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cji. Każdemu przyznaje sie ̨pełne prawo do indywidualności i dla-
tego stosunek wzajemny jest doskonale wolny. Konwersacja to-
czy sie ̨ nieprzerwanie, błyskotliwa i zróżnicowana. Poszczegól-
ne grupy tworza ̨ sie ̨ według miary swej atrakcyjności. Stale sie ̨
rozpadaja ̨ i formuja ̨ na nowo pod wpływem tego samego, sub-
telnego i wszechmożnego oddziaływania. Wszystkie klasy prze-
siak̨niet̨e sa ̨ wzajemnym szacunkiem, a najdoskonalsza harmo-
nia, jaka ̨ kiedykolwiek osiag̨niet̨o w ramach złożonych relacji
mied̨zyludzkich, tryumfuje w dokładnie tych samych okoliczno-
ściach, których obawiaja ̨ sie ̨ ustawodawcy i meż̨owie stanu ja-
ko warunkujac̨ych nieuchronna ̨ anarchie ̨ i chaos. Jeśli w ogóle
istnieja ̨ jakiekolwiek prawa rzad̨zac̨e etykieta,̨ to sa ̨ one zwykły-
mi sugestiami zasad dopuszczanych i osad̨zanych przez niego al-
bo przez nia,̨ przez każdy poszczególny umysł. Czy to możliwe,
by w ramach przyszłego postep̨u ludzkości, jeśli wziać̨ pod uwa-
ge ̨wszystkie te nieprzeliczone elementy rozwoju, jakie ujawnia
obecna epoka, społeczeństwo ogólnie i we wszystkich swoich re-
lacjach nie miało osiag̨nać̨ tak wysokiego stopnia perfekcji, jaki
już osiag̨neł̨y pewne jego sektory w pewnych szczególnych re-
lacjach? Przypuśćmy, że stosunek wzajemny w salonie miałby
podlegać regulacjom specyficznej legislacji. Że prawo dyktowa-
łoby, kiedy dżentelmenowi wolno sie ̨ odezwać do damy, że do-
kładnie byłaby zdefiniowana pozycja, w jakiej wolno im siedzieć
albo stać, że dokładnie zdefiniowane byłyby tematy, jakie wol-
no im poruszać, a także towarzyszac̨y temu ton głosu i gesty,
wszystko pod pretekstem zapobiegania nieporzad̨kowi i aktom
naruszania cudzych przywilejów i praw. Czy dałoby sie ̨wówczas
wymyślić coś jeszcze lepiej obliczonego albo bardziej pewnego,
że przekształci stosunek społecznywniedajac̨e sie ̨znieść niewol-
nictwo i beznadziejne zamieszanie?
— Stephen Pearl Andrews, The Science of Society
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zbiegłych niewolników oraz deportowanych przestep̨ców. Na pełnymmorzu
nierówności klasowe ulegały natychmiastowej niwelacji. Defoe cytuje taka ̨
oto przemowe,̨ która ̨ pirat zwany Kapitanem Bellamy wygłosił do kapitana
statku kupieckiego, który padł jego łupem. Kapitan statku kupieckiego wła-
śnie odrzucił zaproszenie, by przyłac̨zyć sie ̨ do piratów:

Mierzi mnie, ze nie chce ̨ Waści oddać Waścinego slupu, bo nie
lubie ̨ robić świństw, jeżeli nic na tym nie zyskuje.̨ Do diabła ze
slupem, musimy go puścić na dno, acz mógłby przydać sie ̨ Wa-
ści. Wszelako pal diabli i Waści, boś spietrany matoł jak wszyscy
szanujac̨y prawa ukute przez bogaczy dla swego własnego bez-
pieczeństwa. Tym podszytym tchórzem pet̨akom brak mes̨twa,
aby w inny sposób bronić tego, co draństwem swym nabyli. Was
wszystkich pal sześć! Pal sześć bande ̨ zbzikowanych łajdaków,
tudzież i Waści, sługusa zgrai półgłupków o zajec̨zym sercu. Te
szuje szkaluja ̨nas, kiedy mied̨zy nimi i nami ta tylko różnica, że
oni grabia ̨ biedaków pod osłona ̨ prawa, a my rabujemy bogaczy
za tarcza ̨ naszej własnej odwagi. Czy nie lepiej Waści zostać jed-
nym z nas, niźli dla chleba czołgać sie ̨za tyłkiem tych niegodziw-
ców?2.

Kiedy kapitan odparł, że sumienie nie pozwala mu łamać praw, prawa bo-
skiego i ludzkiego, pirat Bellamy kontynuował:

Diablo skrupulatny z Waści łapserdak, pal cie ̨ sześć! Jam wolny
jak ksiaż̨e,̨ a głos sumienia mi mówi, że takaż̨ sama ̨mam racje ̨ to-
czyć wojne ̨z całym światem, jak i ten, coma namorzu sto uzbro-
jonych w żagle statków czy sto tysiec̨y żołnierzy w polu. Ale nie
warto wdawać sięwdyskursa z wami, skamlac̨ymi pet̨akami, któ-
rzy możnym dajecie pomiatać soba,̨ jak im sie ̨ spodoba3.

