jest – w końcu każda wielka wi-
zja wymaga porzucenia kapelusza, z którego wyrasta. Jeśli zaś życie w dro-
dze jest ciag̨łym pasmem zmian, granice staja ̨ sie ̨ tylko słupkami pełniac̨y-
mi bardziej funkcje ̨ estetyczna ̨ niż tradycyjna ̨ funkcje ̨ nomotetyczna,̨ zgod-
na ̨z chrześcijańskimwartościowaniem rzeczywistości jako odbiciemLogosu,
transcendentalnego systemu jez̨ykowego nakładajac̨ego wiez̨y semantyczne
na poznanie, których złamanie zrzuca w Otchłań, zrywa przyrodzona ̨wieź̨ z
hipnotycznym absolutem.

Wyrwanie sie ̨ z tej pułapki sprawia, że uwolnieni od bicza bożego boha-
terowie kreuja ̨ wolność totalna,̨ nie znajac̨a ̨ dobra, ani zła. Im wiek̨sza zaś
wolność, tym wiek̨sza odpowiedzialność – życie bitników staje sie ̨ wiec̨ ko-
smicznym dramatem, w którym rzad̨za ̨ ślepe siły pragnień, domagajac̨e sie ̨
spełnienia, nie zawsze dajac̨e sie ̨ mied̨zy soba ̨ pogodzić. Ich życie zdaje sie ̨
być w ten sposób spełniona ̨ przepowiednia ̨ Nietzschego o „duchach dostoj-
nych”, który w swoich poetycko-filozoficznych frazach sam przepowiedział
ich nadejście…

34 Zob. Tao-Te-Ching, [w]: Literatura na Świecie, nr. 1 (186), R. 1987, str. 45.
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ności rzad̨zac̨e jez̨ykowa ̨ rzeczywistościa,̨ do której tak bardzo przywiaz̨ane
było współczesne społeczeństwo, tak wiec̨ wyprowadzali z niego oni szersze
implikacje natury społecznej i filozoficznej.

W swoich heretyckich eksploracjach przestrzeni wew-zew-net̨rznej, ci
„wieczni podróżnicy” porzucali jez̨yk na rzecz czystego doświadczenia
życia, jego pustki i energii… podróż dajac̨a poczucie wolności stawała sie ̨
w ten sposób podpora ̨ nowej mistyki, zaczat̨kiem przemiany mentalno-
duchowej, majac̨ej w swoim czasie totalnie przeobrazić zbiorowe oblicze
społeczeństwa Zachodu.

Ich dziwne ścieżki poznania sa ̨ doskonale ujet̨e w ich niezwykłych ksiaż̨-
kach, bed̨ac̨ych zarówno oznaka ̨ geniuszu literackiego, jak też swoista ̨ kro-
nika ̨ ich drogi życia. W dziełach tych, pisanych przez takich tuzów, jak Jack
Kerouac, William S. Burroughs czy Gary Snyder przewija sie ̨ wyraźna świa-
domość, że ich własna ̨ kulture ̨ toczy rak zgnilizny, a puste maski sas̨iadów
z miejsca zajmowanego obok w autobusie sa ̨ostatecznym efektem działania
wirusa apatii.

Mimo tego, nie rezygnuja ̨oni z nadziei na ujrzenie twarzy tego narkotycz-
nego spektaklu w jednym ekstatycznym rozbłysku, ani ze znalezienia tajem-
niczej, spokojnejwyspy, o którejmówi buddyjskamitologia, dajac̨ej poczucie
spełnienia swojej ludzkiej misji.

W swoich poszukiwaniach miażdża ̨ oni klasyczne kanony piek̨na, praw-
dy i osobowości, nie próbujac̨ idealizować świata, w którym przyszło im żyć,
bed̨ac̨ soba ̨we własnym szaleństwie, brudzie, szczerości i pragnieniach, sty-
kajac̨ sie ̨ tylko z takimi wizjami, na jakie zasługuja,̨ nie wymagajac̨ od ludzi
niemożliwego, a mimowszystko pozostawiajac̨ za soba ̨wrażenie czasu odna-
lezionego w swojej własnej nieskończonej naturze.

To charakterystyczne dla bitników, bycie „wszystkim na raz”, prowadzi-
ło ich zarazem do bycia wszystkimi i do próbowania wszystkiego, czego tyl-
ko da sie ̨ spróbować. Świet̨ość „ta kluczowa dla nich kategoria” nie była
bowiem dla nich chrześcijańska ̨ asceza,̨ odmawiajac̨a ̨ człowiekowi pra-
wa do uciech, ale pan-ekstatycznym stanem zatracenia sie ̨ w przyjem-
nościach i nieprzyjemnościach życia, jakby takim postep̨owaniem chcieli
cytować oni starożytna ̨Tao-Te-Ching, w której napisane jest: (…) Dlatego czło-
wiek powinien postep̨ować zgodnie z zasadami tao. Postep̨ujac̨ zgodnie z tao, utoż-
sami się z nim. Jeśli mu się wiedzie, utożsamia się z powodzeniem. Jeśli mu się nie
wiedzie, utożsamia się z niepowodzeniem. Jeżeli utożsami się z tao, to raduje sie,̨ osia-̨
gajac̨ je. Jeżeli utożsami się ze swoim powodzeniem, to podobnie raduje sie,̨ osiag̨ajac̨
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ograniczeń formalnych dla tego typu refleksji, charakteryzujac̨y sie ̨(ponie-
kad̨ dyskursywnie, w konsekwentnej linii) swoistym synkretyzmem w przy-
swajaniu i rozwijaniu przez nie wat̨ków, bed̨ac̨ych w obszarze „oficjalnego
dyskursu” problemami marginalnymi lub w ogóle nie rozpoznanymi jako
przedmiot refleksji.

Przyczyny takiego, a nie innego traktowania twórczości intelektualnej
przez kontrkulturowych działaczy sa ̨ zwiaz̨ane przede wszystkim ze specy-
ficznym podejściem do rzeczywistości jako nie dajac̨ej sie ̨ poznać jedynie
poprzez percepcje ̨ intelektualna ̨ (ograniczona ̨ w swoim własnym świecie
wyobrażeń), która służyć ma raczej ćwiczeniu umysłowemu, rozwijaniu
jez̨yka, przykuwaniu uwagi do pewnych wybranych czynników świata
i człowieka, a także sztuce przekształcania martwych wyobrażeń oraz
zwykłej zabawie forma,̨ nie ma zaś ona jednak nic wspólnego z poznaniem
jako takim.

Oczywiście implikuje to zupełnie inne wyobrażenie percepcji, jak też zu-
pełnie inny rodzaj etyki i antropologii, którewwiek̨szości kontrkulturowych
ideologii, sa ̨składnikami owiele wiek̨szego systemu doświadczenia, łac̨zony-
mi płynnie i spójnie z praktykami okultystycznymi, rewolucyjnymi czy też
artystycznymi, zależnie od charakteru danego konstruktu.

W takimwymiarze sferamentalnamusi być zwiaz̨ana ściśle ze sfera ̨fizycz-
na ̨ i duchowa ̨poprzez dostrzegalne wiez̨y codziennej praktyki, zahaczajac̨ej
zarówno o problematyke ̨ rzeczywistości (czasoprzestrzeni) samej w sobie,
jak też wyobrażeń takich, jak człowiek, życie, społeczeństwo.

Dopiero w takim układzie (który funkcjonuje niemal jak piramida złożona
z wzajemnie wspierajac̨ych konstrukcje ̨ cegieł) refleksja intelektualna na-
biera mocy sprawczej. W zwiaz̨ku z tym, każda odmiana kontrkulturowej
hermeneutyki, teorii krytycznej czy ezoterycznej spekulacji musi być inter-
pretowana jako „pewnego rodzaju” twórczość artystyczna, która tym silniej
tworzy swoja ̨własna ̨ nadbudowe ̨ teoretyczna,̨ im bardziej nabiera życiowej
mocy sprawczej. Działanie, majac̨e na celu nie tyle opisywanie rzeczywisto-
ści, co jej „przepisywanie”, a wiec̨ przetwarzanie – wat̨ek charakterystyczny
dla kultur typu plemiennego, w których poszczególne sfery życia pozosta-
ja ̨ ze soba ̨ w ścisłym zwiaz̨ku, do czego formacja ta w sposób świadomy sie ̨
odwołuje.

Refleksja tego rodzaju jest bardzo zróżnicowana tematycznie, waha sie ̨bo-
wiem od tematyki antropologicznej i filozoficznej, aż po tematyke ̨ kosmolo-
giczna,̨ ezoteryczna ̨ i futurystyczna.̨ Czes̨to też zróżnicowane wat̨ki myślo-
we przenikaja ̨ sie ̨ w niej wzajemnie tworzac̨ jedyny w swoim rodzaju dys-
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kurs, przekraczajac̨y wszelkie możliwe granice dyscyplinarne, logiczne, sty-
listyczne, interpretacyjne, wyobrażeniowe w ukazywaniu wizji rzeczywisto-
ści, która ̨żyja ̨ jego twórcy i wyznawcy. Niczym sa ̨przecież koryta strumieni
rzecznych w porównaniu z morzem, do którego tak nieustep̨liwe zdaż̨aja…̨

Jak pisał jeden z najwiek̨szych mistrzów ZEN w kreg̨u kultury Zachodu, a
zarazem bezwzgled̨ny krytyk jej wad i mankamentów, Alan Watts: Należy so-
bie uzmysłowić czym jest wybór wspomnień i przeszłych zdarzeń składajac̨ych się na
tożsamość człowieka. Z niezliczonych zdarzeń i doświadczeń niektóre zostały uzna-
ne za ważne i wyłowione ” można by rzec: wyabstrahowane ” przy czym kryterium
ważności ustalone zostało, rzecz jasna, podług konwencjonalnych znaków. Esencja ̨
wiedzy konwencjonalnej jest właśnie system abstrakcji. (…) Abstrakcje i konwencjo-
nalne znaki sa ̨ jak owa szklanka: redukuja ̨ doświadczenie do jednostek prostych na
tyle, że możliwe staje się ich zrozumienie jedna po drugiej.1

Abstrakcja jako martwa tkanka tekstu czy obrazu, objaśnienia czy inter-
pretacji jest u Wattsa charakterystyczna ̨ warstwa,̨ na której z konieczności
musi sie ̨ opierać każda kultura. Jest to intersubiektywna sfera konwencji
społecznych, dajac̨ych etyczne wyznaczniki wypełniania personalnych ról
i werbalnego jez̨yka, który umożliwia grupowa ̨komunikacje,̨ bez której żad-
na społeczna całość nie jest w stanie istnieć. Te dwa czynniki sa ̨ ze soba ̨wza-
jemnie powiaz̨ane, uzależnione wiez̨ami obopólnej użyteczności, jak trybiki
w maszynie, produkujac̨e spajajac̨y ja ̨ konsensus.

