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To nie jest po prostu kwestia duchowego dandyzmu, ale także egzysten-
cjalnego przywiaz̨ania do fundamentalnej spontaniczności, do filozoficzne-
go “tao”. Pomimo tego tracenia energii, w swej samej bezkształtności, anar-
chizm jako jedyny pośród IZMów przyznaje, że jedynym rodzajem formy, ja-
ka nas teraz interesuje, jest dziwnie powabny “chaos” – który (ostatni cytat)
trzeba mieć w sobie, aby dać poczat̨ek tańczac̨ej gwieździe.
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Chaos

Pirotechnika
Proch strzelniczy - odkryty przez Chińczyków, ale nigdy z myśla ̨ o wojnie.
Świetny przykład Poetyckiego Terroryzmu, broń przynoszac̨a szok estetycz-
ny a nie śmierć - Chinczycy nienawidzili wojny i pograż̨ali sie ̨w smutku, kie-
dy zbierały sie ̨ armie. Lepszy do przerażania złośliwych demonów, wywoły-
wania zachwytu dzieci, wypełniania powietrza dzielna,̨ pachnac̨a ̨ ryzykiem
mgiełka ̨

Grzmiac̨e Bomby Klasy C z Kwantungu, butelkowe rakiety, motyle, M-80,
słoneczniki, ”Puszcza naWiosne”̨ - rewolucyjna pogoda - zapal papierosa od
skwierczac̨ego zapalnika czarnej bomby Haymarket - wyobraź sobie powie-
trze pełne lamii i sukkubów, drec̨zac̨ych duchów, duchów-policji.

Zawołaj jakiegoś dzieciaka z tlac̨a ̨sie ̨szmata ̨albo kuchennymi zapałkami -
szamana - apostoła letnich spisków prochu strzelniczego - wstrzaś̨nij cież̨ka ̨
noca ̨chudymi i tłustymi gwiazdami, arsenem i antymonem, sodem i kalome-
lem, bombardowaniem magnezu i ostrym pikfatem potażu.

Zapalnik (kopeć i saletra potasowa) lont i opiłki żelaza - zaatakuj miejsco-
wy bank i znienawidzony kościół rzymskimi świecami i złocisto czerwonymi
rakietami, bez przygotowania i anonimowo (prawdopodobnie ze skrzyni pół-
cież̨arówki)

Buduj wyrzutnie na dachach budynków ubezpieczalni i szkół - waż̨ kunda-
lini albo smok Chaosu skrec̨ony zielenia ̨ baru na tle żółci szczawianu sodu -
Nic Depcz Mnie - albo kopulujac̨e potwory wystrzeliwujac̨e porcje ognistej
spermy na cieple mieszkanka Baptystów.

Rzeżba z chmur, rzeźba z dymu i flag = Sztuka Powietrza Roboty Ziemne
Fontanny = Sztuka wody. I Sztuka Ogni Sztucznych. Nie wystep̨uj dotowa-
ny przez Rockefellera za policyjnym zezwoleniem dla publiczności złożonej
z miłośników kultury. Efemeryczne zapalajac̨e bomby umysłu, przerażajac̨e
mandale wystrzeliwujac̨e ogniem w kołtuńskie noce przedmieść, obco zielo-
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ne grzmiac̨e głowy emocjonalnej zarazy eksplodowane promieniami vadźra
w kolorze orgono-błek̨itu, zlaserowanej feu-d’artifice.

Komety eksplodujac̨e wonia ̨haszyszu i radioaktywnego weg̨la drzewnego
- upiory moczarów i błed̨ne ogniki prześladujac̨e parki miejskie - falszywe
ogniki Św Elma błyskajac̨e ponad architektura ̨ burżuazji - taśmy palców pa-
ni opadajac̨e na posadzki Parlamentu - salamadrowe elementale atakujac̨e
szacownych moralnych reformatorów.

Płonac̨y szelak, laktoza, stront, smoła, woda gumowa, błyski chińskiego
ognia - przez pare ̨ chwil powietrze jest ostre jak ozon - odplywajac̨a opalo-
wa chmura gryzac̨ego dymu smoka - feniksa. Imperium wali sie ̨ na chwile,̨
jego ksiaż̨et̨a i władcy uciekaja ̨do swej styksowej kloaki, pióropusze siarki z
miotaczy ognia elfów pieka ̨ ich zadki stłoczone w ucieczce Morderca - dziec-
ko, dusza ognia. zapanowuje na jedna ̨ krotka ̨ gorac̨a ̨ noc Syriusza.
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Nietzscheański nadczłowiek, jeśli by zaistniał, musiał by posiadać w sobie
jakiś stopień “zbrodniczości”, nawet jeśli wyzbyty byłby wszelkich obsesji i
przymusów, ponieważ jego prawo nigdy nie mogło by być w zgodzie z pra-
wemmas, państwa i społeczeństwa. Jego potrzeba “wojny” (czy to dosłownej
czy metaforycznej) mogła by go nawet zachec̨ić do udziału w rewolcie, nie-
zależnie czy przybrała by ona forme ̨ insurekcji czy tylko dumnej cyganerii.

Dla niego “społeczeństwo bez prawa” stanowiłoby tylko taka ̨ wartość, je-
śli by tylkowymierzało jegowłasna ̨wolnośćwobec zależności innych, wobec
ich zawiści i nienawiści. Bezprawne i krótkotrwałe “utopie pirackie” na Ma-
dagaskarze i Karaibach, D’ Annunzio’a Republika Fiumy, Ukraina, czy Barce-
lona – podobały by mu sie,̨ jako że obiecywały zgiełk powstawania a nawet
“upadek” w miejsce sielankowej śpiac̨zki “doskonałego” (i dlatego martwe-
go) społeczeństwa anarchistycznego.

Pod nieobecność takich okoliczności ten wolny duch gardził by marno-
waniem czasu na agitki za reformami, na protesty, na wizjonerskie marzy-
cielstwo, na wszelkiego sortu “rewolucyjne mec̨zeństwa” – pokrótce, na sa-
mo sedno współczesnej anarchistycznej działalności. Być “rendi”, pić wino
w tajemnicy i nie zostać złapanym, akceptować reguły po to żeby je łamać i
dziek̨i temu osiag̨ać duchowe uniesienie lub energetyczna ̨mieszanke ̨niebez-
pieczeństwa i przygody, prywatna epifania na rzecz przekroczenia każdego
wewnet̨rznego policjanta, przy jednoczesnym kiwaniu zewnet̨rznej władzy
– oto mógłby być cel godny takiego ducha i taka też mogła by być definicja
zbrodni.