PROSZONA KOLACJA

Miejscem, gdzie należy szukać najwyższej formy ludzkiej spo-
łeczności w ramach istniejac̨ego porzad̨ku społecznego, jest sa-
lon. W eleganckich i wyrafinowanych zgromadzeniach klas ary-
stokratycznych nie ma nic z impertynenckiej ingerencji legisla-

2 Kapitan Charles johnson, Historia najsłynniejszych piratów…, s. 218.
3 Tamże.
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Tym razem przychodze ̨ jednak jako zwycies̨ki Dionizos, który
chce na ziemi uczynić świet̨o… Nie mam zbyt wiele czasu…
— Fryderyk Nietzsche, wyjat̨ek z ostatniego „szalonego” listu do
Cosimy Wagner
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Pirackie utopie
XVIII-wieczni piraci i korsarze stworzyli „sieć informacyjna”), która objeł̨a
cała ̨ kule ̨ ziemska;̨ była prymitywna, służyła wyłac̨znie ciemnym interesom,
a jednak funkcjonowała, że aż miło. Obsługiwała rozproszone, mocno odda-
lone od siebie wyspy-kryjówki, gdzie statki mogły zaopatrywać sie ̨w wode ̨ i
prowiant i gdzie wymieniano łupy na towary luksusowe oraz artykuły pierw-
szej potrzeby. Na niektórych z tychwysp powstawały „celowo zaprojektowa-
newspólnoty”,minispołeczności, które z założenia żyły poza prawem, zdecy-
dowane podtrzymywać taki stan rzeczy, bo nagroda ̨było krótkie wprawdzie,
ale za to wesołe życie.

Kilka lat temu przejrzałemmnóstwo materiałów o piractwie w nadziei, że
znajde ̨ jakieś opracowanie o tych enklawach, okazało sie ̨ jednak, że żaden
z historyków nie uznał ich za warte analizy. (Na ten temat wypowiadał sie ̨
WilliamBurroughs, a także nieżyjac̨y już anarchista brytyjski Larry Law, nikt
jednak nie przeprowadził systematycznych badań). Sieg̨nał̨em wiec̨ do tek-
stów źródłowych i skonstruowałem własna ̨ teorie ̨— niektóre z jej aspektów
omawiam w poniższym eseju. Osady te nazwałem Pirackimi Utopiami1.

Bruce Sterling, jeden z głównych przedstawicieli cyberpunkowej science
fiction, opublikował niedawno romans historyczny osadzony w najbliż-
szej przyszłości, oparty na założeniu, że rozpad systemów społecznych
bed̨zie prowadził do zdecentralizowanej proliferacji eksperymentów w
codziennym życiu: gigantyczne korporacje robotnicze, niezależne enklawy,
których głównym celem jest „piractwo danych”, enklawy zielono-socjal-
demokratów, enklawy funkcjonujac̨e pod hasłem Zero Work, anarchistyczne
strefy wyzwolone itd. Gospodarka informacja,̨ która wspiera te ̨ różnorod-
ność, nosi nazwe ̨ Sieci; te enklawy (a także tytuł powieści) to Islands in the
Net [Wyspy Sieci].

1 Autor poświec̨ił później kwestii pirackich utopii osobna ̨ ksiaż̨ke:̨ Peter Lamborn Wilson,
Pirate Utopias: Moorish Corsairs European Renegadoes, New York 1995. Wszystkie przypisy w ksiaż̨ce
pochodza ̨ od polskiej redakcji, chyba że zaznaczono inaczej.
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Czekacie na rewolucje?̨ Moja zaczeł̨a sie ̨ dawno temu! Kiedy be-̨
dziecie gotowi (Boże, jak to czekanie sie ̨ dłuży!), z chec̨ia ̨przyła-̨
cze ̨ sie ̨ do was na czas jakiś. Jeśli jednak sie ̨ zatrzymacie, ja bed̨e ̨
nadal kroczył swa ̨ obłak̨ańcza ̨ i tryumfalna ̨ droga ̨ ku wspaniałe-
mu i wzniosłemu podbojowi nicości! Każde społeczeństwo, które
budujecie, bed̨zie miało granice. A poza granicami każdego spo-
łeczeństwa wed̨rować bed̨a ̨ nieposłuszni i heroiczni włóczed̨zy,
z ich dzikimi i dziewiczymimyślami— ci, którzy nie potrafia ̨żyć,
jeśli nie planuja ̨ coraz to nowszych i straszniejszych wybuchów
rebelii!
Ja bed̨e ̨wśród nich!
A po mnie, tak jak przede mna,̨ bed̨a ̨ ci, którzy mówia ̨ do swych
braci: „A zatem zwróćcie sie ̨ do samych siebie raczej niźli do bo-
gów albo idoli. Odnajdźcie to, co w sobie skrywacie, dobad̨źcie to
na światło, pokażcie samych siebie!”.
Albowiem każdy człowiek, który w poszukiwaniu własnej isto-
ty dobywa to, co w niej było tajemnie ukryte, jest cieniem prze-
słaniajac̨ym wszelka ̨ forme ̨ społeczeństwa, która może zaistnieć
pod słońcem!Wszystkie społeczeństwa drża,̨ gdywidza,̨ jak idzie
na nich arystokracja pełnych pogardy włóczeg̨ów, arystokracja
niedostep̨nych, wyjat̨kowych, władców ideału i zdobywców ni-
cości.
A wiec̨, obrazoburcy, naprzód marsz!
„Złowieszcze niebo ciemnieje już i milknie!”.
— Renzo Novatore Arcola, styczeń 1910