Symboliczny gmachkultury, jakiwidzimydziek̨i takiemuukazaniu jej isto-
ty – wysoce ustabilizowany system dystrybucji wyobrażeń społecznych – sta-
je sie ̨aż nadto wyraźnympretekstem do obalania jej wszechwładzy nad ludz-
ka ̨ świadomościa ̨ przez kontrkulturowe wizje krytyczne i reformatorskie,
które stawiaja ̨ sobie za cel wyzwolenie człowieka spod władzy wszelkich
ograniczeń strukturalnych. Zgodnie z partyzanckim mottem mówiac̨ym,
iż: „Należy dokładnie poznać sposób rozumowania i działania swojego wro-
ga”, krytyczno-rewolucyjny dyskurs tworzony jest nie tylko jako przeciwwa-
ga dla logiki funkcjonowania przeciwnika, ale przede wszystkim jako sposób
dogłeb̨nego badania podstaw jego istnienia, priorytetów oraz sposobów po-
wielania jego memów.

Każda interpretacja, jak sad̨ze,̨ może wiec̨ być interpretowana jako
broń wymierzona w miek̨kie podbrzusze systemu kontroli, która ma

1 Alan Watts, Droga zen, Wyd. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003, str. 25-26.
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realizowaniu zarazem konceptu kontroli woli nad wytwarzanymi przez
umysł wyobrażeniami.31

Technika ta, jak wiele innych metod powstałych w umysłach amerykań-
skich bitników, była wytworem doświadczeń ze środkami enteogennymi i
opiatami, które wprowadzajac̨ umysł w alternatywny tryb funkcjonowania
odsłaniaja,̨ jak sad̨zili, „prawdziwa ̨nature ̨rzeczywistości”, w której nie prze-
filtrowaneprzez analitycznyumysł treści pozostaja ̨„cudownie rozproszone”
w pierwotnym stanie chaosu ” naturalnym stanem świata i umysłu.

Pierwszym rzecznikiem takiego postrzegania stanu, w jaki wchodzi umysł
pod wpływem środków enteogennych, był Aldous Huxley, który w swoim
słynnym, klasycznym eseju pisał tak: Na antypodach umysłu jesteśmy mniej lub
bardziej wyzwoleni z jez̨yka, przebywamy poza systemem myślenia pojec̨iowego. W
rezultacie nasza percepcja przedmiotów wizyjnych posiada cała ̨ świeżość, cała ̨ na-
gość intensywności doświadczenia, które nigdy nie było werbalizowane ani przekła-
dane na martwa ̨abstrakcje.̨32

Piszac̨ o „antypodach umysłu” Huxley ma oczywiście na myśli przeżycie
psychedeliczne, które jest wkroczeniem do nieznanej, opanowanej przez
mroki podświadomości cześ̨ci umysłu, a która ̨ charakteryzuje przede
wszystkim NIEWYRAŻALNOŚĆ, przypominajac̨a w swojej strukturze spo-
sób interpretacji rzeczywistości przez dziecko, które nie zostało jeszcze
wdrożone w struktury kulturowe poprzez wychowanie.

W przeżyciu psychedelicznym, którego badania, nieszcześ̨liwie dla nauki,
zostały w latach ’70 całkowicie zdelegalizowane przez wiek̨szość państw sku-
pionych wokół ONZ, ze wzgled̨u na przyjec̨ie przez ta ̨ organizacje ̨ rezolucji
antynarkotykowej, która uniemożliwiała oficjalny dostep̨ do środków ente-
ogennych nawet naukowcom, ważna ̨ role ̨ graja ̨ dwa czynniki: nastawienie
(set) i otoczenie (setting), które w znacznym stopniu wpływaja ̨na jego treść,
co pozwala doświadczonym użytkownikom kontrolować po cześ̨ci stan tych
przeżyć.33

Jednak dla bitników niewyrażalność doświadczenia psychedelicznego ła-̨
czyła sie ̨ bezpośrednio z samym życiem, w którego totalnym, kosmicznym
strumieniu, była osadzona, a w którym roztapiały sie ̨ dyskursywne przeciw-

31 Przykładem tego typu twórczości sa ̨ ksiaż̨ki i filmy Williama S. Burroughsa; z ksiaż̨ek
szczególnie zob. William S. Burroughs, Nagi Lunch, Wyd. Prima, Warszawa 1995; oraz William
S. Burroughs, The Soft Machine, Flamingo, London 2001; z filmów zob. The cut-ups (1953) oraz
Towers Open Fire (1953).

32 Aldous Huxley, Drzwi percepcji. Niebo i Piekło, Wyd. Pusty Obłok, Warszawa 1989, str. 23.
33 Zob. Stanislav Grof, Poza Mózg, Wydawnictwo A, Kraków 1999.
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Czuang Tsy, Arthur Cravan, Antoin Artaud, William S. Burroughs, Neal
Cassady czy Ken Kesey, na podporzad̨kowanie swojej wizji życia jedynie
własnej woli i duchowe realizowanie sie ̨ na gruncie kontrkultury, która
znoszac̨ wszelkie granice ludzkiego doświadczenia i nie uznajac̨ żadnych
przykazań moralnych ani norm społecznych czy kulturowych, dawała im
całkowita ̨ i w pełni wystarczalna ̨ wolność w wyborze sposobu ekspresji
własnej jaźni.

Tego typu eksperymenty jak zatapianie sie ̨ w przeżyciach psychedelicz-
nych i stanach transowo-deprywacyjnych, obnażanie hipokryzji społecznej,
wyklinanie kanonówmoralno-etycznych oraz łamanie niepisanych reguł po-
życia społecznego z użyciem środków bezpośredniego zagrożenie włac̨znie,
a także świadome manipulowanie modelami seksualno-personalnymi oraz
przekraczanie uwarunkowań własnego ciała, były i sa ̨dla kontrkultury waż-
nymi elementami spajajac̨ymi osobowość w jedna ̨ całość poprzez wewnet̨rz-
na ̨praktyke,̨ której cześ̨ci stanowia.̨ Nie da sie ̨ przy tym wyznaczyć jakiegoś
jasnego i spajajac̨ego w całość ta ̨ formacje ̨ modelu praktyk, który byłby wi-
doczny jako kanon.

Z tejże racji możemy mówić raczej o anty-kanonie, który wyraża nie tyle
oczywista ̨ negatywność wobec wszelkich zorganizowanych praktyk czy to
społecznych, czy to religijnych, co raczej proklamuje zamierzona ̨niejasność
swojej drogi samo realizacji, majac̨a ̨chronić ja ̨przed inwigilacja ̨i profanacja.̨

Świet̨ość „pojet̨a jako magiczna moc, jednoczac̨a człowieka z wyższa ̨
rzeczywistościa,̨ wyzwalana przy odkrywaniu nieznanych rejonów by-
tu” jest tu bowiem najbardziej widocznym wyznacznikiem prawdziwości i
szczerości tych wysiłków.

Jednak potwierdzeniem poszukiwania w życiu świet̨ości były przede
wszystkim fascynacje pierwotnym rytuałem, o których dawały znać dalekie
podróże, zarówno te odbywane w przestrzeni wewnet̨rznej, jak też łac̨zac̨e
sie ̨ z odwiedzaniem odludnych terenów, odległych od cywilizacji.

Mamy tu wiele przykładów wybitnych jednostek, z których cześ̨ć została
już opisana przeze mnie wcześniej. Wśród tych, którym jednak w równym
stopniu należy sie ̨ uwaga, znajduje sie ̨ dwóch dadaistów-bitników ” eksplo-
ratorów zarówno przestrzeni zewnet̨rznej, jak i bogactw strefy wewnet̨rznej
” Brion Gysin i William S. Burroughs.

Obydwoje powiek̨szyli duchowe dziedzictwo kontrkultury o niezwykła ̨
technike ̨ artystyczno-magiczna,̨ zwana ̨ „the cut-up” ” polegajac̨a ̨ na swo-
bodnym ciec̨iu formalnych linii dyskursów słownych czy wizualnych, przez
co otrzymywało sie ̨ alternatywny dostep̨ do treści je wypełniajac̨ych przy
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wspierać konkretne działania służac̨e jego destabilizacji czy też niszczyć
go bezpośrednio, zależnie od stopnia zaangażowania kontrkulturowych
działaczy.

Tak głeb̨oko skrajne podejście do zagadnienia manipulacji, której podlega
jednostka ludzka, funkcjonujac̨a w systemie kontroli (wewnet̨rznej: kultu-
ry, społeczeństwa; zewnet̨rznej: państwa, administracji), jest oczywiście po-
wodowane kontrkulturowym Wielkim Dziełem ” operacja ̨majac̨a ̨ przynieść
człowiekowiwolność absolutna ̨i obdarzyć gowewnet̨rznympoczuciem speł-
nienia.2

Podstawowymi przeszkodami na drodze do tego celu sa ̨ zaś, jak sie ̨
powszechnie uważa, wpływy i manipulacja czynników zewnet̨rznych
oraz ograniczenia psychiczne, wynikajac̨e z uwarunkowań pedagogiczno-
kulturowych, spajane dziek̨i sieci transmisji kontrolnych, utrwalajac̨ych w
jednostce pożad̨ane dla systemu cechy takie, jak: strach przed represjami
za odstap̨ienie od „niewidzialnych reguł”, lenistwo blokujac̨e rozwój we-
wnet̨rzny, brak wyobraźni pozwalajac̨y na tworzenie jednostkowego stylu
życia oraz pasywność wobec wypaczeń i manipulacji.