(Przypadkowo, jak sad̨ze,̨ pozwala to zrozumieć Nietzscheański nacisk na
MASKE,̨ na tajemna ̨nature ̨ proto-nadczłowieka, co miesza nawet inteligent-
nych ale troche ̨liberalnych jego komentatorów, takich jak Kaufman. Artyści,
co Nietzsche w nich ceni najbardziej, sa ̨ krytykowani za “wypowiadanie ta-
jemnic”. Pewnie nie przyszło mu rozważyć, że -parafrazujac̨ A. Ginsberga –
taka jest “nasza” droga stawania sie ̨ “wielkimi”; i że – parafrazujac̨ Yeatsa –
nawet najprawdziwsza tajemnica staje sie ̨ jeszcze jedna ̨maska.̨)

Jeśli zaś chodzi o współczesny ruch anarchistyczny: czy chcielibyśmy raz
stanać̨ na gruncie, gdzie prawa sa ̨ zniesione, a ostatni ksiad̨z powieszony na
jelitach ostatniego biurokraty? No pewnie. Ale nie wstrzymujemy oddechu z
wrażenia. Sa ̨pewne sprawy (by zacytować jeszcze razNiczusia), których czło-
wiek boi sie ̨ całkiem porzucić z powodu jawnej głupoty ich wrogów. Oscar
Wilde mógł sobie mówić, że nie można być gentlemanem, nie bed̨ac̨ troche ̨
anarchista ̨ – konieczny paradoks, tak jak Nietzscheański “radykalny arysto-
kratyzm”.
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swojej społeczności – co stanowi dla nich powód do “prawdziwej” tajemnicy.
Pomijajac̨ sprawe ̨ “kryminalistów”, którzy używaja ̨ sufizm jako maske ̨ –
czy też raczej nie sufizm per se, ale derwisz-yzm, prawie synonim w Persji
dla luzackich zwyczajów i wyraz społecznej rozwiaz̨łości, rodzaj genialnej
i ned̨znej, lecz eleganckiej amoralności – można uznać powyższa ̨ definicje ̨
za dosłowna,̨ a zarazem chwytać jej metaforyczny sens. Oznacza to, że:
niektórzy sufi łamia ̨ Prawo, wciaż̨ pozwalajac̨ aby ono istniało; czynia ̨ tak z
pobudek duchowych, jako ćwiczenie woli (“himmah”).

Nietzsche powiada gdzieś, że wolny duch nie bed̨zie zabiegał o to, aby re-
guły były odrzucone czy nawet reformowane, jako że tylko je łamiac̨ spełnia
swoja ̨wole ̨mocy. Należy udowodnić (sobie, jeśli nie innym), że jest sie ̨ zdol-
nym do przekroczenia reguł stada, do czynienia swojego własnego prawa,
a nie padania plackiem przed żalem czy też resentymentem wobec niższe-
go ducha, który naznacza prawa i zwyczaje w KAŻDYM społeczeństwie. W
zwiaz̨ku z tym, potrzeba indywidualnego ekwiwalentu wojny, ażeby stać sie ̨
wolnym duchem – potrzeba otep̨iałej głupoty, ażeby zwrócić przeciw niej
czyjś ruch i inteligencje.̨

Anarchiści od czasu do czasu wysuwaja ̨postulat idealnego społeczeństwa
bez prawa. Niewielu z nich eksperymentowało nad tym krótko (Machnowsz-
czycy, Katalończycy), co przerwała wojna, diametralnie zmieniajac̨ warunki
życia – nie mamy wiec̨ empirycznego dowodu na to, że taki eksperyment
mógłby sie ̨ powieść w okresie pokoju.

Niektórzy anarchiści, jednakże, jak nasz ostatni przyjaciel, stirnerowiec,
“Brand”, uczestniczyli wewszelkich rodzajach powstań i rewolucji, nawet ko-
munistycznych i socjalistycznych, ponieważ znajdywali w samymmomencie
insurekcji rodzaj wolności, której szukali. Stad̨ też, podczas gdy utopizm za-
wsze przegrywał, indywidualistyczni i egzystencjalistyczni anarchiści osia-̨
gali sukcesy w takiej mierze, w jakiej osiag̨ali (choćby na krótko) spełnienie
swojej woli mocy w wojnie.

Zwierzec̨a niecheć̨ Nietzschego wobec “anarchistów” zawsze dotyczyła
egalitarno-komunistycznych martyrologicznych narodników, których
idealizm postrzegał jako jeszcze jedna ̨ forme ̨ post-chrześcijańskiego mo-
ralizmu – chociaż czasami miał do nich szacunek za to, że zwracali sie ̨
przeciw władzy wiek̨szości. Nigdy nie wspominał o Stirnerze, ale sad̨ze ̨ że
zaklasyfikował by buntownika Indywidualiste ̨ do wyższej klasy “zbrodnia-
rzy”, którzy przedstawiali dla niego (tak jak i dla Dostojewskiego) ludzi o
wiele przewyższajac̨ych stado, nawet jeśli targała ich obsesja i ukryta żad̨za
rewanżu.
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Komunikaty Stowarzyszenia Na
Rzecz Ontologicznej Anarchii

Komunikat 7: Psychiczny paleolityzm i
nowoczesna technologia: Wykładnia Stanowiska
TYLKO STAD̨, ŻE S.O.A. mówi bezustannie o ”Peleolityzmie”, nie należy jesz-
cze wyciag̨ać wniosków, że zamierzamy wpakować sie ̨ z powrotem do Epoki
Kamienia.