PIRACKA TYRADA KAPITANA BELLAMY
Daniel Defoe, ukrywajac̨y sie ̨ pod pseudonimem Kapitan Charles Johnson,

jest prawdopodobnie autorem pierwszego normatywnego opracowania hi-
storycznego na temat piratów, zatytułowanego A General History of the Rob-
beries and Murders of the Most Notorious Pirates1. Z ksiaż̨ki Jolly’ego Rogera Pa-
tricka Pringle’a wynika, że do pirackich szeregówwerbowano bezrobotnych,

1 Wydanie polskie: Kapitan Charles Johnson,Historia najsłynniejszych piratów i ich zbrodnicze
wyczyny i rabunki, tłum. J.B. Rychliński, Warszawa 5968. Nie ma dowodów, jakoby autorem tej
ksiaż̨ki był rzeczywiście Daniel Defoe, chociaż jest to rozpowszechniona opinia. Wiec̨ej na ten
temat zob.: http://www.fortunecity.co.uk/amusement/golf/zoo/defoe.html.
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Suplement C: Cytaty
uzupełniajac̨e

Dla nas ustanowił rzemiosło stałego bezrobocia.
Gdyby, mimo wszystko, chciał, abyśmy pracowali,
Nie stworzyłby przecie tego wina.
Czy bed̨ac̨ zalany tym winem w trupa,
Sir, ped̨ziłbyś uprawiać ekonomie?̨
— Jalaloddin Rumi, Diwan-e Shams

Tu, z bochenkiem chleba, pod konarem
Flaszka wina, tomik wierszy — i ty
Obok mnie, która śpiewasz w dziczy,
A dzicz to raj niezgorszy.
Ach, ukochana, napełnij puchar,
Który oczyści dzisiaj z przeszłych żalów i przyszłych lek̨ów.
— Jutro? — No jakżesz, jutro być może bed̨e ̨
Soba ̨ z siedmioma tysiac̨ami wczorajszych lat.
Ach, miłości! Czy ty i ja moglibyśmy spiskować
Z losem, by uchwycić cały ten wredny schemat spraw,
Czy nie roztrzaskalibyśmy go na kawałki,
A potem nie ukształtowali na nowo bliższego
pragnieniom serca!
— Omar FitzGerald

Historia, materializm, monizm, pozytywizm i wszystkie inne
„izmy” tego świata to stare, zardzewiałe narzed̨zia, których
już nie potrzebuje ̨ i które już mnie nie obchodza.̨ Moja ̨ zasada ̨
jest życie, moim końcem śmierć. Pragne ̨ przeżyć swoje życie
intensywnie, po to, by zakończyć je tragicznie.

52

Średniowieczni asasyni ufundowali Państwo — sieć górskich ustroni i
zamków oddalonych od siebie o tysiac̨e mil, strategicznie niedostep̨nych
dla wszelkich agresorów i połac̨zonych obiegiem informacji dostarczanych
przez tajnych agentów. Owemu Państwu, bed̨ac̨emu w stanie wojny z
wszelkimi rzad̨ami, przyświecał jeden tylko cel: zdobywanie wiedzy. W
obliczu osiag̨nieć̨ współczesnej technologii, której szczytowym dziełem
sa ̨ satelity szpiegowskie, tego typu autonomia to romantyczne marzenie.
Nie ma już żadnych pirackich wysp! W przyszłości ta sama technologia
— wolna od wszelkiej kontroli politycznej — umożliwi istnienie całego
świata autonomicznych stref. Na razie jednak taka koncepcja funkcjonuje
wyłac̨znie w domenie science fiction i pozostaje wciaż̨ czysta ̨ spekulacja.̨

Czyżby nam, którzy żyjemy teraz, nie było pisane doświadczyć tego, czym
jest autonomia, czyżbyśmy nigdy nie mieli stanać̨, choćby tylko na chwile,̨
na skrawku ziemi, którym rzad̨zi wyłac̨znie wolność? Czyżbyśmy dali sie ̨zre-
dukować do samej nostalgii za przeszłościa,̨ wzgled̨nie do nostalgii za przy-
szłościa?̨ Czy naprawde ̨musimy czekać, aż cały świat uwolni sie ̨ od kontroli
politycznej, zanim choć jedno z nas bed̨zie mogło powiedzieć, że wie, co to
wolność?W tymmiejscu połac̨zone siły logiki i emocji obalaja ̨taka ̨supozycje.̨
Rozsad̨ek podpowiada, że niemożna walczyć z tym, czego sie ̨nie zna, a serce
burzy sie ̨na widok świata, który tylko naszemu pokoleniu narzuca podobna ̨
niesprawiedliwość.

Powiedzieć: „Nie bed̨e ̨wolny, dopóki wszyscy ludzie (albo wszystkie istoty
czujac̨e) nie bed̨a ̨ wolne”, to zwyczajnie zakopać sie ̨ w jakimś nirwanowym
stuporze, to zrzec sie ̨ naszego człowieczeństwa, to powiedzieć, że wszyscy
jesteśmy loserami.