Ważnym czynnikiem w tym procesie jest kod jez̨ykowy, nasycony
emocjonalno-nostalgicznymi treściami, skierowany do skolektywizowa-
nych jednostek, nie pozwalajac̨y im na uświadomienie sobie, z czym tak
naprawde ̨ maja ̨ do czynienia, z całym impetem starajac̨y sie ̨ przywiaz̨ać je
do poddanych standaryzacji, wzorów zachowań.

Jedna ̨ z najciekawszych grup XX wieku o silnym, kontrkulturowym po-
tencjale, która skupiła sie ̨ na walce wszelkimi dostep̨nymi metodami z ta-
kim właśnie stanem rzeczy, była Mied̨zynarodówka Sytuacjonistów, któ-
rej idee rozpowszechniły sie ̨ głównie wśród członków francuskiego Ruchu
22 Marca, by stać sie ̨ klasyka ̨ teorii krytycznych XX wieku, inspirujac̨a ̨ za-
równo lewicowych postmodernistów, neoplemiennych rewolucjonistów, pi-
ratów cyber-przestrzeni – hackerów czy też aktywistów Indymedia.

Jak pisze Raoul Vaneigem, w jednym z najsłynniejszych, sytuacjonistycz-
nych manifestów: Jez̨yk człowieka totalnego bed̨zie jez̨ykiem totalnym; być może,
nie bed̨zie miał już nic wspólnego ze starym jez̨ykiem słów. Wynajdować ten jez̨yk
to odtwarzać człowieka aż po najgłeb̨sze zakamarki jego podświadomości. W rozdar-
tym zespoleniu myśli, słów oraz gestów całość poszukuje siebie w tym, co fragmen-

2 Zob. Aleister Crowley, Magija w teorii i praktyce, Wyd. EJB, Kraków 1998.
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taryczne. Bed̨ziemy jeszcze musieli mówić aż do chwili, w której fakty pozwola ̨ nam
na luksus milczenia.3

„Sytuacjonistyczna konieczność” jest wiec̨ mocno zwiaz̨ana z problematy-
ka ̨zawłaszczenia znaczeń przez pragnac̨a ̨na nie zdobyćmonopol „konsensu-
alna ̨ ośmiornice”̨ (parafrazujac̨ słowa subcommandante Marcosa, przywód-
cy EZLN), a tym samym zmuszona szukać środkówmogac̨ych ułatwić zmiane ̨
takiego stanu rzeczy, przenicowanie całego systemu jez̨ykowego, jak i wyni-
kajac̨ego z niego, systemu społecznego.

Wychodzac̨ od neoanarchizmu i wspomagajac̨ go dadaizmem, a także
nierzadko specyficzna,̨ anarchofaszystowska ̨ taktyka,̨ sytuacjoniści tworza ̨
jedyny w swoim rodzaju system odbijania rzeczywistości z rak̨ okupanta,
w dużej mierze pokrywajac̨ego sie,̨ jak sad̨za,̨ z kapitalizmem na poziomie
społeczno-ekonomicznym, na poziomie duchowym zaś z oświeceniowa ̨
stagnacja ̨ i nuda.̨

Podstawa ̨ sytuacjonistycznej hermeneutyki jest pojec̨ie „spektaklu”4 –
hiperrzeczywistego stadium rzeczywistości kapitalistycznej, które dzieli
społeczeństwo na producentów i konsumentów tym samym zabijajac̨ każda ̨
spontaniczna ̨ twórczość i koniec końców blokujac̨ możliwość przeprowa-
dzenia jakiejkolwiek reformy w istniejac̨ym układzie.5

Jak pisze Guy Debord, sam ortodoksyjny przywódca Mied̨zynarodówki Sy-
tuacjonistów: Spektakl pojmowany w swej całości jest wytworem i zarazem pro-
jektem istniejac̨ego sposobu produkcji. Nie jest dodatkiem do rzeczywistego świata,
doczepiona ̨dekoracja.̨ Jest samym sercem irrealizmu realnego społeczeństwa.

We wszystkich swych poszczególnych formach: w informacji lub propagandzie, w
reklamie lub bezpośredniej konsumpcji rozrywki, spektakl stanowi obecnie model
społecznie dominujac̨ego życia. Jest on wszechobecnym potwierdzeniem wyboru już
dokonanego zarówno w produkcji, jak i w wynikajac̨ej z niej konsumpcji.

Forma i treść spektaklu ” obie w tej samej mierze ” sa ̨ totalnym uprawomocnie-
niem warunków i celów istniejac̨ego systemu, ponieważ spektakl pochłania zasadni-
cza ̨ cześ̨ć czasu przeżywanego poza systemem nowoczesnej produkcji, jest on także
nieustanna ̨obecnościa ̨ tego uprawomocnienia.6

3 Raoul Vaneigem, Rewolucja życia codziennego, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004,
str.101.

4 Silnie eksploatowane potem przez postmodernistycznych badaczy społecznych tj. Jean
Baudrillard, który szafuje pojec̨iem spektakl, spektaklizacja, jednak nie podaje nigdy źródła te-
go pojec̨ia, które sieg̨a do teorii sytuacjonistycznej, a konkretnie do jego głównego dzieła; zob.
Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.

5 Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.
6 Tamże, str. 12.
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Udokumentowana działalność tego bohatera kontrkultury sieg̨a roku
1912, kiedy to zaczał̨ on wydawać w Paryżu pismo Maintenant, w którym
w niezwykle błyskotliwy sposób mieszał z błotem wszystkie możliwe
zdobycze kultury wysokiej, w tym swojego najbliższego przyjaciela, Roberta
Delaunaya dajac̨ tym samym wyraz swoim skrajnie anarchistycznym i
anty burżuazyjnym zaped̨om, jak również realizujac̨ na serio obietnice
awangardy.

Przez pewien czas Cravan chełpił sie ̨ także włamaniem do sklepu jubiler-
skiegow Szwajcarii, a zaopatrzonyw fałszywe dokumenty tożsamości podró-
żował nie baczac̨ na toczac̨a ̨ sie ̨ I Wojne ̨ Światowa ̨ po całej Europie, Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Aby obnażyć sie ̨ jeszcze bardziej popełnił on w końcu siódmego marca
1914 roku akt denuncjacji nastep̨ujac̨ej treści: Hochsztapler, marynarz na
Pacyfiku, poganiacz mułów, zbieracz pomarańczy w Kalifornii, zaklinacz weż̨y,
złodziej hotelowy, kuzyn Oskara Wilde’a, drwal w dziewiczych puszczach, były
bokserski mistrz Francji, wnuk kanclerza królowej (Anglii), szofer w Berlinie etc.29

Ukoronowaniem jego dowcipu i woli walki było jednak wyzwanie na poje-
dynek 23 kwietnia 1916 roku, mistrza świata w boksie wagi cież̨kiej, czarne-
go boksera, Jacka Johnsona, przez którego jednak został znokautowany już
w pierwszej rundzie.

Innym razem rozebrał sie ̨ do naga w towarzystwie kobiet, które stawiły
sie ̨ na zapowiedziany przez niego odczyt, by zostać w kajdankach wyprowa-
dzony przez policje ̨ za obraze ̨moralności. Arcyciekawe swe życie zakończył
jednak dopiero, gdy zdecydował sie ̨wypłynać̨ samotnie z Meksyku na małej
łódeczce przez rojac̨e sie ̨od rekinówMorze Karaibskie zmierzajac̨ do Buenos
Aires, gdzie miał spotkać sie ̨ ze swoja ̨ żona,̨ znana ̨ poetka ̨ i malarka,̨ Myna ̨
Loy. Po tym wyczynie nigdy wiec̨ej nie natrafiono na żaden jego ślad, choć
nie wykluczone, że żyje wciaż̨ gdzieś w Ameryce Południowej ped̨zac̨ los sza-
lonego pustelnika.30

Jak pokazuje ten przykład, herosów kontrkultury czes̨to charakteryzował
pewien rodzaj „świet̨ego szaleństwa”, zjednujac̨y im jednak niesłychany po-
klask wśród wszystkich istot obdarzonych wola ̨ życia prawdziwego, jak po-
wiedziałby Witkacy, oraz poczuciem humoru.

Całkowite wyrzeczenie sie ̨ tego, co w naszym społeczeństwie określamy
mianem „zdrowego rozsad̨ku” pozwalało takim osobnikom Jak Diogenes,

29 Hans Richter, Dadaizm, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986, str. 137.
30 Zob. tamże.
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którego umysł otwiera sie ̨ nagle na rzeczywistość, by wyjść z tego stanu z
całkowicie odmieniona ̨ osobowościa.̨

Temu stanowi niezwykłej ekstazy świadomości towarzyszy zazwyczaj
intuicyjne zrozumienie własnej natury, która staje sie ̨ nieodłac̨zna ̨ cześ̨cia ̨
umysłu wszechświata lub jako nazywał to Abraham Maslow, „świadomości
oceanicznej”.28 W tym jednym przebłysku zrozumienia kryje sie ̨ zaś, jak
uważaja ̨ ci, którzy tego doświadczenia doznali, cała mad̨rość kosmosu ”
niezrozumiała całkowicie w każdym innym stanie!

W bogatej historii kontrkultury bywaja ̨ wypadki, kiedy poszukiwania du-
chowe staja ̨sie ̨czymświec̨ej niż realizacja ̨teorii czy opisywaniem„właściwe-
go stanu rzeczy”. W tych wyjat̨kowych wypadkach staja ̨ sie ̨ one całkowitym
ucieleśnieniem wizji wychodzac̨ej z wnet̨rza jednostki, która ogarnia całość
jego życia tworzac̨ mit nieprzejednanie walczac̨y z wyobrażeniowymwymia-
rem historycznym ” bed̨ac̨ym niejako symbolem dominujac̨ej roli świadomo-
ści zbiorowej nad losem jednostki ” poprzez jego całkowite zniesienie i utwo-
rzenie w nim „ścieżki oświecenia”.

Funkcja ̨ tego mitu jest także zerwanie okowów racjonalizmu i sceptycy-
zmu, właściwych nowoczesnej umysłowości, nastawionej na odbieranie rze-
czywistości wykreowanej ku jej biernej akceptacji, a co za tym idzie, nie po-
trafiac̨ej swego życia tworzyć na kształt bogów – duchowych archetypów
właściwych magicznemu postrzeganiu rzeczywistości.