Nas nie interesuje ”powrót do ziemi”. jeśli takowy wiaż̨e sie ̨ z nudnym
życiem grzebiac̨ych w gnoju chłopów – nie chcemy też ”plemienności” jeśli
towarzysza ̨ jej tabu, fetysze i niedożywienie. Nie prowadzimy sporu z poje-̨
ciem kultury – w tym również z technologia;̨ dla nas problem zaczyna sie ̨
wraz z cywilizacja.̨

To co nam podoba sie ̨ w Paleolitycznym życiu, zostało podsumowane,
przez szkołe ̨ antropologiczna ̨ zwana,̨ ”Ludem bez władzy”: Eleganckie
rozleniwienie społeczeństwa łowców/zbieraczy, 2-godzinny dzień pracy,
obsesja na punkcie sztuki, tańca poezji i amorów, ”demokratyzacja szama-
nizmu”, kultywacja percepcji – w skrócie, kultura. To czego nie lubimy w
cywilizacji, daje sie ̨wydedukować z nastep̨ujac̨ej progresji: Rewolucja Agrar-
na”; powstanie kasty; Miasto i jego kult hieratycznej kontroli (”Babilon”);
niewolnictwo; dogmat; imperializm (”Rzym”). Zdławienie seksualności w
”pracy” pod egida ̨ ”władzy”. ”Imperium nigdy nie runeł̨o”.

Psychiczny paleolityzm oparty na High-Tech-post-agrarnym, post-
industrialnym, ”zerowork”-owym, nomadycznym (albo ”Wykorzenionym-
Kosmopolitycznym”) - Społeczeństwie Paradygmatu Kwantowego - oto
idealna wizja przyszłości zgodna z Teoria ̨ Chaosu jak również ”Futurologia”̨
(w Roberta Antona Wilsona-T.Leary’ego sensie tego słowa).

Co do teraźniejszości: odrzucamy wszelka ̨ kolaboracje ̨ z Cywilizacja ̨ Ano-
reksji i Bulimii, z ludźmi tak zawstydzonymi absolutnym brakiem cierpienia
w swoim życiu, że wymyślaja ̨włosiennice dla siebie i innych - albo tymi, któ-
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rzy bezlitośnie sie ̨obżeraja,̨ a potemwypluwaja ̨z siebie rzygi zrepresjonowa-
nego poczucia winy poprzez masochistyczne oddawanie sie ̨ joggingowi i die-
tom.Wszystkie nasze przyjemności i autodyscypliny należa ̨do nas z Natury -
samych siebie nigdy sie ̨nie wypieramy, nigdy z niczego nie rezygnujemy (za
to niektóre rzeczy zrezygnowały z nas i opuściły nas ponieważ okazaliśmy
sie ̨dla nich za duzi). Jestem nie tylko jaskiniowcem, ale także podróżujac̨ym
do gwiazdmutantem, oszustem i wolnym ksiec̨iem. Swego czasu zaproszono
pewnego wodza indieńskiego na bankiet w Białym Domu. Kiedy podano do
stołu, wódz nałożył sobie cała ̨ kope ̨ na talerz i potem wział̨ jeszcze dwie do-
kładki. W końcu siedzac̨y obok niego białas powiada: ”Wodzu, chłe-chłe, czy
nie uważasz że troche ̨tego za dużo?”. ”Mhm”, odpowiadaWódz, ”’Troche ̨za
dużo’, to dla wodza dokładnie tyle, ile trzeba!” Niemniej jednak pewne dok-
tryny ”Futurologii” wciaż̨ nastrec̨zaja ̨ problemów. Przykład: nawet jeśli za-
akceptujemy wyzwoleńczy potencjał takich technologii jak TV, komputery,
robotyka, podbój kosmosu, etc., to i tak bed̨ziemywidzieli rozdźwiek̨ mied̨zy
potencjalnościa ̨ a realizacja.̨ Banalizacja telewizji, juppifikacja komuterów i
militaryzacja kosmosu sugeruja,̨ że owe technologie samew sobie nie dostar-
czaja ̨żadnych ”stwierdzonych” gwarancji, że ich zastosowanie bed̨zie miało
charakter wyzwoleńczy.

Nawet jeśli odrzucimy Nuklearny Holokaust jako jeszcze jedna ̨ Spektaku-
larna ̨ Dywersje,̨ zaaranżowana ̨ po to, by odwrócić nasza ̨ uwage ̨ od prawdzi-
wych problemów, to i takmusimy przyznać że ”Wzajemnie Zagwarantowane
Zniszczenie” i ”CzystaWojna” celuja ̨w tłumienie naszego entuzjazmuwobec
pewnych aspektów Przygody High-Tech.

Ontologiczna Anarchia wciaż̨ kocha luddyzm jako taktyke:̨ jeśli dana tech-
nologia, nieważne jak godna podziwu in potentia (w przyszłości), jest wy-
korzstana do ciemież̨enia mnie tu i teraz, to powinienem albo posłużyć sie ̨
bronia ̨ sabotażu, albo przejać̨ środki produkcji (czy wrec̨z środki komunika-
cji). Niema człowieczeństwa bez techne - ale niema techne wartej wiec̨ej niż
moje człowieczeństwo

Odrzucamy z pogarda ̨ bezmyślny anty-technologiczny anarchizm - choć
podobno zdarzaja ̨ sie ̨ tacy którzy uwielbiaja ̨uprawiać role - i odrzucamy też
koncepcje ̨ Technologicznej Fiksacji. Dla nas wszelkie formy determinizmu
wydaja ̨ sie ̨ jednakowo jałowe - nie jesteśmy niewolnikami ani naszych ge-
nów ani naszych maszyn. ”Naturalne” jest to, że coś sobie wyobrażamy i że
tworzymy. ”Natura nie ma praw - tylko zwyczaje”.