Wierze,̨ że droga ̨ekstrapolacji wszystkich przeszłych i przyszłych opowie-
ści o „wyspach w sieci”, możemy gromadzić dowody sugerujac̨e, że jakaś
forma „wolnej enklawy” jest nie tylko możliwa w naszych czasach, ale że
takowe wrec̨z już istnieja.̨ Przykładem sa ̨tu moje badania i spekulacje, w wy-
niku których wykrystalizowała sie ̨ koncepcja Tymczasowej Strefy Autono-
micznej (w skrócie TSA). Nie chce ̨ jednak, mimo syntetycznej formy moich
rozważań, by niniejsze opracowanie na temat TSA traktowano jako coś wie-̨
cej niż zwykły esej, postulat, czy wrec̨z poetyckie fantazje. Mimo że niekiedy
mój jez̨yk bywa owładniet̨y niemal ranterskim2 entuzjazmem, nie staram sie ̨
konstruować politycznego dogmatu.W rzeczy samej, z rozmysłempowstrzy-

2 Ranterzy — sekta działajac̨a w Anglii w latach 1649–1660. Głosili idee panteistyczne i
odrzucali autorytet Pisma świet̨ego oraz istniejac̨ych instytucji religijnych, co ściag̨neł̨o na nich
niecheć̨ i prześladowania ze strony Kościoła. Byli również ścigani przez władze świeckie, które
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mywałem sie ̨ od definiowania TSA — kraż̨e ̨ wokół tematu, odpalajac̨ sondy
badawcze. Ostatecznie TSA jest w zasadzie zrozumiała sama przez sie.̨ Jeśli
ten termin trafi do powszechnego użycia, to bed̨zie rozumiany bez żadnych
trudności… rozumiany w działaniu.

oskarżały ich o brak moralności i szerzenie zgorszenia. Swoja ̨ nazwe ̨ zawdziec̨zaja ̨ żarliwości i
entuzjazmowi, z jakimi głosili swoje tezy (ang. rant — tyrada, bombastyczna mowa).

6

Szejk Abu Sai’d z Khorassan, Charles Fourier, Brillat-Savarin, Rabelais,
Abu Nuwas, Aga Khan III, Raoul Vaneigem, Oscar Wilde, Omar Khayyam, sir
Richard Burton, Emma Goldman… Dodaj swoich faworytów.
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Suplement B: Hedonika
stosowana
Członkowie gangu Bonnota1 byli wegetarianami i pili wyłac̨znie wode.̨ Spo-
tkał ich przykry (aczkolwiek malowniczy) koniec. Konsumpcji warzyw i wo-
dy, rzeczy samych w sobie doskonałych — czysty zen w istocie — nie należy
traktować jako mec̨zeństwa, lecz jako epifanie.̨ Wyrzeczenie jako radykal-
na praxis, lewellerski impuls, smaki milenarystycznego mroku — ten lewico-
wy ruch wywodzi sie ̨ z tego samego historycznego źródła co neopurytański
fundamentalizm imoralistyczna reakcja naszego dziesiec̨iolecia. Nowa Asce-
za, nieważne, czy praktykowana przez anorektycznych maniaków zdrowia,
policyjnych socjologów owiecznie zaciśniet̨ych wargach, straight-edge’owych
nihilistów z centrów miast, buraczanych faszystowskich baptystów, socja-
listycznych zadymiarzy, drugfree republikanów… w każdym przypadku siła
naped̨owa jest ta sama: resentyment.

W obliczu współczesnego świet̨oszkowatego odret̨wienia, stworzymy
prawdziwa ̨ galerie ̨ przodków, bohaterów, którzy toczyli walke ̨ z fałszywa ̨
świadomościa,̨ a jednocześnie potrafili imprezować, twórców puli genial-
nych genów, przedstawicieli rzadkiej i trudnej do zdefiniowania kategorii,
umysłów wielkich nie tylko za sprawa ̨Prawdy, ale także prawdy przyjemno-
ści, poważnych, ale nie ponurych, których radosne usposobienia czynia ̨ ich
nie powolnymi, ale ostrymi, błyskotliwymi, a nie udrec̨zonymi. Wyobraźcie
sobie Nietzschego ze zdrowym żoład̨kiem. Nie letniawi epikurejczycy
ani też nadec̨i sybaryci. Wyznawcy duchowego hedonizmu, rzeczywistej
Ścieżki Przyjemności, wizji dobrego życia, które jest zarówno szlachet-
ne, jak i możliwe, a zakorzenia sie ̨ w poczuciu wspaniałej nad-obfitości
rzeczywistości.

1 La Bande a Bonnot — grupa anarchistyczno-kryminalna, która działała we Francji i Bel-
gii w latach 19H-1912. Ich akcje charakteryzowało wykorzystanie najnowszej w tamtych cza-
sach technologii, takiej jak samochody i brońmaszynowa, która ̨nie dysponowała jeszcze policja.
Gang zajmował sie ̨ głównie napadami na banki i bogaczy.
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Czekajac̨ na rewolucje ̨
Jak to jest, że światu „postawionemu na głowie” jakoś zawsze udaje sie ̨przy-
jać̨ poprawna ̨pozycje?̨ Dlaczego po rewolucji zawsze nastep̨uje reakcja, nie-
uchronna niczym jakiś sezon w piekle?

„Powstanie”, wzgled̨nie — by użyć łacińskiego terminu —„insurekcja” to
określenia, którymi historycy opatruja ̨ rewolucje przegrane — ruchy spo-
łeczne, które nie pasuja ̨ do antycypowanej krzywej, nie poruszaja ̨ sie ̨ po po-
wszechnie akceptowanej trajektorii: rewolucja — reakcja — zdrada — naro-
dziny silniejszego i jeszcze bardziej opresywnego Państwa—w kolejnych ob-
rotach koła, miarowo pchajac̨ego historie ̨ ku jej spełnieniu: ludzkości zdła-
wionej pod obcasem sołdackiego buciora.