Metaforycznie, można by nazwać owe działania „podróżami na kraniec
widnokreg̨u” – wyznaczaniem nieskończonego wymiaru swojej drogi, wy-
rażaniem swojej ścieżki w kategoriach kosmicznych, proklamowaniem de-
klaracji nie uznawania żadnych granic dla rozrostu swojej osobowości. Nie
może być bowiem mowy o kreśleniu podziałek i wyznaczaniu szufladek dla
jednostki świadomej swego losu i przeznaczenia, która tworzy sztuke ̨ bez-
pośrednio swym życiem, a wszelkie ograniczenia zdaje sie ̨ rozbijać w proch
pustki, która jest ich właściwym schronieniem.

Jednym z najznakomitszych osobników dajac̨ych przykład takiego podej-
ścia do życia, był Arthur Cravan, uważany przez swoich przyjaciół za dada-
iste ̨ idealnego, który by w pełni zrealizować sie ̨ jako człowiek, poświec̨ił sa-
mego siebie.

28 Zob. Abraham Maslow, W stronę psychologii istnienia, Instytut Wydawniczy PAX, Warsza-
wa 1986.
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Taktyka walki sytuacjonistów z sidłami spektaklu rozwija kilka ciekawych
pojeć̨ i technik zarazem,wśród którychnauwage ̨zasługuja ̨szczególnie takie,
jak: divertissement (przenicowanie), detournament (obejście), derive (dryf) oraz
psychogeografia.7

Przenicowanie (systemu) wiaż̨e sie ̨ z odrzuceniem odgórnie narzuconej
jednostkom modalności pasywnego odbiorcy i konsumenta oraz „dyskursu
wyborów już dokonanych” i aktywne współuczestniczenie w tworzeniu no-
wej alternatywy dla sterowanego przez media i polityków rzad̨u dusz przy
akceptacji swoich prawdziwych pragnień, pozwalajac̨ych dokonywać wyło-
mów w strukturze codzienności.

Łac̨zy sie ̨to z tworzeniem sytuacji sprzyjajac̨ych takiemudziałaniu, do cze-
go może prowadzić min. dryf, czyli swobodne, nie powodowane niczym wie-̨
cej niż intuicja ̨ i instynktem, para-nomadyczne, wałes̨anie sie ̨po przestrzeni
miejskiej i poddawanie sie ̨ wszelkim wydarzeniom mogac̨ym przełamać ru-
tyne ̨ codzienności.8

Z dryfem zwiaz̨ana jest zaś psychogeografia, czyli niemal okultystyczne,
aktywne postrzeganie zwiaz̨ku przestrzeni z psychika ̨ ludzka.̨9 Aby uwolnić
pragnienia uwiez̨ione w szarym połykaczu przekazów medialnych i wpro-
wadzić go w stan zdumienia czy też osłupienia, sytuacjoniści przejmuja ̨ też
od surrealistów obrazowa ̨ technike ̨ obejścia, wywodzac̨a ̨ sie ̨ z teorii o for-
mach malarskich Giorgio di Chirico, a rozwijana ̨ przez Andre Bretona, pole-
gajac̨a ̨ na zestawieniu ze soba ̨w jednym kadrze, obrazie, ujec̨iu, dwóch wat̨-
ków, przedmiotów, form, niepowiaz̨anych ze soba ̨w żaden sposób treściowo
i tym samym wyrywajac̨a ̨ przypadkowego czytelnika tego „tekstu” ze stanu
codziennej percepcji na rzecz doświadczenia niezwykłego.10

Przykładem tego typu twórczości sa ̨ sytuacjonistyczne filmy, wśród
których prymwiedzie Społeczeństwo Spektaklu (1968), wyreżyserowane przez
Guya Deborda jako czarno-biała ilustracja do ksiaż̨ki pod tym samym tytu-
łem, w którym sytuacjonistyczny wydźwiek̨ tekstu nabiera dodatkowych
wartości poprzez manifestacje ̨ na jego wizualnym poziomie serii obrazów

7 Których źródło leżyw twórczości sieci artystycznej, bezpośrednio poprzedzajac̨ej forma-
cje ̨Deborda,Mied̨zynarodówki Letrystów; zob. StewardHome, Gwałt na kulturze. Utopia, awangar-
da, kontrkultura. Od letryzmu do class war, Wyd. SIGNUM, Warszawa 1993.

8 Zob. Guy-Ernest Debord, Teoria dryfu.
9 Co potwierdzaja ̨także badania antropologiczne; na ten temat zob. Edward T. Hall,Ukryty

wymiar, WarszawskieWydawnictwo LiterackieMUZA S.A,Warszawa 2001. Z kolei na temat okul-
tystycznych inspiracji sytuacjonistów zob. Steward Home, Gwałt na kulturze. Utopia, awangarda,
kontrkultura. Od letryzmu do class war, Wyd. SIGNUM, Warszawa 1993.

10 Zob. Hans Richter, Dadaizm, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.
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składajac̨ej sie ̨ z pociet̨ych pokazów mody, przemówień politycznych, scen
morderstw wojen i manifestacji, a także życia proletariatu miejskiego.

Wyjat̨kowo mec̨zac̨y, nawet dla zaprawionego w bojach z kinem niezależ-
nym odbiorcy, film ten jest praktycznym ziszczeniem teorii sytuacjonistycz-
nych o niszczeniu uporzad̨kowanychwzorców ekspresji artystycznej. Innym
przykładem jest zaś Czy dialektyka może kruszyć cegły? Rene Vieneta, w któ-
rym pod chiński film kung-fu klasy C podłożono poważne treści polityczno-
filozoficzne, ustylizowane jednak z dużym poczuciem humoru, tak aby wy-
wołać w odbiorcy efekt komiczny.

Sytuacjonistyczna strategia, łac̨zac̨a walke ̨ polityczna ̨ z duchowym wy-
zwoleniem umysłu i sztuki, a zarazem postulujac̨a partyzancki, taktyczny
priorytet „bycia niewidzialnym” stała sie ̨ niezwykle płodnym systemem
rewolucyjnym, który wciaż̨ wydaje owoce pomimo dłuższej nieobecności
samej Mied̨zynarodówki Sytuacjonistów na arenie boju.

W jej zmaganiach ze społeczeństwem spektaklu ponad wszystko wybija
sie ̨ jednak czynnik wolicjonalny i jednostkowy, pragnac̨y wyraźnego zwol-
nienia człowieka z wszelkich zobowiaz̨ań społecznych, do których jest on
nieświadomie przywiaz̨ywany.

Widoczne sa ̨wiec̨ u sytuacjonistów odniesienia do takich mistrzów myśli
podejrzliwej, jak Charles Fourier, D.A. de Sade czy FriedrichNietzsche, dodat-
kowo okraszone wieloma hołdami artystycznymi w postaci ksiaż̨ek, filmów
i manifestów.

W ten sposób staja ̨ sie ̨ oni kolejnymi kontynuatorami w kontrkulturowej
sukcesji duchowych rebeliantów, których dzieło nie zostaje odrzucone na
śmietnik historii, ale eksploduje w ruchu anty korporacyjnego, kontrkultu-
rowego sprzeciwu, z jakim mamy do czynienia na Zachodzie od późnych lat
’80 (w Polsce bed̨zie to koniec lat ’90), realizujac̨ym sie ̨poprzez taktyke,̨ zwa-
na ̨adbusting.11

Czuang-tsy, taoistyczny med̨rzec, uważany za jednego z pierwszych chiń-
skich anarchistów wypowiedział kiedyś takie oto słowa: Kiedy ktoś spadnie z
wozu, może umrzeć, lecz jeśli jest pijany, to nie bed̨zie cierpieć. Jego kości sa ̨ takie
same jak innych ludzi, ale one inaczej reaguja ̨ na to, co się zdarza. Duch jego jest w
stanie bezpieczeństwa.

11 Zob. Naomi Klein, No Logo, Wyd. Świat Literacki, Izabelin 2004.

8

jego osiag̨niec̨ia, której wyznaczenie jest możliwe za każdym razem poprzez
cierpliwe powtarzanie intuicyjnych eksperymentów.

Jak stwierdzaw swojej słynnej audio graficznej prezentacji pt. HowToOpe-
rate Your Brain dr. Timothy Leary: „Chaos jest z grunt dobry”.25 Rozwijajac̨
jego twórcza ̨ myśl mógłbym rzec, iż to, co gwarantuje nam przeżycie jest
wynikiem starań naszego umysłu, aby prześcignać̨ czy też przechytrzyć od-
górne próby nim zawładniec̨ia, co wiaż̨e sie ̨ z kontrkulturowa ̨ wizja ̨ chaosu
jako wehikułu gwarantujac̨ego rozwój i wzajemne zrozumienie.

Z jednej strony bowiem chaos jest odgórnie tworzonym systemem służa-̨
cym alienowaniu ludzi z ich własnych duchowych przybytków (giełda, woj-
ny, problemy etniczne, mied̨zynarodowy przepływ kapitału, telezakupy), z
drugiej jednak jest on dla kontrkultury wciaż̨ kosmiczna ̨ świadomościa,̨ któ-
rej nie da sie ̨ całkowicie zawłaszczyć!

Stad̨ wiec̨ także deklaracje piratów ery elektronicznej, aby KOCHAĆ CHA-
OS!Miłość do chaosu jest bowiem intuicyjnie utożsamiana z pragnieniemwy-
zwolenia świadomości społeczeństw i jednostek spod kontroli wszechwład-
nej ośmiornicy zapośredniczenia.

Jak pisze wielki hinduski mistyk, Rabindranath Tagore: Człowiek może nisz-
czyć i rabować, zbierać i mnożyć swe zbiory, dokonywać wynalazków i odkryć, jed-
nakże wielkim jest tylko przez to, iż dusza jego ogarnia wszystko.26 To samomożna
by powiedzieć o wysiłkach kontrkultury, która powierzajac̨ życie śmierci, w
śmierci zaś znajdujac̨ ziarna życia, wychwala na wszystkie strony radość i
uroki żywota uwolnionego spod perswazji społecznej, medialnych manipu-
lacji i nic nie znaczac̨ych, ulotnych dóbr, które zdaniemniektórych tłumaczy
naszej kultury sa ̨ oznaka ̨ jej wysokiego szczebla rozwoju.