Dla nas życie nie nie należy ani do Przeszłości - tej krainy sławnych du-
chów tulac̨ych do piersi swe zaśniedziałe grzebalne dary - ani do Przyszłości,
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istniała bed̨zie również potrzeba na radykałów, którzy spenetruja ̨ instytucje
samej religii, a nie powtarzać bed̨a ̨dziewiet̨nastowieczne frazesy o ateistycz-
nymmaterializmie I tak, tak sie ̨stanie – lepiej podejść do tego świadomie, ze
stylem i gracja.̨

Mieszkajac̨ niegdyś w pobliżu siedziby Światowej Rady Kościołów, rozko-
szowałem sie ̨ możliwościa ̨ utworzenia parodystycznej wersji Wolnych Reli-
gii – parodia jest jedna ̨ z naszych głównych strategii (możemy ja ̨ też nazwać
“detournement’em”, dekonstrukcja,̨ czy twórcza ̨ destrukcja)̨ – rodzaju luź-
nej sieci (nie lubie ̨ tego słowa; mówmy lepiej o “pajec̨zynie”) dziwacznych
kultów i jednostek, umożliwiajac̨ej konwersacje ̨ i wzajemne usługi, z której
mógłby wyłonić sie ̨ trend lub tendencja lub “strumień” (w magicznej termi-
nologii) wystarczajac̨o silny, by dokonać psychicznego spustoszenia wśród
Fundamentalistów i New Age’owców, ajatollahów i Papiestwa, wystarczaja-̨
co wesoły, by można sie ̨ było kłócić i wciaż̨ urzad̨zać wspólne imprezy – czy
też konklawy, czy rady ekumeniczne, czy Kongresy Światowe – które witać
bed̨ziemy z radościa.̨

WolneReligiemoga ̨stanowić jedyna ̨możliwa ̨duchowa ̨alternatywe ̨wobec
oddziałów telewangelistów i przygłupich srebrnoekranowców (nie mówiac̨
już o oficjalnych religiach) i dziek̨i temu stawać sie ̨bed̨a ̨coraz bardziej i bar-
dziej znaczac̨e, coraz bardziej i bardziej witalne w przyszłości, gdy żad̨anie
erupcji cudownego w zwyczajnym stanie sie ̨ najbardziej donośnym, ostrym
i burzliwym ze wszystkich politycznych żad̨ań – przyszłości, która rozpocz-
nie sie ̨ (hej, poczekajcie chwile,̨ niech spojrze ̨na zegarek) …7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…
TERAZ.

Nietzsche i Derwisze
RENDAN, “LUDZIE PRZYTOMNI”. Sufi stosowali termin techniczny “rend”
(przym.”rendi”, l.mn. “rendan”) do nazywania kogoś “wystarczajac̨o przy-
tomnego, by mógł wypić wino w tajemnicy, nie bed̨ac̨ na tym przyłapanym”:
derwijska wersja “Dozwolonej Obłudy” (“taqiyya”, podczas której Szyitom
wolno jest kłamać na temat ich przynależności, by uniknać̨ prześladowań,
tak dalece, jak sprzyja to ich propagandzie).

Na planie “Ścieżki”, “rend” ukrywa swój stan duchowy (“hal”), ażeby
nad nim panować. Ta “przytomność” wyjaśnia wiele tajemnic Zakonu,
chociaż pozostaje prawda,̨ że wielu derwiszów notorycznie łamie reguły
Islamu (“shariah”), obraża tradycje ̨ (“sunnah”) i szydzi sobie ze zwyczajów
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skość i nomadyzm Islamu w jedna ̨ trajektorie,̨ czasem zwana ̨ “Karawana ̨
Lata”. Derwisz ślubuje podróżować z pewna ̨ szybkościa,̨ zazwyczaj bed̨ac̨ w
jednymmieście nie dłużej niż przez 7 czy też 40 nocy, nastawiony na wszyst-
ko, co sie ̨ zdarza, idac̨ tam, gdzie znaki, czy też koincydencja go poprowadzi,
od jednego miejsca mocy do innego, świadom “świet̨ej geografii”, podróży
jako znaczenia, topologii jako symbologii.

A oto i jeszcze jedna konstelacja : Ibn Khaldun, “On the Road” (tak Jac-
ka Kerouaca, jak i Jacka Londona), zbójecka opowieść, Baron Munchausen,
“wanderjahr”, Marco Polo, chłopcy w podmiejskim letnim lesie, rycerze Kró-
la Artura szukajac̨y kłopotów, pedały robiac̨e objazd pomieściewposzukiwa-
niu chłopców, szlajanie sie ̨ po barach z Melville’em, Poem i Baudelaire’erm
– czy też kajakowanie z Thoreau w Maine… podróż jako antyteza turystyki,
przestrzeń raczej aniżeli czas. Projekt artystyczny : konstrukcja “mapy” o
wymiarach 1:1 z odkrywanym“terytorium”. Projekt polityczny : konstrukcja
zmieniajac̨ych sie ̨“stref autonomicznych” w niewidzialnej nomadycznej sie-
ci (jak Zloty Tec̨zy). Projekt duchowy : stworzenie lub odkrycie pielgrzymki,
w której pojec̨ie “świat̨ynii” zastap̨ione (zezoteryzowane) zostanie pojec̨iem
“doświadczenia szczytowego”.

To, co staram sie ̨ tutaj zrobić, to dostarczenie solidnej irracjonalnej bazy
lub też, jeśli wolicie, dziwnej filozofii, a co sam nazywamWolnymi Religiami.
Składaja ̨ sie ̨ na to prad̨y psychedeliczne i discordiańskie, nie-hierarchiczny
neopoganizm, antynomiczne herezje, chaos i Magia Kaosu, rewolucyjne Ho-
oDoo, “niekościelni” i anarchistyczni Chrześcijanie, Magiczny Judaizm,Mau-
ryjski Kościół Ortodoksyjny, Kościół SubGeniuszu, Faeriowie, radykalni Tao-
iści, mistycy piwa, ludzie Zioła, etc., etc.

Wbrew przewidywaniom dziewiet̨nastowiecznych radykałów, religia nie
poszła sobie precz, lecz urosła w siłe,̨ w porównaniu do globalnego wzrostu
w dziedzinach technologii i racjonalnej kontroli. Fundamentalizm i New Age
czerpia ̨ troche ̨ siły z głeb̨okiego i powszechnego niezadowolenia z Systemu,
który działa przeciwko percepcji cudowności codziennego życia – nazwij-
cie go Babilonem czy też Spektaklem, Kapitałem czy Imperium, Społeczeń-
stwem czy Symulacja,̨ albo też bezduszna ̨maszyna ̨ – jak wolicie. Ale te dwie
siły religijne zmieniaja ̨ kierunek samego pragnienia autentyczności w stro-
ne ̨przytłaczajac̨ych i opresyjnychnowych abstrakcji (moralnościwprzypad-
ku fundamentalizmu, wygodnictwa w przypadku New Age) i z tego powodu
można je spokojnie nazwać “reakcyjnymi”. Gdy kulturowi radykałowie be-̨
da ̨ infiltrować i obalać pop-kulture,̨ a polityczni radykałowie dokonaja ̨ po-
dobnych działań w sferach Pracy, Rodziny i innych organizacji społecznych,
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której obywatele, jajogłowi i mutanccy, strzega ̨ jakże zazdrośnie sekretów
nieśmiertelności. lotów z pred̨kościa ̨światła, designerskich genów i obumie-
rania Państwa.