Fenomen powstania nie podaż̨a torem tej krzywej i dlatego kryje w sobie
zalaż̨ek możliwości wyjścia na zewnat̨rz, poza zasieg̨ spirali Heglowskiego
„postep̨u”, który tak naprawde ̨nie jest niczym innym jak zwykłym błed̨nym
kołem. Surgo — powstać, ruszać. Insurgo — powstać, wyprostować sie.̨ Jest to
akt, który z siebie czerpie swoje racje. Pożegnanie z żałosna ̨parodia ̨karmicz-
nego koła, z historyczno-rewolucyjnym brakiem skuteczności. Hasło „Rewo-
lucja!” zmutowało — kiedyś oznaczało bicie na alarm, teraz oznacza tylko
bicie piany, zło — jak rak pseudogno- styckiej pułapki losu, koszmar, w któ-
rym choćbyśmy nie wiadomo co robili, nigdy nie wymkniemy sie ̨eonowi zła,
objec̨iom inkuba zwanego Państwem; i tak to idzie — Państwo za Państwem,
jeszcze jedno „niebo”, którymwłada nastep̨ny zły demiurg. Jeśli Historia jest
Czasem, jak sama utrzymuje, to w takim razie powstanie jest tym momen-
tem, który z niej znienacka wytryska i równocześnie wymyka sie ̨ z Czasu, a
tym samym narusza „prawo” Historii. Jeżeli Państwo jest Historia,̨ jak samo
utrzymuje, to w takim razie insurekcja to moment zakazany, niewybaczalne
zaprzeczenie dialektyki — to chwacka wspinaczka po słupie zakończona wy-
skokiem przez dymnik, szamańska sztuczka wykonana pod „niemożliwym
kat̨em” wzgled̨em współrzed̨nych wszechświata.

Historia twierdzi, że Rewolucja staje sie ̨ „permanentna”, albo przy-
najmniej może trwać czas jakiś; inaczej powstanie, które zawsze jest
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„tymczasowe”. W tym sensie powstanie daje sie ̨ przyrównać do „szczytowe-
go przeżycia”, stanowiac̨ego odwrotność normy „zwyczajnej” świadomości
i doświadczenia. Podobnie jak świet̨a, powstania nie moga ̨ zdarzać sie ̨
codziennie — w przeciwnym razie nie byłyby „niezwykłe”. A jednak takie
momenty nadzwyczajnej intensywności nadaja ̨ kształt i sens całości życia.
Szaman wprawdzie powraca, w końcu nie można siedzieć na dachu przez
cała ̨ wieczność, a jednak okazuje sie,̨ że tymczasem rzeczy uległy zmianie,
nastap̨iły przesuniec̨ia i syntezy — pojawiła sie ̨ różnica.

Zarzuciciemi, że to głos rozpaczy. No bo co z anarchistycznymmarzeniem,
z PaństwembezPaństwa, z Komuna,̨ z autonomiczna ̨strefa,̨ która ̨cechowała-
by trwałość, co z wolnym społeczeństwem, wolna ̨kultura?̨ Czyżbyśmy mieli
sie ̨ wyrzec tych nadziei w zamian za jakiś i egzystencjalny acte gratuitl Mi
jednak nie chodzi o zmiane ̨ świadomości, lecz o zmiane ̨ świata.

Zgadzam sie ̨ z zasadnościa ̨ zarzutu. Niemniej chciałbym zgłosić dwa za-
strzeżenia: po pierwsze, rewolucji nigdy dotad̨ nie udało sie ̨zrealizować owe-
go marzenia. Wizja ożywa w momencie powstania, jednak wraz z tryumfem
„Rewolucji” i powrotem Państwa, okazuje sie,̨ że marzenie i ideał już wcze-
śniej padły ofiara ̨zdrady. Sam nie wyrzekłem sie ̨ jeszcze nadziei i nie przesta-
łem wyczekiwać zmiany, ale nie ufam słowu „Rewolucja”. Po drugie, nawet
gdybyśmy chcieli postawe ̨ rewolucyjna ̨ zastap̨ić koncepcja ̨ insurekcji spon-
tanicznie owocujac̨ej kultura ̨ anarchistyczna,̨ okazałoby sie,̨ że nasza szcze-
gólna sytuacja historyczna nie sprzyja przedsiew̨ziec̨iu o takim rozmachu. Z
czołowego zderzenia ze śmiercionośnym Państwem, z megakorporacyjnym
Państwem informacji, z imperium Spektaklu i Symulacji1 najpewniej nie wy-
niknie absolutnie nic prócz jałowego mec̨zeństwa. Wytocza ̨ przeciwko nam
wszystkie działa, a my cóż bed̨ziemy mogli wziać̨ na cel znacznie skromniej-
szych zasobów własnego arsenału? Tylko bezwładność opornej pustki, zmo-
re ̨zdolna ̨zdławić każda ̨iskre ̨w ektoplazmie informacji, kapitulanckie społe-
czeństwo, rzad̨zone wizerunkiem Gliniarza i chłodnym okiem telewizyjnego
ekranu.