Działania bazujac̨e na tej strukturze moga ̨być bez trudu zrównane z dzia-
łaniami o charakterze transgresyjnym, (za Bataillem)27 wykraczajac̨ymi po-
za ustalony porzad̨ek, tworzac̨ymi własna ̨ rzeczywistość; co zaś jednak naj-
ważniejsze, w kontrkulturze towarzyszyć bed̨a ̨ mu zawsze iskierki tego, co
nazywa sie ̨oświeceniem. Stan oświecenia jest czes̨to porównywany przezmi-
strzów różnych tradycji duchowych do „nagłego wybuchu światła”, podczas

25 Cytujac̨ tutaj dłuższy tekst tej prezentacji: Tak, w przeciag̨u ludzkiej historii byli ludzie: przy-
wódcy religijni, przywódcy polityczni, którzy dawali wam rozkazy, którzy dawali wam reguły i przyka-
zania, ale chaos jest z gruntu dobry. Wyluzujcie sie,̨ surfujcie po falach chaosu i uczcie się jak zmieniać
kształt waszej własnej rzeczywistości.

26 Rabindranath Tagore, Sadhana, Wyd. Mefis, Gdańsk 1993, str. 23.
27 Zob. Georges Bataille, Erotyzm, Wyd. słowo:obraz:terytoria, Gdańsk 1999.
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Wchodzac̨ z pełna ̨świadomościa ̨w kult pełen pierwotnychwyobrażeń, ko-
rzystajac̨y z bezpośredniego kontaktu z poteż̨nymi siłami drzemiac̨ymi w
ludzkiej podświadomości, Maya Deren udowodniła tym samym, że przewod-
nia myśl kontrkultury mówiac̨a o możliwości duchowego działania ponad
podziałami kulturowymi jest w gruncie rzeczy możliwa, a tym samymmoże
prowadzić także poprzez serie ̨ inicjacji do transgresji i alchemicznych za-
ślubin świadomości z kosmosem ” ostatecznego celu rozwoju świadomości
człowieka.

Maya Deren dokonała wiec̨ bezpośredniego połac̨zenia pomied̨zy własna ̨
kultura,̨ a kultura ̨haitańska ̨obalajac̨ tym samym popularne (choć nigdy nie
potwierdzone doświadczalnie) antropologiczne wyobrażenie o tym, że kul-
tury sa ̨wzgled̨em siebie nieprzetłumaczalne i nieprzystajac̨e treściowo.

Wiaż̨ac̨ w swojej własnej praktyce duchowej życie ze śmiercia,̨ podług wła-
snej intuicji i wskazań kultu, osiag̨neł̨a tym samym pełnie ̨ ekstatycznej mo-
cy, charakteryzujac̨ej wszystkie osoby oświecone, przez co uznawana jest za
jedna ̨ z „papieżyc kontrkultury”.

Wracajac̨ jednak do sprzeciwu, jaki kontrkultura wykazuje generalnie wo-
bec typowej, europejskiej antropologii ” wizji człowieka jako obdarzonego
śmiertelnościa,̨ zarówno wobec jego wizji teologicznej, jak też wobec mate-
rializmu oraz egzystencjalizmuw obuwersjach, można by powiedzieć, że do-
świadczenie działaczy kontrkultury podkreśla bezpośredni zwiaz̨ek życia
ze śmiercia ̨ oraz nieustajac̨a ̨ ciag̨łość pomied̨zy nimi jako elementami
tej samej „kosmicznej frazy”.

Ten punkt widzenia poza kontrkultura ̨ wystep̨uje na ogół właśnie wśród
społeczności pierwotnych, a także w mistycznych szkołach Wschodu oraz
w tradycji europejskiej alchemii i wysokiej magii, gdzie akcentuje sie ̨ wza-
jemne wspomaganie obydwóch czynników, czes̨to personifikowane poprzez
hermafrodytyczne bóstwa, duchy, odzwierciedlajac̨e łac̨zac̨y ich, wewnet̨rz-
ny zwiaz̨ek.

Jest oczywiste, że w ramach kultury, która oddziałuje na jednostke ̨ ludz-
ka ̨ hamujac̨ wszelkie prawdziwe pragnienia, a domyślnie ustawia ja ̨ także w
szeregu „dyskursywnie urzeczywistnionych znaczeń”, nie jest możliwe od-
krywanie skrajności właściwych naturze ludzkiej, a co za tym idzie jedyna ̨
szansa ̨ na duchowe urzeczywistnienie staje sie ̨ całkowite zerwanie z jej ka-
nonem i przykazaniami.

Bez tej wizji duchowego urzeczywistnienia kontrkultura nie mogłaby zaś
nigdy zaistnieć ani w tym, ani w żadnym innym kształcie. Nie posiadajac̨
bowiem wyznaczonego celu, nie umiałaby sformułować właściwej drogi do
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Natomiast on sam nie ma świadomości, że jedzie wozem, ani że z niego spada. Nie
jest świadomy takich pojeć̨, jak życie, śmierć, strach i tym podobne, wiec̨ kontakt
z bytami obiektywnymi nie przysparza mu cierpienia. A skoro tyle bezpieczeństwa
może dać wino, to o ile wiec̨ej może dać spontaniczność.12

W tej opowieści zawiera sie ̨ niezwykła prawda o działaniu ludzkiej psy-
chiki, która może całkowicie uniezależnić sie ̨ od świata zewnet̨rznego po-
przez wewnet̨rzna ̨ rewolucje.̨ Przy zrozumieniu bowiem, że rzeczywistość
jest pewnym aktywnym zwiaz̨kiem, zachodzac̨ym pomied̨zy świadomościa,̨
a jej przedmiotem, staje sie ̨ ona konstruktem, który może być zmieniany i
dostosowywany do jednostkowych potrzeb, zależnie od sytuacji.

Taka interpretacja jest charakterystyczna dla kontrkultury i zakłada
oczywiście nietrwałość każdej wytworzonej przez człowieka „struktury osa-
dzenia”, jak również magiczne możliwości pozwalajac̨e na przeprowadzenie
zmiany w jej porzad̨ku organizacyjnym, objawiajac̨e sie ̨ poprzez rewolucje ̨
czy też stopniowa ̨ destabilizacje ̨ jej punktów zaczepienia. Każdy nastep̨ny
porzad̨ek staje sie ̨wtedy także punktem wyjścia do utworzenia nastep̨nego.

W historii kontrkultury raz po raz zdarza sie,̨ że przechodza ̨ do niej jed-
nostki majac̨e wysoki status w oficjalnym porzad̨ku społecznym, czes̨to o
wybitnych osiag̨niec̨iach naukowych, społecznych czy artystycznych, które
wiedzione instynktem decyduja ̨ sie ̨ niczym Ksiaż̨e Gautama, na odrzucenie
wszystkiego, co posiadaja,̨ by nagle szukać tego, czego im najbardziej bra-
kuje ” wewnet̨rznej spoistości. Robia ̨ to zaś poprzez zupełnie nieoczekiwane
działania!13

Jednym z najciekawszych przykładów takiej drogi jest Theodore Kaczyń-
ski, słynny amerykański ekoterrorysta, a zarazem ideolog nurtu głeb̨okiej
ekologii, nazwany przez FBI Unabomberem (skrót od dwóch pierwszych ce-
lów jego ataków bombowych).

Historia Kaczyńskiego jest niezwykła, wychowany w miasteczku Evergre-
en nieopodal Chicago jako trzecie pokolenie polskich imigrantów, w ekspre-
sowy sposób zaliczał kolejne szczeble edukacji, abywwieku 16 lat stać sie ̨sty-
pendysta ̨renomowanegoUniwersytetu Harvarda, na którympodjał̨ wkrótce
studia matematyczne.

Ukończył studia z wyróżnieniem nie wyróżniajac̨ sie ̨ za to szczególnie w
życiu towarzyskim, aby rozpoczać̨ studia doktoranckie na Uniwersytecie Mi-
chigan w Ann Arbor. Doktorat obronił rozwiaz̨ujac̨ bez problemu skompliko-

12 Czuang-tsy, Słowa bez słów, Wyd. Rek̨odzielnia ARHAT, Wrocław 2003, str. 66.
13 Zob. Alan Watts, Droga zen, Wyd. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003.
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wane zagadnienie matematyczne, z którym nie potrafił sobie poradzić jeden
z profesorów.

W 1967 roku zaproponowano mu profesure ̨ na Uniwersytecie Berkeley w
Kalifornii, gdzie zyskał opinie ̨ wspaniałego naukowca, a szef wydziału wi-
dział w nim nawet przyszłego kandydata do najwyższego wyróżnienia, przy-
znawanego w środowisku matematycznym. Jednak, jak sie ̨ później okazało,
wewnet̨rzne niezadowolenie z atmosfery panujac̨ej na uniwersytecie wciaż̨
narastało, jak też idac̨a z nia ̨ w parze krytyka wobec panujac̨ego establish-
mentu.

W 1969, ku zaskoczeniu rodziny i władz uczelni, Kaczyński rezygnuje ze
swojej prestiżowej posady, aby odbyć kilka zagranicznych podróży i osiedlić
sie ̨ koniec końców w 1971, w stanie Montana, nieopodal miasteczka Lincoln.

W miejscu tym, praktycznie odciet̨ym od świata, zakupił kawałek ziemi i
wybudował sobie własnymi siłami prymitywna ̨ chatke,̨ jak również założył
przydomowy ogródek, w którym uprawiał warzywa narzed̨ziami wykonany-
mi wyłac̨znie przez siebie samego, świadomie rezygnujac̨ z dokonywania ich
zakupu!

Od tego momentu zaczyna sie ̨ drugie życie Thedore”a, które miało pro-
wadzić od powrotu na łono natury do bezwzgled̨nego ataku na cywilizacje ̨
przemysłowa,̨ co było realizowane zarówno przez ataki bombowe, jak też
prace krytyczne, wśród których najsłynniejszym stało sie ̨ streszczenie teo-
rii Teda, znane jako Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość14 alboManifest
Unabombera.

Utrzymujac̨ sie ̨ za około $200-300 rocznie (sic!) Theodore żył jako pustel-
nik do drugiej połowy lat ’70, aby na chwile ̨powrócić do cywilizacji i ponow-
nie nawiaz̨ać kontakty z rodzina,̨ co nie trwało jednak długo, prawdopodob-
nie zewzgled̨u na odmienność światopoglad̨owa ̨pomied̨zy nim, a swoim bra-
tem.