Aut nunc aut nihil. Każda chwila ma w sobie coś z wieczności, która ̨ na-
leży spenetrować - a mimo to zatracamy sie ̨ w wizjach oglad̨anych oczyma
trupów albo w nostalgii za niezrodzonymi doskonałościami.

Osiag̨niec̨ia moich przodków i potomków nie sa ̨ dla mnie niczym wiec̨ej
jak pouczajac̨a ̨albo zabawna ̨opowieścia ̨– nigdy nie nazwe ̨ ich lepszymi ode
mnie, nawet po to by usprawiedliwić własna ̨ małość. Drukuje ̨ dla siebie li-
cencje ̨ na okradanie ich z wszystkiego, czego potrzebuje – z dziedziny psy-
chicznego paleolityzmu albo high-tech – albo, skoro już o tym mowa, z cu-
downego gruzu samej cywilizacji tajemnic ukrytychmistrzów, przyjemności
frywolnego szlachectwa i la vie boheme

La decadence, wbrew Nietschemu, odgrywa w Ontologicznej Anarchii role ̨
równie ważka ̨ jak zdrowie - bierzemy wzajemnie od siebie, co tylko chce-
my. Dekadenccy esteci nie wszczynaja ̨ głupich wojen ani też nie pograż̨a-
ja ̨ swej świadomości w mikrocefalicznej chciwości i resentymencie. Szuka-
ja ̨ przygody w artystycznej innowacji i nie-zwyczajnej seksualności, a nie w
nieszcześ̨ciu bliźniego. S.O.A podziwia i gorliwie naśladuje ich lenistwo, ich
pogarde ̨dla głupoty normalności, zawłaszczenie arystokratycznej wrażliwo-
ści. dla nas te jakości, paradoksalnie, harmonizuja ̨ z jakościami Starej Epoki
Kamienia i jego nadmiarem zdrowia, nieznajomościa ̨ hierarchii, kultywacja ̨
bardziej virtu niż Prawa. Domagamy sie ̨ dekandecji bez choroby i zdrowia
bez nudy!

Dlatego właśnie S.O.A udziela nieograniczonego wsparcia wszelkiej maści
tubylczym i plemiennym ludomw ich walce o pełna ̨autonomie ̨- ale również
także najdzikszym, najbardziej kosmicznym spekulacjom i żad̨aniomFuturo-
logów. Paleolityzm przyszłości (która dla nas jakomutantów już, istnieje) na
wielka ̨skale ̨da sie ̨osiag̨nać̨ jedynie za pośrednictwemmasywnej technologii
Imaginacji oraz naukowego paradygmatu, który wykracza poza mechanike ̨
Kwantowa,̨ sieg̨ajac̨ do Teorii Chaosu i halucynacji Fikcji Spekulatywnej.

JakoWykorzenieni Kosmopolici rościmy sobie prawodowszelkich uroków
przeszłości, Orientu, społeczności plemiennych - wszystko to musi i może
być nasze, nawet skarby Imperium: sa ̨ nasze do podziału. I jednocześnie ża-̨
damy technologii, która jest transcendentalna wobec wobec rolnictwa, prze-
mysłu, nawet symultaniczności elektryczności, żad̨amy hardware’u, który
krzyżuje sie ̨ z wetwarem świadomości, który przyjmuje moc kwarków, cza-̨
stek cofajac̨ych sie ̨w czasie, kwazarów i światów równoległych. Skłóceni ide-
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olodzy libertarianizmu zalecaja ̨rozmaite utopie każdorazowo zgodne z dana ̨
odmiana ̨ ich tunelowej wizji poczynajac̨ od chłopskiej komuny, a kończac̨ na
Kosmicznymmieście w L-5. Powiemy: Niech rozkwitnie tysiac̨ kwiatów - mi-
mo że nie mamy ogrodnika, który wyrwałby chwasty i okazy wynaturzone
według jakiegoś umoralniajac̨ego albo eugenicznego planu. Jedyny prawdzi-
wy konflikt to konflikt mied̨zy władza ̨ tyrana a władza ̨ zrealizowanego ”ja”
- wszystko inne jest iluzja,̨ psychologiczna ̨ projekcja,̨ niepotrzebnym gadul-
stwem.

Pod pewnym wzgled̨em synowie i córki Gai nigdy nie wyszli z paleolitu,
pod innym wszystkie udoskonalenia przyszłości już sa ̨nasze. Tylko insurek-
cja może ”rozwiaz̨ać” ten paradoks - tylko powstanie przeciwko fałszywej
świadomości zarówno w nas jak i w innych zmiecie technologie ̨opresji i ubó-
stwa Spektaklu. W tej bitwie pomalowana maska albo grzechotka szamana
moga ̨ sie ̨ okazać równie ważne jak przejec̨ie satelity komunikacyjnego albo
tajnej sieci komputerowej.

Jedynymkryterium, na podstawie którego oceniamy dowolna ̨broń czy na-
rzed̨zie, jest jego uroda. Środki już sa ̨ celem, w pewnym sensie; insurekcja
jest przygoda;̨ Stawanie sie ̨ JEST Byciem. Przeszłość i przyszłość istnieja ̨ tyl-
ko w nas i dla nas, alfa i omega. Nie ma innych bogów przed nami ani po nas.
Jesteśmy wolni w CZASIE i bed̨ziemy również wolni w PRZESTRZENI.

Komunikat 8: Teoria chaosu i rodzina nuklearna
W niedziele ̨ w Parku Riverside Ojcowie ustawiaja ̨ swoich synów na wła-
ściwym miejscu, przekuwajac̨ ich w magiczny sposob do trawy zgubnymi
zniewalajac̨ymi spojrzeniami pełnymi skautowskiej koleżeńskości, zmusza-
jac̨ ich do rzucania całymi godzinami w te i wewte piłek baseballowych.
Chłopcy wydaja ̨ sie ̨być niemalże małymi świet̨ymi Sebastianami przebitymi
strzałami nudy.