Krótko mówiac̨, nie ustanawiamy TSA jako celu jedynego i samego w so-
bie, któremu chcielibyśmy podporzad̨kować wszelkie inne formy organiza-

1 Tu i w innych miejscach Hakim Bey chet̨nie odwołuje sie ̨ do francuskiej teorii krytycz-
nej, w tym szczególnie do twórczości Guy Debora oraz Jeana Bau- drillarda. Terminy „Spektakl”,
„spektakularny” czy „Symulacja” rozumieć należy zgodnie z myśla ̨ tych dwóch filozofów. Zob.
np. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, tłum. M. Kwater-
ko, Warszawa 2004; J. Baudrillard, Precesja symulakrów, tłum. T. Komendant, w: Postmodernizm.
Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997.
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Jeśli wrócimy do de Saussure’a i jego opublikowanych pośmiertnie dywa-
gacji na temat anagramów w łacińskiej poezji, to znajdziemy pewne wska-
zówki dotyczac̨e procesów, które w jakiś sposób umykaja ̨ dynamice znacza-̨
ce/oznaczane. De Sausurre zmierzył sie ̨ z sugestia ̨ jakiejś odmiany „meta”-
lingwistyki, która zdarza sie ̨w ramach jez̨yka, zamiast być narzucona z „ze-
wnat̨rz” jako imperatyw kategoryczny. Jez̨yk, w momencie, w którym zaczy-
na swoja ̨ gre,̨ podobnie jak zbadane przez de Saussure’a akrostychy, zdaje
sie ̨ rezonować samoumacniajac̨a ̨ sie ̨ zawiłościa.̨ De Saussure próbował okre-
ślać te anagramy ilościowo, ale liczby stale mu sie ̨ wymykały (jakby były tu
zaangażowane równania nieliniowe). Ponadto zaczał̨ znajdować anagramy
wszed̨zie, nawet w prozie łacińskiej. Zaczał̨ sie ̨ wiec̨ zastanawiać, czy przy-
padkiem nie cierpi na halucynacje — albo czy anagramy nie sa ̨ aby efektem
naturalnego, nieświadomego procesu parole. Ostatecznie zarzucił projekt.

Czasami sie ̨zastanawiam: czy gdyby przepuścić tego typu dane przez kom-
puter, nie zyskalibyśmymoże podstawy do stworzeniamodelu jez̨ykawkate-
goriach złożonych systemówdynamicznych? Gramatyki nie byłybywówczas
„wrodzone”, tylko powstawałyby z chaosu jako spontanicznie ewoluujac̨e
„wyższe nakazy”, w sensie Prigogine’owskiej „twórczej ewolucji”. Gramatyki
można by uważać za „dziwne atraktory”, podobnie jak ukryte wzorce, któ-
re „generowały” anagramy — wzorce, które sa ̨ „prawdziwe”, ale „istnieja”̨
jedynie w kategoriach subwzorców, których sa ̨manifestacjami. Jeśli znacze-
nie jest nieuchwytne, jest tak być może dlatego, że jest sama ̨ świadomościa,̨
a tym samym jez̨yk ma nature ̨ fraktalna.̨

Uważam, że ta teoria jest o wiele bardziej anarchistyczna niż antylingwi-
styka albo koncepcja Chomsky’ego. Sugeruje, że jez̨yk może przezwycież̨yć
reprezentacje ̨ i zapośredniczenie nie dlatego, że jest wrodzony, ale dlatego,
że jest chaosem. To by sugerowało, że wszelkie eksperymenty dadaistycz-
ne (Feyerabend charakteryzuje swoja ̨ szkołe ̨ epistemologii naukowej jako
„anarchistyczne dada”) w ramach poezji dźwiek̨u, gestu, cut-up, jez̨yków be-
stialnych itp. — żewszystko to niemiało na celu ani odkrywania, ani destruk-
cji sensu, ale jego tworzenie. Nihilizm wskazuje posep̨nie, że jez̨yk „arbitral-
nie tworzy” znaczenie. Lingwistyka Chaosu przystaje na to ochoczo, ale do-
daje też, że jez̨ykmoże przezwycież̨yć jez̨yk, że jez̨ykmoże stworzyćwolność
z pomieszania i rozpadu semantycznej tyranii.
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Suplement A: Lingiwstyka chaosu
To jeszcze nie nauka, a tylko swobodna intuicja: żemianowicie pewne proble-
my w dziedzinie teorii jez̨yka da sie ̨ rozwiaz̨ać poprzez postrzeganie jez̨yka
jako złożonego dynamicznego systemu, wzgled̨nie jako „pola Chaosu”.

Spośród wszystkich reakcji na teorie ̨ jez̨yka de Saussure’a, szczególnie
interesujac̨e sa ̨ dwie: pierwsza to „antylingwistyka” dajac̨a sie ̨ wytropić
— współcześnie — w wyjeździe Rimbauda do Abisynii, w Nietzscheań-
skim: „Obawiam sie,̨ że skoro wciaż̨ mamy gramatyke,̨ to jeszcze nie
zabiliśmy Boga”, w Dada, w: „Mapa nie jest Terytorium” Korzybskiego, w
cut-ups i „przejściu do Szarego Pokoju” Burroughsa, a wreszcie w ataku
Zerzana przeciwko samemu jez̨ykowi rozumianemu jako reprezentacja i
zapośredniczenie.