Wkrótce po powrocie do swojej chatki wMontanie, Unabomber uderza po
raz pierwszy. 25. V 1978 r. na terenie Uniwersytetu Illinois w Chicago zosta-
je znaleziona paczka, zaadresowana do jednego z profesorów, której nadaw-
ca podpisuje sie ̨ jako naukowiec z pobliskiego Uniwersytetu Northwestern.
Paczka zostaje odesłana nadawcy, gdy ten jednak nie rozpoznajac̨ jej jako
swojej oddaje ja ̨ w rec̨e jednego z pracowników administracji, umieszczony
w niej ładunek wybuchowy eksploduje okaleczajac̨ go!

14 Theodore Kaczyński, Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość – manifest wojownika, Wyd.
Inny Świat, Mielec 2003.
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Dziek̨i tego typu kontaktom Maya szybko zainteresowała sie ̨ surre-
alizmem i eksperymentem w sztuce, aby pod okiem wybitnej czarnej
choreografki, Katherine Dunham,22 po raz pierwszy poznać smak afro-
karaibskich kultów opet̨ania. Ślad ten zaprowadził ja ̨ koniec końców na
Haiti, gdzie wylad̨owała w 1947 r. wraz z kamera ̨ 16 mm, zapasem taśmy i
intencja ̨ zrealizowania filmu dokumentujac̨ego ekspresje ̨ wuduistycznych
rytuałów.

Wyjazd ten skończył sie ̨ trwajac̨a ̨ do końca życia fascynacja ̨ jednym z naj-
ciekawszych kultów religijnych naszej planety oraz bezpośrednim w niego
wtajemniczeniem, a także zaowocował prawdopodobnie najlepszym filmem
dokumentalnym na temat haitańskiego voodoo, jaki kiedykolwiek nakrec̨o-
no i z pewnościa ̨ jednym z najlepszych dokumentów w historii antropologii
kulturowej i filmu dokumentalnego.

Maya Deren zakończyła swój niezwykle interesujac̨y żywot na skutek wy-
lewu krwi do mózgu, który został spowodowany długoletnim używaniem
(czy też nadużywaniem) amfetaminy, popularnego od lat 50� symulanta, do-
step̨nego w owym czasie na recepte,̨ potem zaś zdelegalizowanego.

Jednak jej śmierć nie wstrzymała bynajmniej ogromnego impetu, wywie-
ranego przez nia ̨ na cała ̨ kulture ̨ podziemna,̨ a w szczególności na kino eks-
perymentalne, którego stała sie ̨ wielkim protoplasta ̨ i prawdopodobnie do
dziś niedoścignionym wzorem.

Jej twórczość mocno oddziałała także na antropologie ̨ kulturowa ̨ dziek̨i
jednej z najwybitniejszych ksiaż̨ek napisanychw tej dziedzinie, pt.TaniecNie-
ba i Ziemi: Bogowie Haitańskiego Wudu,23 absolutnemu majstersztykowi antro-
pologii psychologicznej i tzw. szkoły totalnej partycypacji, którego powsta-
nia doglad̨ała dwójka znakomitych badaczy amerykańskich: Gregory Bate-
son i Joseph Campbell.

W jej życiu szczególnie jasny jest zwiaz̨ek pomied̨zy humanistyka,̨ sztuka ̨
awangardowa,̨ a działalnościa ̨ kontrkulturowa,̨ która stała sie ̨ ukoronowa-
niem wszelkich wcześniejszych osiag̨nieć̨ w dziedzinie twórczości ducha. To
Maya Deren bowiem, jako pierwsza jednostka z kreg̨u kultury Zachodu do-
znała też rytualnego opet̨ania na gruncie synkretycznego, czarnego kultu,
całkowicie obcego oficjalnej, białej kulturze, czego nie omieszkała także opi-
sać w swojej ksiaż̨ce.24

22 Na temat życia i twórczości Katherine Dunham zob. jej internetowa ̨ biografie.̨
23 Maya Deren, Taniec Nieba i Ziemi: Bogowie Haitańskiego Wudu, Wyd. A, Kraków 2000.
24 Tamże.
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mentalności społecznej kultury europejskiej. Kontrastuje z ta ̨ wizja ̨ życia
poglad̨, jaki możemy wciaż̨ znaleźć u społeczności pierwotnych, nie skażo-
nych, jak dotad̨, europejskim nihilizmem i racjonalizmem, a jak sie ̨możemy
domyślić ” z tego spojrzenia na życie i śmierć, bed̨zie w wielkim stopniu
korzystać sama kontrkultura.

Jak pisze Maya Deren, wielka twórczyni kina eksperymentalnego, antro-
polożka amatorka orazmambo,20 dziek̨i której haitański kult voodoo niezwy-
kle rozpowszechnił sie ̨w Nowym Jorku: Żaden człowiek nigdy nie był świadkiem
chwili, w której rozpoczyna się życie. To w momencie kiedy ono się kończy, jego gra-
nice, a przez to i ono samo, manifestuja ̨ się najwyraźniej. Śmierć, czyli kraniec, poza
który życie nie sieg̨a, nakreśla pierwsza ̨granice istnienia. Stad̨ też dla człowieka ko-
niec jest poczat̨kiem: warunkiem, dziek̨i któremu po raz pierwszy uświadamia sobie,
że żyje. Śmierć jest pierwsza ̨ i ostateczna ̨definicja ̨ życia.

Po fanfarze na cześć poczat̨ków kosmosu nastep̨uje główna fuga. Rozpoczyna ja ̨
lament żyjac̨ych nad umarłymi; a głos, który rozprawia o podstawowych sprawach:
życiu, miłości i tworzeniu rodzi się z otchłani, podobnie jak ciało powstało i ciag̨le
rodzi się z głeb̨okichmórz chaosu. Bohateremmetafizycznej przygody człowieka, jego
uzdrowicielem, odkupicielem, przewodnikiem i strażnikiem jest zawsze trup. Jest on
Ozyrysem, Adonisem czy Chrystusem.21

Zanim rozwiniemy myśl zawarta ̨ w tej wypowiedzi, chcielibyśmy wspo-
mnieć kilka słów o samej jej autorce, która jest doskonałym przykładem
kontrkulturowego tworzenia życia poza sztywnymi kanonami społecznego
konsensusu i dokonywania kulturowej alchemii ” wiaz̨ania odległych
geograficznie i kulturowo wat̨ków duchowych w jedna,̨ wewnet̨rznie spójna ̨
całość.

Maya Deren (wł. Eleonora Derenkowska) została wychowana w rodzinie
ukraińskich emigrantów, którzy podczas rewolucji bolszewickiej w Rosji
uciekli przed pogromem żydowskim do Nowego Jorku, czemu towarzyszyły
jeszcze sympatie trockistowskie ojca ” dodatkowy impuls, dziek̨i któremu
rodzina młodej Eleonory szybko zdecydowała sie ̨ na wyjazd za Ocean.

Uczac̨ sie ̨ w Nowym Jorku, Genewie, potem zaś znowu w Nowym Jorku,
młoda Maya pogłeb̨iała swoje pasje: taniec, film, poezje ̨ i jez̨ykoznawstwo,
aby ukończyć studia z tytułemM.A. w filologii angielskiej. Mieszkajac̨ w Gre-
enwich Village, poznawała miejscowa ̨ boheme,̨ w której żyli i tworzyli tacy
wybitni artyści jak Anais Nin, John Cage czy Marcel Duchamp.

20 Tytuł noszony przez kapłanów-szamanów wuduistycznych płci żeńskiej.
21 Maya Deren, Taniec Nieba i Ziemi: Bogowie HaitańskiegoWudu, Wyd. A, Kraków 2000, str. 39.
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Udana kariera Unabombera trwa 18 lat i pomimo wydania 50 milionów
dolarów na jego odnalezienie, zaangażowania 80 znakomitych naukowców
oraz 150 agentów, majac̨ych analizować sposób jego działania, zostaje ona
złapany dopiero na skutek donosu członków jego własnej rodziny, która roz-
poznajac̨ podobieństwowydrukowanego w TheWashington Postmanifestu do
jego wcześniejszych pism, postanawia skontaktować sie ̨ z FBI!

Po kontrowersyjnym procesie (rodzina zdecydowała sie ̨zdradzić Teda tyl-
ko pod warunkiem, że sad̨ nie orzeknie kary śmierci), Theodore Kaczyński
zostaje skazany na kare ̨dożywotniegowiez̨ienia w 1997 (nie godzac̨ sie ̨wcze-
śniej na przedstawienie go przez obrone ̨ jako osobe ̨ chora ̨ psychicznie).

18 lat zamachów bombowych, w których ginie kilkanaście osób, a kilka-
dziesiat̨ zostaje rannych, ujawnia totalna ̨bezradność skomplikowanego sys-
temu masowej kontroli i społecznego monitoringu do namierzenia jednej
osoby działajac̨ej w wyjat̨kowo prosty sposób, nie używajac̨ej wynalazków
hi-tech, a swoje bomby konstruujac̨ej domowymi metodami.

Ideologia Kaczyńskiego, wyłaniajac̨a sie ̨ z jego manifestu potwierdza, że
nie pisała go osoba niepoczytalna, a wrec̨z wysoce świadoma konstrukcji
współczesnego świata, posługujac̨a sie ̨niezwykle logicznym rozumowaniem
i wysoce przemyślanymi argumentami.

Oto wyjat̨ek z jego słynnego manifestu:W każdym technologicznie zaawanso-
wanym społeczeństwie los jednostki MUSI zależeć od decyzji, na które w znacznym
stopniu nie ma ona żadnego wpływu. Społeczeństwo technologiczne nie może zostać
rozbite na małe, autonomiczne wspólnoty, ponieważ produkcja opiera się na koope-
racji ogromnej liczby ludzi i urzad̨zeń. Takie społeczeństwo MUSI być wysoko zorga-
nizowane i MUSZĄ być podejmowane decyzje oddziałujac̨e na ogromna ̨ liczbę osób.
Kiedy decyzja oddziałuje na np.milion osób, wtedy każda jednostkama średnio jedna ̨
milionowa ̨udziału w podejmowanej decyzji.