Filisterskie rytuały zabawy rodzinnej zamieniaja ̨ każda ̨ parna ̨ letnia ̨ łak̨e ̨
w Park Tematyczny, każdy syn staje sie ̨nieświadoma ̨alegoria ̨bogactwa Ojca,
blada ̨dwu albo trzykrotnie przenicowana ̨reprezentacja.̨ Dziecko jako meta-
fora Czegoś-tam-lub-czegoś innego.

I wówczas nadchodze ̨ wraz ze zbliżajac̨ym sie ̨ zmierzchem, w oparach
grzybów, na wpół przekonany, że setki świetlików, które widze,̨ pochodza ̨
z mojej własnej świadomości - Gdzie one sie ̨ podziewały przez te wszystkie
lata? Dlaczego tak wiele i tak nagle? - Każdy wzlatujac̨y w chwili nawiek̨sze-
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jez̨yka! Proponuje ̨ raczej poćwiartować je na cześ̨ci, dokonać aktu kulturo-
wego bricollage’ u. “Rewolucja” oznacza tylko jeszcze jeden obrót korba ̨
– podczas gdy religijna ortodoksja każdego rodzaju prowadzi do istnego
rzad̨u korb. Nie róbmy idola z satori, myślac̨ że maja ̨ nań monopol mnisi,
czy też wyobrażajac̨ je sobie jako jakiś rodzaj kodu moralnego; zamiast
fetyszyzować Lewactwo z ’68, wolimy stirnerowski termin “insurekcji” czy
też “powstania”, który wymyka sie ̨ nadbudowywanym implikacjom zwykłej
zmiany władzy.

Ta konstelacja pojeć̨ “łamie reguły” uporzad̨kowanej percepcji, prowa-
dzac̨ ku bezpośredniemu doświadczeniu, co przypomina proces, w którym
chaos spontanicznie przemienia sie ̨ w nieliniowe porzad̨ki fraktalne, czy
też sposób, w jaki “dzika” energia realizuje sie ̨ w zabawie i “poesis”.
“Porzad̨ek spontaniczny” wyłaniajac̨y sie ̨ z “chaosu” ewokuje natomiast
anarchistyczny Taoizm Czuang Tsy. Zen można oskarżać o brak świado-
mości “rewolucyjnych” nastep̨stw satori, podczas gdy można krytykować
Sytuacjonistów za ignorowanie szczególnej “duchowości” zawartej w
samo-spełnieniu i infantylizm spraw, o które walczyli. Utożsamiajac̨ satori
z rewolucja ̨ życia codziennego, dokonujemy nieco wystrzałowego mariażu,
który przypomina surrealistyczny ślub parasola z maszyna ̨do szycia czy coś
podobnego. Skrzyżowanie. Postulowane przez Nietzsche’ego krzyżowanie
sie ̨ ras, którego pociag̨ała, bez wat̨pienia, seksowność Metysek.

Nec̨i mnie opisanie, dlaczego satori “jest” jak rewolucja życia codziennego
– ale nie moge.̨ Czy też inaczej: prawie całe moje pisanie krec̨i sie ̨wokół tego
tematu; musiałbym powtórzyć prawie wszystko, ażeby oświetlić ten jeden
punkt. Zamiast tego, jako dodatek, oferuje ̨ jeszcze jeden zbieg okoliczności
i wzajemne przenikanie sie ̨ dwóch terminów, jednego, jeszcze raz od Sytu-
acjonistów, a drugiego, tym razem, od Sufich.

“Derive”, czy też “dryf” był pomyślany jako ćwiczenie w przemyślnym re-
wolucjonizowaniu codziennego życia – rodzaj bezcelowego włóczenia sie ̨po
ulicach miejskich, wizjonerski nomadyzm miejski otwarty na “kulture ̨ jako
nature”̨ (jeśli rozumiem to dokładnie) – które zewzgled̨u na samo trwanie za-
szczepiłoby u dryfujac̨ych skłonność do doświadczania cudownego; pewnie
nie zawsze w korzystnej formie, ale zawsze prowadzac̨e do wglad̨u – poprzez
architekture,̨ erotyzm, przygode,̨ drinki i narkotyki, niebezpieczeństwa, in-
spiracje czy cokolwiek – w intensywność niezapośredniczonej percepcji i do-
świadczenia.

Paralelnym terminem w Sufizmie byłaby “podróż do kresu widnokreg̨u”,
czy też po prostu “podróżowanie”, duchowe ćwiczenie, które łac̨zy miej-
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medytuje ̨ nad Tara ̨ przez kilkanaście dni (z mantra,̨ jantra,̨ mudra,̨ kadzi-
dłem i kwiatami) i wracam do pogodnego Dardżylingu i jego dobroczynnych
wizji.

Jej wiek musi być pełen horroru, jako że wiek̨szość z nas nie może jej zro-
zumieć ani sieg̨nać̨ ponad naszyjnik z czaszek po jaśminowy wieniec, ze zro-
zumieniem w jakim sensie sa ̨ one tym samym. Iść poprzez CHAOS, ujeżdżać
go jak tygrysa, obejmować go (nawet seksualnie) i przyjmować troche ̨ jego
siakti, jego soku życia – oto Ścieżka Kali Jugi. Twórczy nihilizm. Tym, któ-
rzy na nia ̨wstap̨ia,̨ obiecuje oświecenie a nawet dostatek, cześ̨ć jej doczesnej
mocy.

Seksualność i przemoc służa ̨ jak metafory w poemacie, które działaja ̨ bez-
pośrednio na świadomość poprzezWyobrażnie ̨– a nadto, we właściwych wa-
runkach, moga ̨sie ̨dobrze rozwinać̨ i radować, wypełnione sensem świet̨ości
wszystkiego, od ekstazy i wina po śmieci i zwłoki.

Ci, którzy ignoruja ̨ja ̨lub postrzegaja ̨poza soba,̨ narażeni sa ̨na zniszczenie.
Ci, którzy czcza ̨ ja ̨ jako iszta-devata lub boska ̨ jażń, smakuja ̨ Żelazny Wiek
jakby był złotym, znajac̨ alchemie ̨ jego obecności.