Druga to teoria jez̨yka Chomsky’ego, z jej wiara ̨w „gramatyke ̨ uniwersal-
na”̨ i drzewami grafów, które odzwierciedlaja ̨ (moim zdaniem) próbe ̨ „rato-
wania” jez̨yka poprzez odkrywanie „ukrytych stałych”, mniej wiec̨ej w taki
sam sposób, w jaki niektórzy naukowcy usiłuja ̨ „ratować” fizyke ̨ przed „ir-
racjonalnościa”̨ mechaniki kwantowej. Mimo iż można było oczekiwać, że
Chomsky jako anarchista sprzymierzy sie ̨ z nihilistami, to jednak jego wspa-
niała teoriamawiec̨ej wspólnego z platonizmem czy sufizmemniż z anarchi-
zmem. Tradycyjna metafizyka opisuje jez̨yk jako czyste światło prześwieca-
jac̨e przez kolorowe szkło archetypów. Chomsky mówi o gramatykach „wro-
dzonych”. Słowa to liście, gałez̨ie to zdania, mowy ojczyste to konary, rodzi-
ny jez̨yków to pnie, korzenie zaś tkwia ̨ w „niebie”… albo DNA. Nazywam to
hermetalingwistyka ̨ — hermetyczna ̨ i metafizyczna ̨ teoria ̨ jez̨yka. Nihilizm
(wzgled̨nie heavymetalingwistyka, by oddać cześć Burroughsowi) moim zda-
niem zaped̨ził jez̨yk w ślepy zaułek i zagroził, że uczyni go „niemożliwym”
(wyczyn to wielki, ale zarazem i przygneb̨iajac̨y) — podczas gdy Chomsky
oferuje obietnice ̨ i nadzieje ̨ objawienia typu last minute, co uważam za rów-
nie trudne do przyjec̨ia. Ja też chciałbym ratować jez̨yk, ale bez żadnych na-
wrotów do rozmaitych „zmór” wzgled̨nie domniemanych reguł dotyczac̨ych
Boga, gry w kości i Wszechświata.

48

cji, całość taktyki i taktycznych celów. Proponujemy koncepcje ̨ TSA, ponie-
waż dziek̨i niej można dokonać jakościowego przełomu cechujac̨ego feno-
men powstania, nie wchodzac̨ przy tym na droge ̨ nieuchronnie wiodac̨a ̨ do
przemocy i mec̨zeństwa. TSA jest jak powstanie, które nie angażuje bezpo-
średnio sił Państwa, jest operacja ̨ partyzancka,̨ która po wyzwoleniu dane-
go obszaru (terytorium, czasu, wyobraźni), ulega samozawieszeniu po to, by
zreformować coś gdzie indziej / kiedy indziej, zanim Państwo zdaż̨y ja ̨ zdu-
sić. A że Państwo dba przede wszystkim o Symulacje,̨ nie zaś o substancje,̨
TSA może niejawnie „okupować” wybrane obszary i wzgled̨nie spokojnie —
przynajmniej przez czas jakiś — realizować swe świat̨eczne cele. Niewyklu-
czone, że zdarzaja ̨sie ̨takie niepozorne TSA, które dożywaja ̨kresu swych dni,
bo sie ̨ich zwyczajnie nie zauważa (dajmy na to enklawy ukryte w jakichś gór-
skich zadupiach), ponieważ ich drogi nigdy nie przecieł̨y sie ̨ ze Spektaklem,
ponieważ nigdy sie ̨ nie ujawniły poza granicami prawdziwego życia, które
dla agentów Symulacji jest niewidzialne.

Babilon traktuje swoje abstrakcje jak realności; ten właśnie margines
błed̨u pozwala TSA zaistnieć. Powołanie TSA do życia może wymagać zasto-
sowania taktyki przemocy albo obrony, ale samo TSA trwanie zawdziec̨za
przede wszystkim sile swej niewidzialności — Państwo nie jest w stanie jej
rozpoznać, ponieważ Historia nie ma dla niej definicji, TSA musi zniknać̨
w momencie, w którym zostanie nazwana (wyobrażona, zapośredniczona)
i tak też zniknie, pozostawiajac̨ po sobie pusta ̨ łupine…̨ po czym natych-
miast powstanie gdzie indziej, znowu niewidzialna, bo niedefiniowalna w
kategoriach Spektaklu. Tak wiec̨ TSA to idealna taktyka dla epoki, w której
Państwo jest wszechobecne i wszechmocne, a jednocześnie pełne szczelin
i luk. A ponieważ TSA to mikrokosmos „anarchistycznego marzenia” o
wolnej kulturze, nie potrafie ̨wyobrazić sobie lepszej taktyki umożliwiajac̨ej
prace ̨na rzecz jej realizacji, a równocześnie pozwalajac̨ej zaznać niektórych
jej dobrodziejstw już tu i teraz.

Podsumowujac̨, rozsad̨ek każe nam nie tylko zrezygnować z czekania na
Rewolucje,̨ ale wrec̨z każe wyrzec sie ̨ pragnienia Rewolucji. Powstania, pro-
sze ̨ bardzo — tak czes̨te, jak to tylko możliwe, nawet za cene ̨ przemocy. I
choć spazmy symulowanego Państwa z pewnościa ̨ bed̨a ̨ „spektakularne”, to
w wiek̨szości przypadków najlepsza ̨ i najbardziej radykalna ̨ taktyka ̨ okaże
sie ̨odmowa udziału w spektakularnej przemocy, wycofanie z przestrzeni Sy-
mulacji, znikniec̨ie.