W praktyce zwykle wyglad̨a to tak, że decyzje sa ̨ podejmowane przez
urzed̨ników publicznych, przedstawicieli korporacji lub specjalistów od
kwestii technicznych; nawet jeżeli ludność głosuje nad decyzja,̨ to liczba
głosujac̨ych jest zbyt wielka, by pojedynczy głos miał znaczenie. Dlatego
wiek̨szość jednostek nie jest w stanie wymiernie wpływać na poważne
decyzje oddziałujac̨e na ich życie.

Nie jestmożliwy żaden sposób rozwiaz̨ania tego problemuw technologicz-
nie zaawansowanym społeczeństwie. System próbuje „rozwiaz̨ać problem”
poprzez zastosowanie propagandy majac̨ej sprawić, by ludzie POŻAD̨ALI de-
cyzji, które zostały za nich podjet̨e; ale nawet gdyby to „rozwiaz̨anie” odnio-
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sło całkowity sukces sprawiajac̨, że ludzie czuliby sie ̨ lepiej, byłoby to poni-
żajac̨e.15

W swojej pracy, w której wyraźne sa ̨ inspiracje wieloma wcześniejszymi,
krytycznymi myślicielami kontrkulturowymi tj. Friedrich Nietzsche, Henry
David Thoreau, Max Stirner, Herbert Marcuse, Jacques Ellul, Gary Snyder
czy Aldous Huxley, Kaczyński ujawnia bezkompromisowy stosunek wobec
zdobyczy cywilizacji przemysłowej i jej ideologicznej nadbudowy w postaci
filozofii, etyki i mediów.

Pokazujac̨, że jednostka ludzka jest coraz bardziej ograbiana ze swoich na-
turalnych praw, awolność jej wyborów kurczy sie ̨dominimum,wytaczawoj-
ne ̨ atakujac̨ w myśl swojej maksymy: „Uderzaj tam, gdzie boli!”, to co uważa
za główne spoiwo współczesnej cywilizacji, wez̨ły komunikacyjne utrzymu-
jac̨e zwartość i spoistość systemu kontroli, a szczególnie jednostki pełniac̨e
w nim ważna ̨ role ̨ jako koordynatorzy istniejac̨ego porzad̨ku.

Odżegnujac̨ sie ̨ od lewactwa, które silnie w swoim manifeście krytykuje,
wykazuje że system posiada środki, za pomoca ̨ których absorbuje on bez-
myślne akty sabotażu i tym samym pożera energie,̨ która jest przeciw niemu
obracana.

Formułuje też kilka praw rzad̨zac̨ych rozwojem cywilizacji, które określa
mianem ZASAD: ZASADA PIERWSZA. Jeżeli dokonuje się małej zmiany, która wpły-
wa na długookresowy trend historyczny, efekt tej zmiany prawie zawsze bed̨zie krót-
kotrwały – ogólny trend szybko powróci do swego pierwotnego stanu. (Przykład: ruch
reformatorski powołanyw celu oczyszczenia społeczeństwa z politycznej korupcji od-
nosi trwałe efekty; pred̨zej czy później reformatorzy rozluźnia ̨nacisk i korupcja roz-
winie się ponownie. Polityczna korupcja ma tendencję do pozostawania na stałym
poziomie lub powolnej zmiany wraz z ewolucja ̨ społeczeństwa.

Skuteczne polityczne zmiany na lepsze byłyby powszechne tylko w ze-
stawieniu z szeroko zakrojonymi przemianami społecznymi; MAŁA zmiana
w społeczeństwie nie wystarczy). Jeżeli drobna zmiana w długookresowym
trendzie historycznymwydaje sie ̨mieć charakter stały, dzieje sie ̨tak dlatego,
że owa zmiana działa w tym samym kierunku, w którym trend już zmierzał,
a wiec̨ trend nie zmienił sie,̨ lecz tylko został nieco przyspieszony.

Pierwsza zasada jest niemal tautologia.̨ Gdyby trend ”mimomałych zmian
” nie był stabilny, raczej bład̨ziłby przypadkowo, niż podaż̨ał w określonym
kierunku; innymi słowy, nie byłby wcale długookresowym trendem.

15 Tamże, str. 80.
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Nurt ten w zamian miałby wyzwolić w jednostkach wole ̨ życia i wskazać
droge ̨ w kierunku pojawienia sie ̨ nadzwyczajnych perspektyw dla rozwoju
duchowego, który służyć miałby także rozwojowi całej kultury i w sposób
stopniowy oświecałby ludzkość. Zanim to jednak nastap̨i, zadaniem tego nur-
tu jest zniszczenie wszelkich resztek, które mogłyby zagrozić wyłonieniem
sie ̨w sposób czysty nowej ery ludzkości.

Według tego modelu, przeżywamy właśnie okres wstrzas̨ów duchowych i
cywilizacyjnych, które sa ̨ konieczne dla dalszej ewolucji ludzkości i maja ̨ w
sposób bezpośredni wykazać, że nie może być porzad̨ku bez poprzedzajac̨e-
go go chaosu, na który składaja ̨sie ̨wojny, okrucieństwa, korupcja, kłamstwa,
degeneracja moralna i zwiek̨szajac̨e sie ̨ poczucie alienacji i grozy.

Okres ten nazywa Crowley Eonem Horusa. Poprzedzać go zaś miały dwa
okresy: Eon Izydy i Eon Ozyrysa, z których pierwszy miałby sie ̨ charaktery-
zować indyferentyzmem seksualnym i brakiem zorganizowanych instytucji
społecznych oraz prawmoralnych, a drugi zaś powstaniem pierwszych ogra-
niczeńmoralnych, kodeksów prawnych oraz represyjnych instytucji, z czym
miałby współgrać rozwój judaizmu i chrześcijaństwa, jako najbardziej tep̨ia-̨
cych swobode ̨ duchowa ̨ systemów religijnych.

Crowleyowi także Europa zawdziec̨za pierwsze obok wydawnictw Towa-
rzystwa Teozoficznego, pod przewodnictwem Heleny Bławatskiej, pisma po-
pularyzujac̨e doktryny i ścieżki wyzwolenia pochodzac̨e z Dalekiego Wscho-
du (Japonia, Chiny, Tybet, Indie), dziek̨i którym nastep̨uje niezwykły wzrost
zainteresowanie tymi systemami, który wywołuje w latach „60, dziek̨i sta-
raniom kontrkultury, prawdziwa ̨ rewolucje ̨ paradygmatyczna ̨w świecie Za-
chodu, która różnymi ścieżkami całkowicie zmienia oblicze naszej kultury.

Tak wiec̨ myślac̨ o globalizacji duchowości, należy wrócić do jej przyczyn
i poczat̨ków, które spoczywaja ̨ w czes̨to cieniu oficjalnej historii, tam gdzie
kiełkowała, chadzajac̨a dziwnymi ścieżkami myśl kontrkulturowa.

Jeśli weźmiemy do analizy typowe dla myśli europejskiej pojec̨ie życia
ludzkiego, które ukształtowało główny nurt kultury i wszelkie wyobrażenia
na jego temat, to musi nam sie ̨narzucić wniosek, że życie jest dziwnym, peł-
nym cierpienia, niekontrolowanymwydarzeniem bez przyczyny, na którego
końcu czeka nas przerażajac̨a śmierć.

Taka wizja rozpowszechniła sie ̨ niewat̨pliwie dziek̨i religii chrześci-
jańskiej, która przez wiele wieków była podstawowym fundamentem
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na naszej planecie. Efekty opisuje on w nastep̨ujac̨y sposób: Dziek̨i tymwizjom
zaprowadziłem harmonię mied̨zy wszystkimi systemami doktryny magicznej. Sym-
bolizm kultów azjatyckich, idee żydowskich i greckich kabalistów, arkana gnosty-
ków, panteon pogański, od Mitry po Marsa, misteria starożytnego Egiptu, inicjacje
eleuzyjskie, saga skandynawska, rytuały Celtów i Druidów, tradycje meksykańskie i
polinezyjskie, mistycyzmMolinosa i islamu sklasyfikowałem tak, aby nie było pomie-̨
dzy nimi sprzeczności. Dokonałem przeglad̨u całego minionego Eonu, a każdy jego
element poddałem zwierzchnictwu Horusa – zwycies̨kiego dziecka w koronie, Pana
Eonu zapowiadanego w Ksied̨ze Prawa.19

Co nas jednak najbardziej ciekawi, to fakt że Crowley na kilkadziesiat̨ lat
wyprzedził tym samym globalizacyjne tendencje, popularnego od lat ’70 XX
wieku, ruchu New Age w dziedzinie duchowości, który bazujac̨ jednak na
uproszczonym synkretyzmie, nie jest jednak w stanie poprzez powierzchow-
ne łac̨zenie odległych kulturowo wat̨ków, dosieg̨nać̨ poziomu wiedzy Crow-
leya, który studiowaniu wszystkich tych systemów poświec̨ił całe życie osia-̨
gajac̨ w efekcie jedyny w swoim rodzaju i całkowicie pozbawiony wewnet̨rz-
nych sprzeczności system magiczno-światopoglad̨owy, który dla współcze-
snych okultystów jest wzorem do naśladowania.

Innymi słowy, Crowley wyprzedził wszelkie tendencje obecne dziś przede
wszystkim w elektronicznych mediach, które spinajac̨ odległe od siebie fi-
zycznie obszary geograficzne i kulturowe, zaprowadzaja ̨ w wizualnym dys-
kursie rodzaj ruchomej mozaiki, która zmienia nasza ̨ mentalność poprzez
nagłe rozwarcie ostrza percepcji, zachec̨anego jeszcze do ciag̨łego obserwo-
wania, pochłaniania i przetwarzania tej masy informacji, czego oczywiście
żadna świadomość nie jest w stanie uczynić ze wzgled̨u na zbyt duża ̨ jej daw-
ke,̨ zmuszona tym samym do wytwarzania reakcji obronnych.

Jak potwierdza to wielu jego uczniów, sam Crowley był człowiekiem nie-
zwykłym i niepowtarzalnym, któremu wiek̨szość z nich zawdziec̨za prak-
tycznie cała ̨swa,̨ wysoko rozwiniet̨a ̨osobowość, dla której osiag̨niec̨ia droge ̨
wskazał im właśnie ów wielki mag.