Dla kongresu dziwacznych religii
NAUCZYLIŚMY SIE ̨NIE DOWIERZAĆ słowu “być”, słowu “jestem” – powiedz-
my raczej : zauważcie uderzajac̨e podobieństwo pomied̨zy pojec̨iem SATORI
a pojec̨iem REWOLUCJI ŻYCIA CODZIENNEGO – w obu przypadkach mamy
do czynienia z percepcja ̨“zwyczajnego” o nadzwyczajnych konsekwencjach
dla świadomości i działania. Niemożemy zastosować frazy “sa ̨one podobne”,
ponieważ oba te pojec̨ia (jak wszystkie pojec̨ia, wszystkie słowa z tej przyczy-
ny) sa ̨zaskorupiałe – każde jest obciaż̨one psycho-kulturowym bagażem, jak
goście, którzy przyjeżdżaja ̨podejrzliwie obładowani własnym jedzeniem na
weekend.

Pozwólcie mi wiec̨ używać beatnikowsko-zenistycznego słowa “satori”,
przy jednoczesnym podkreśleniu – w przypadku sytuacjonistycznego
sloganu – że jedna z podstaw jego dialektyki jest zwiaz̨ana z dadaistyczno-
surrealistycznym wyobrażeniem “cudowności” tryskajac̨ej z (do) życia,
która jedynie “wydaje sie”̨ być uduszona przez banalność, przez ned̨ze ̨
abstrakcji i alienacji. Określam te terminy nieco nieprecyzyjnie po to, by
uniknać̨ ortodoksji zarówno Buddyzmu jak i Sytuacjonizmu, by przebrnać̨
przez ich ideologiczno-semantyczne pułapki – te maszynki od łamania
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go rozżarzenia, wykreślajac̨ szybkie łuki jak abstrakcyjne wykresy energii
tkwiac̨ej w spermie.

”Rodziny! Lichwiarzemiłości! Jak ich nienawidze!̨” - Piłki baseballowe fru-
waja ̨ bez celu w zmierzchu, omijaja ̨wyciag̨niet̨e po nie rec̨e, głosy podnosza ̨
sie ̨w zirytowanym zmec̨zeniu. Dzieci czuja ̨jak promienie słoneczne rozświe-
tlaja ̨ostatnie godziny reglamentowanej wolności, ale Ojcowiewciaż̨ nalegaja ̨
na przedłużenie do kolacji beznamiet̨nego epilogu ich patriarchalnej ofiary,
aż cienie strawia ̨ zieleń.

Jeden z tych synów z przyszłościa ̨ spotyka sie ̨ ze mna ̨ wzrokiem - Prze-
kazuje ̨mu telepatycznie wyobrażenie słodkiej dozwoloności, zapach CZASU
wyzwolonego z wszelkich harmonogramów szkoły, lekcji muzyki, obozów
letnich, wieczorów rodzinnych wokół telewizora, Niedziel w Parku z Tatu-
siem - autentycznego chaotycznego czasu.

Teraz rodzina opuszcza Park, mały pluton niezadowolenia. Ale TEN JEDEN
obraca sie ̨ i uśmiecha do mnie ze zrozumieniem - ”Wiadomość odebrana”
- i odpływa za ognikiem, podtrzymywany na duchu przez moje pragnienie
Ojciec wyszczekuje mantre.̨ która rozprasza nasze porozumienie

Chwila mija. Chłopiec zostaje pochłoniet̨y przez schemat tygodnia - zni-
ka jak bosy pirat albo Indianin wziet̨y w niewole ̨ przez misjonarza. Park wie
kim jestem, porusza sie ̨ pode mna ̨ jak olbrzymi jaguar bliski przebudzenia
na nocna ̨ medytacje.̨ Smutek jeszcze go powstrzymuje, ale w swej najgłeb̨-
szej istocie pozostaje wciaż̨ nieopanowany wspaniały nieporzad̨ek w środku
miejskiej nocy.

Instrukcje do Kali Yugi
Kali Yuga ma jeszcze przed soba ̨ 200 000 lat – dobre wieści dla adwokatów
i awatarów CHAOSU, złe dla Braminów, Jahwistów, biurokratów Boga i ich
pomagierów.

Wiedziałem, że Dardżyling kryje w sobie jakaś̨ tajemnice,̨ kiedy tylko usły-
szałem ta ̨ nazwe ̨ – dordże ling – Miasto Gromu. Przyjechałem tam w 1969
roku tuż przed monsunami. Stara brytyjska stacja górska – letnia siedziba
rzad̨u bengalskiego – ulice w kształcie wijac̨ych sie ̨ drewnianych schodów,
deptak z widokiem na Sikkim i Kanczendzonge ̨ – świat̨ynie tybetańskie i
uchodżcy – piek̨ni żółto-porcelanowi ludzie zwani Lepczami (prawdziwi tu-
bylcy) – Hindusi, Muzułmanie, Nepalczycy, bhutańscy Buddyści i podupadli
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Brytowie, którzy zagubili sie ̨na swej drodze do domu w 1947, nadal kierujac̨
stec̨hłymi bankami i herbaciarniami.

Spotkałem Ganesz Babe,̨ grubego, białobrodego saddhu o nazbyt nieskazi-
telnym oxfordzkim akcencie – nie widziałem nigdy, by ktoś palił tyle gandzi,
faja po faji, a potem włóczyliśmy sie,̨ podczas gdy on grał w piłke ̨ z wrzaskli-
wymi dzieciakami lub wywoływał potyczki na bazarze, goniac̨ przestraszo-
nych urzed̨ników z parasolem i wybuchajac̨ śmiechem.

To on poznał mnie ze Szri Kamanaransan Biswasem, drobnym, wiotkim,
w wieku średnim urzed̨nikiem rzad̨u bengalskiego w zniszczonym ubraniu,
który zaproponował nauczyć mnie Tantry.

Mr Biswas mieszkał w małym bungalowie umieszczonym na stromym, le-
śnym,mglistym stoku, gdzie odwiedzałem go z półlitrowa,̨ tania ̨brandy, nie-
zbed̨na ̨ do obrzed̨ów i libacji – podczas rozmowy zachec̨ał mnie do palenia,
jako że gandzia również jest poświec̨ona Kali. Mr Biswas, kiedy jeszcze był
dzikim młodzieńcem, należał do Partii Terrorystów Bengalskich, do której
przystep̨owali zarówno czciciele Kali i heretyccy mistycy muzułmańscy, jak
i anarchiści i lewaccy ekstremiści. Ganesz Baba zdawał sie ̨ chwalić ta ̨ tajem-
na ̨ przeszłość, bo miała ona jakoby stanowić znak ukrytej mocy tantrycznej
Mr Biswasa, wbrew jego wytartemu wyglad̨owi zewnet̨rznemu.