Crowley, jak sam twierdził, zapoczat̨kował pewien ruch społeczno-
światopoglad̨owy, zwany przez niego „nurtem 93”, a którego zadaniem
miałoby być niszczenie resztek panujac̨ego paradygmatu, skazujac̨ego ludzi
na bierne służenie krwiożerczemu porzad̨kowi, wymuszajac̨emu stagnacje ̨
duchowa ̨ i powolne ograbianie ludzkości z wszelkich jej zdobyczy: od
kultury, po środowisko naturalne.

19 Zob. Gerald Suster, Dziedzictwo Bestii, Wyd. OKULTURA, Warszawa 2002, str. 59.
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ZASADA DRUGA. Jeżeli dokonuje sie ̨ zmiany wystarczajac̨o dużej, by na
stałe zmieniła długookresowy trend historyczny, wtedy zmienia sie ̨ również
społeczeństwo jako całość. Innymi słowy, społeczeństwo jest systemem, w
którym wszystkie elementy sa ̨ ze soba ̨ powiaz̨ane i nie można trwale zmie-
nić żadnej ważnej cześ̨ci bez wywołania zmiany również w innych jego cze-̨
ściach.

ZASADA TRZECIA. Jeżeli dokonuje sie ̨zmiany wystarczajac̨o dużej, aby od-
wrócić długookresowy trend, to konsekwencje dla społeczeństwa jako cało-
ści nie moga ̨ być zawczasu przewidziane (Chyba, że poszczególne inne spo-
łeczności przeszły przez taki samproces zmian ”w tymprzypadkumożna na
gruncie empirycznymprzewidzieć, że nastep̨na społeczność, która przejdzie
przez taki sam proces prawdopodobnie doświadczy podobnych konsekwen-
cji).

ZASADA CZWARTA. Nowy rodzaj społeczeństwa nie może zostać zaprojek-
towany na papierze. Oznacza to, że nie można zaplanować nowej formy spo-
łeczeństwa zawczasu, później ja ̨ustanowić i oczekiwać, że bed̨zie funkcjono-
wała zgodnie z wcześniejszym planem.16

Mało ludzi przed Kaczyńskim sformułowało swoja ̨ krytyke ̨ w tak jasny i
przejrzysty sposób nie wahajac̨ sie ̨ nazywać rzeczy po imieniu, tym samym
opowiadajac̨ sie ̨ po drugiej stronie barykady, w krainie kontrkulturowego
buntu przeciwko wszelkim formom zniewalajac̨ym wole ̨ człowieka.

Skrajne działanie Unabombera było w tym wypadku także potwierdze-
niem całego sposobu myślenia, systemu krytycznego, który zbudował w
oparciu o swój styl życia, całkowicie niezależny od wypustek porzad̨ku
społecznego, a wiec̨ tym samym jedyna ̨ konsekwentna forma ̨ realizacji
swoich tez i żad̨ań, mogac̨a ̨ przedrzeć sie ̨ do ropiejac̨ego serca machiny, z
która ̨walczył!

Jeśli mielibyśmy wskazać człowieka, który swoja ̨ działalnościa ̨ życiowa ̨ i
eksperymentami wpłynał̨ na współczesna ̨ kontrkulture ̨ najbardziej, z pew-
nościa ̨byłaby to jedna osoba – Aleister Crowley. Ten wybitny okultysta, mag,
poeta, podróżnik, filozof i psychonauta, już za życia określany jako „najbar-
dziej zwyrodniały człowiek na ziemi”, w swoich pismach i czynach okazał sie ̨
być niezwykle wyczulony na to, co miała przynieść przyszłość przewidujac̨

16 Tamże, str. 73-74.

13



wiele z rzeczy, które dopiero miały nastap̨ić, dajac̨ wielu z nim bezpośredni
poczat̨ek, a dla innych bed̨ac̨ bodźcem.

Wychowany w skrajnie protestanckiej rodzinie, należac̨ej do fanatycznej
sekty Braci Plymouth, Aleister od dzieciństwa stykał sie ̨ z „ciemna ̨ strona”̨
chrześcijaństwa. W myśl ideologii sekty, członkowie jego rodziny posługi-
wali sie ̨dosłowna ̨ interpretacja ̨Biblii jako słów samego Ducha Świet̨ego, gło-
sili powszechne kapłaństwo, wierzyli w boskość Chrystusa i oczekiwali jego
ponownego nadejścia; nadewszystko jednak odcinali sie ̨od świata zewnet̨rz-
nego i starali sie ̨ utrzymywać kontakty tylko mied̨zy soba.̨

Dom Crowleyów stanowił miejsce ich spotkań towarzyskich, które zawsze
przeradzały sie ̨w nabożeństwa, bad̨ź dysputy religijne. Młody Aleister wiek̨-
szość czasu sped̨zał na lekturze Biblii pod bacznym okiem ojca. A kiedy ten
wyjeżdżał w kraj głosić słowo boże, dostawał sie ̨ pod kuratele ̨ nienawistnej
mu matki, która nazywała go apokaliptyczna ̨Bestia ̨ 666.

Kiedy umarł jego ojciec, paranoicznie obwiniany przez matke ̨ za jego
śmierć, dostał sie ̨ pod skrzydła opieki swojego wuja, który dalej starał sie ̨
kształcić go w „religijnej atmosferze” nie pozwalajac̨ na żadne wychylenie
od normy poprzez blokowanie wszelkiej możliwości swobodnego rozwoju
intelektualnego młodzieńca. Tyrania wuja okazała sie ̨ jednak niczym w po-
równaniu z metodami wielebnego Champneya, prowadzac̨ego w Cambridge
szkołe ̨dla chłopców, których ojcowie należeli do Bractwa, a do której młody
Crowley został oddany.

W przybytku tym chłopak dowiedział sie ̨ jeszcze wiec̨ej na temat bożego
miłosierdzia dziek̨i mieszance modlitwy i kary chłosty, która ̨ stosowano ja-
ko główna ̨terapie ̨na wyczyszczenie duszy z pokus zmysłowych. Po pewnym
czasie chłopca, chorego na nerki, rozstrojonego psychicznie i wycieńczone-
go fizycznie od kar cielesnych przeniesiono do szkoły w Malvern, gdzie zne-̨
cano sie ̨ nad nim ze wzgled̨u na zły stan zdrowia.

Wzrastajac̨yw takiej atmosferze Crowleynie tylkonie podporzad̨kował sie ̨
religijnemu reżimowi, ale nabrał do niego odrazy i skrajnej wrogości, kiedy
tylko natrafił na bardziej liberalny pedagogicznie grunt, co przełożyło sie ̨
w życiu późniejszym na antypatyczny stosunek do religii chrześcijańskiej w
ogóle.

Niedługo potem otrzymał spadek po ojcu wynoszac̨y 40.000 funtów, co po-
zwoliło mu wreszcie realizować swoje wewnet̨rzne pragnienia, jakimi były
poezja, studia i podróże.

W mied̨zyczasie Crowley stał sie ̨ też wybitnym szachista ̨ wygrywajac̨ na-
wet pojedynek z późniejszymmistrzem Szkocji, a jego zainteresowanie wspi-
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naczka ̨ uczyniło go ponadprzeciet̨nym przedstawicielem tej sztuki. Jednak
to jego przygoda z magia ̨ i okultyzmem miała uczynić z jego osoby legende ̨
współczesnej mistyki i guru kontrkultury.

Crowley, do końca życia oddanynaukom tajemnym imagii (dla której ukuł
specjalna ̨nazwe ̨„magija”, comiało wskazywać na jej tajemny charakter i od-
różnić ja ̨od zwykłego kuglarstwa), napisał przez całe życie mnóstwo ksiaż̨ek
traktujac̨ych o arkanach tej sztuki kontrolowania rzeczywistości, dla której
przyjał̨ specyficzna ̨ definicje ̨ brzmiac̨a ̨ tak: Magija jest nauka ̨ i sztuka ̨ powodo-
wania zmiany zgodnie ze swoja ̨Wola.̨17

Kluczowym słowem dla jego całego systemu ” zwanego Thelema,̨ jak też
życia, które prowadził, była zaś właśnie Wola; pojec̨ie wywodzac̨e sie ̨ z mi-
stycznego objawienia, którego Crowley doznał w 1904 r. w Kairze, zapisane-
go pod postacia ̨ świet̨ej dla thelemitów ksieg̨i, Liber AL vel Legis.18

Wola, czyli po grecku Thelema, jest u niego głównym wyznacznikiem
prawdziwej natury i mocy człowieka, drogowskazem życiowym, jak też
jedynym prawem, któremu na imie ̨ brak wszelkich ograniczeń. Inny-
mi słowy jest to wyznanie indywidualizmu i pragmatyzmu na gruncie
eksperymentalnego okultyzmu.

Droga absolutnej wolności, która ̨ proklamowała Liber AL vel Legis, była
jednym z najpoteż̨niejszych bodźców dla całej kontrkultury XX wieku, któ-
ra odbiła sie ̨ zarówno wśród bitników i w ruchu psychedelicznym, jak też
w ruchu industrialnym i neopogaństwie, stajac̨ sie ̨poważnym czynnikiem w
erozji tradycyjnych, wywodzac̨ych sie ̨z kreg̨u judeo-chrześcijaństwa i oświe-
ceniowego racjonalizmu, pojeć̨ jednostki, społeczeństwa, życia, szcześ̨cia i
śmierci, czyli właściwie wszystkich podstawowych filarów zachodniej cywi-
lizacji.

Jegomaksyme:̨ „Żyj niebezpiecznie!”, przyswoili sobie wszyscy ci, których
celem w nastep̨nych dekadach stało sie ̨ wyłamywanie muru ludzkich ogra-
niczeń oraz dokonywanie transgresji poza poznana ̨ wersje ̨ rzeczywistości.
Można powiedzieć, że Wielka Bestia 666 stała sie ̨w ten sposób niejako kontr-
kulturowym świet̨ymwyznaczajac̨ swoim życiem kierunek, którym podaż̨yli
inni śmiałkowie.

W jednym ze swoich najciekawszych dokumentów, noszac̨ym nazwe ̨ The
Vision and The Voice, opisuje on jedna ̨ ze swoich magicznych operacji, dzie-̨
ki której osiag̨nał̨ duchowe zrozumienie wszystkich ścieżek duchowej gnozy

17 Zob. Aleister Crowley, Magija w teorii i praktyce, Wyd. EJB, Kraków 1998.
18 Zob. Liber Legis
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