Rozmawialiśmy omoich odczytach u Sir JohnaWoodruffe’ a (“Arthur Ava-
lon”). Każdego popołudnia, włóczyłem sie ̨ tam w zimne, letnie mgły, tybe-
tańskie szatki łopotały przesiak̨niet̨e bryza,̨ majaczac̨ pośród mgły i cedrów.
Praktykowaliśmy Tara-mantre ̨ i Tara-mudre ̨(lub Joni-mudre)̨, studiujac̨ tak-
że diagram Tara-jantry dla celów magicznych. Raz odwiedziliśmy świat̨ynie ̨
poświec̨ona ̨ hinduskiemu Marsowi (który, tak jak u nas, jest zarówno pla-
neta ̨ i bogiem wojny), w której Biswas kupił pierścień zrobiony z gwoździa
żelaznej podkowy i dał go mnie. Wiec̨ej brandy i gandzi.

Tara: jedna z form Kali, o bardzo zbliżonych do niej cechach: karłowa-
ta, naga, czteroramienna, uzbrojona, tańczac̨a na martwym Sziwie, naszyj-
nik z czaszek lub uciet̨ych głów, jez̨yk ociekajac̨y krwia,̨ skóra o granatowo-
szarym kolorze chmurmonsunowych. Z dnia na dzień coraz wiec̨ej deszczu –
błoto tamujac̨e przejazd. Kończy sie ̨moje pozwolenie na pobyt. Wyjeżdżam
jeepem razem z Mr Biswasem z mokrych Himalajów i dalej, już pociag̨iem,
jade ̨ w dół do miasta jego przodków, Siliguri, pośród rozległej bengalskiej
równiny, gdzie Ganges rozlewa sie ̨w wodnista,̨ zielonawa ̨delte.̨

Odwiedzamy jego żone ̨ w szpitalu. Zeszłoroczna zaraza zdziesiat̨kowała
ludność Siliguri. Wybuchła cholera, zgładziła miasto, wszed̨zie glony i ru-
iny, korytarz szpitalny wciaż̨ pobrudzony mułem, krwia,̨ rzygami, płynami
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śmierci. Siedzi cicho na łóżku, utkwiwszy ślepo wzrok w szkaradnym losie.
Ciemna strona boginii. Biswas daje mi kolorowany litograf Tary, który z cu-
dem uniósł sie ̨ nad woda ̨ i ocalał.

Tej nocy uczestniczymy w jakiejś ceremonii w miejscowej świat̨ynii Kali
– skromnej, na w pół zrujnowanej, przydrożnej kapliczce – przyświeca nam
tylko pochodnia – śpiewy i beb̨ny, z dziwna,̨ prawie że afrykańska ̨ synkopa,̨
całkowicie nieklasyczna,̨ pierwotna ̨ i jeszcze szalenie powikłana.̨ Pijemy, pa-
limy.

Sam na cmentarzu, w pobliżu niedopalonych zwłok, jestem inicjowany w
Tantre ̨Tary. Nastep̨nego dnia, rozgorac̨zkowany i wypruty, mówie ̨do widze-
nia i wyruszam w droge ̨ do Asamu, do wielkiej świat̨ynii siaktijskiej “joni”
w Gauhati, na czas dorocznego festiwalu. Asam jest terytorium zakazanym,
do którego nie mam wstep̨u. O północy w Gauhati wymykam sie ̨ z pociag̨u,
zeskakujac̨ w deszcz i błoto, taplajac̨ sie ̨po kolana i bład̨zac̨ w zupełnej ciem-
ności. Po omacku docieramw końcu domiasta, gdzie znajduje ̨zapluskwiony
hotel. Ogłupiały niczym pies. Bez snu.

O poranku autobusem do świat̨ynii na pobliskiej górze. Olbrzymie wieże,
stojac̨e bóstwa, dziedzińce, przybudówki – setki tysiec̨y pielgrzymów – nie-
samowici saddhowie u spodu swoich grot lodowych, siedzac̨y na tygrysich
skórach i śpiewajac̨y. Owce i gołeb̨ie zażynane tysiac̨ami, prawdziwa heka-
tomba – (ani widu jakiegoś białego sahiba w zasieg̨u wzroku) – ścieki opły-
wajac̨e krwia ̨– wygiet̨e miecze Kali ciach ciach ciach, martwe głowy opadaja ̨
na śliski bruk.

Kiedy Sziwa poszlachtował Siakti na 53 kawałki i porozrzucał je po całym
dorzeczu Gangesu, jej cipka spadła tutaj. Jacyś mili kapłani mówia ̨po angiel-
sku i pomagaja ̨ mi znaleźć grote,̨ w której wystawiana jest Joni. Już wiem,
że jestem poważnie chory, ale decyduje ̨ sie ̨ dopełnić rytuału. Stado pielgrzy-
mów (wszyscy przynajmniej o głowe ̨ mniejsi ode mnie) dosłownie porywa
mnie niczym fala na plaży i ciska po zatec̨hłych jaskiniowych schodkach ku
klaustrofobicznej grocie-macicy, gdzie zwijam sie ̨w kłeb̨ek, dostajac̨mdłości
i majac̨ wizje ̨ bezkształtnego stożkowatego meteorytu, poplamionego przez
wieki gii i ochra.̨ Tłum rozstaje sie ̨ze mna,̨ pozwalajac̨ mi wrzucić wianuszek
jaśminu do joni.

W tydzień potem lad̨uje ̨ w niemieckim szpitalu misyjnym (na miesiac̨) w
Kathmandu z zapaleniem wat̨roby. Mała cena jak za taka ̨ wiedze ̨ – wat̨roba
jakiegoś emerytowanego pułkownika z powieści Kiplinga – ale znam ja,̨ znam
Kali. O tak, absolutny archetyp tego całego horroru, dla tych, którzy ja ̨znaja,̨
jest jak szczodra matka. Potem, w grocie w dżungli, gdzieś nad Riszikiszem,
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