TSA to obóz ontologicznej partyzantki, skonstruowany na zasadzie „atak
i ucieczka”. Plemie ̨ musi być w ciag̨łym ruchu, nawet jeśli nie jest niczym
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wiec̨ej jak zbiorem danych w internecie. TSA musi dysponować środkami
obrony; jednak skoro zarówno „atak”, jak i „obrona” winny, na ile to możli-
we, wystrzegać sie ̨ przemocy właściwej Państwu, to słowu „przemoc” trud-
no nadać wówczas określone znaczenie. Celem ataku sa ̨ struktury panowa-
nia, a zwłaszcza idee; sztuka walki w obronie polega na „niewidzialności” i
„niewrażliwości na ciosy”— tym samym stajac̨ sie ̨rodzajem „okultystycznej”
sztukiwalki. „Nomadycznamaszynawojenna”2 dokonuje podboju niezauwa-
żenie i rusza dalej, zanim korekty zostana ̨naniesione na mape.̨ A co do przy-
szłos’ci… Planować autonomie,̨ organizować sie ̨w celu jej realizacji, tworzyć
ja ̨moga ̨ jedynie ci, którzy już sa ̨ jednostkami autonomicznymi i suwerenny-
mi. Warunki możliwości autonomii w niej samej spoczywaja.̨ Tak wiec̨ pierw-
szy krok ma w pewnym sensie charakter pokrewny satori— dostrzeżenie, że
poczat̨kiem TSA jest prosty akt jej zrozumienia.

(Uwaga: zobacz suplement c, cytat z Renzo Novatore).

2 Termin ten Bey zaczerpnał̨ od innego myśliciela francuskiego, Gillesa Deleuze’a. Zob. G.
Deleuze, Pensée nomade, w: Nietzsche aujourd’hui, t. i, Paris 1973, s. 159–174, gdzie Deleuze prze-
ciwstawia nomada z jego maszyna ̨wojenna ̨despocie z maszyna ̨administracyjna.̨ Po polsku zob.
też M. Herder, Deleuze. Struktury, maszyny, kreacje, Kraków 2004.
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naprzód. Dyktuje również: „joge”̨ chaosu, projekt „wyższych” nakazów
(świadomości czy zwyczajnie życia), które osiag̨a sie ̨ poprzez „surfowanie
na grzbiecie fali chaosu”, złożony dynamizm. TSA to sztuka życia polega-
jac̨ego na stałym wznoszeniu sie ̨ w góre,̨ dzikim i zarazem łagodnym —
uwodziciel, a nie gwałciciel, przemytnik, a nie krwiożerczy pirat, tancerz, a
nie eschatolog.

Przyznajmy, że zdarza nam sie ̨ uczestniczyć w imprezach, podczas któ-
rych, w ciag̨u jednej krótkiej nocy, udaje sie ̨ stworzyć republike ̨ zaspokojo-
nych pragnień. Czy nie zgodzimy sie,̨ że polityka takiej nocy ma w sobie dla
nas wiec̨ej realności i siły niż cały amerykański rzad̨? Niektóre ze wspomnia-
nych przez nas „imprez” trwały dwa albo trzy lata. Czy nie jest wiec̨ to coś, co
warto sobie wyobrażać, o co warto walczyć? Zbadajmy, czym jest niewidzial-
ność, praca w Sieci, psychiczny nomadyzm — kto wie, dokad̨ dojdziemy?

Wiosenne zrównanie dnia z noca,̨ 1990
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nymi wzgled̨ami jest jak nowy zmysł, ale trzeba ten zmysł dodać do
pozostałych — a nie odejmować od niego tamte, zupełnie jak w jakiejś
zatrważajac̨ej parodii mistycznego transu. Bez internetu pełna realiza-
cja kompleksowej struktury TSA byłaby niemożliwa. Ale internet nie
jest środkiem samym w sobie. Internet jest tylko bronia.̨

3. Aparat Kontroli — „Państwo” — musi (przynajmniej takie winniśmy
przyjmować założenie) nadal sie ̨ roztapiać i jednocześnie petryfiko-
wać, nadal rozwijać sie ̨ w obranym przez siebie kierunku — gdzie hi-
steryczna nieustep̨liwość w coraz wiek̨szym stopniu maskuje pustke,̨
otchłań władzy. W miare ̨ „znikania” władzy, nasza wola mocy musi
coraz bardziej stawać sie ̨ znikniec̨iem.

Rozpatrywaliśmy już kwestie,̨ czy można pojmować TSA „wyłac̨znie” jako
dzieło sztuki. Ale teraz zapewne zapytacie, czy jest ona tylko ned̨zna ̨mysia ̨
dziura ̨ w Babilonie Informacji, czy raczej labiryntem tuneli, łac̨zac̨ych sie ̨
ze soba ̨ coraz ściślej, ale wiodac̨ych jedynie w ślepy zaułek pirackiego paso-
żytnictwa? Odpowiem na to, że wolałbym być mysza ̨ w ścianie niż mysza ̨ w
klatce — a zreszta ̨ gotów jestem sie ̨ upierać, że TSA transcenduje to rozróż-
nienie.

Świat, w którym TSAmogłaby skutecznie zapuścić korzenie, przypominał-
by zapewne świat wymyślony przez P.M. w jego powieści fantastycznej Bolo
Bolo. Byćmoże TSA to „proto-60 / 0”. Jeśli jednak TSA istnieje tu i teraz, to na-
leży ja ̨rozumieć jako coś znacznie poważniejszego niźli powszechność nega-
tywności, wzgled̨nie kontrkulturowe olewactwo i osuwanie sie ̨ na margines.
Wspominaliśmy już o świat̨ecznym wymiarze chwili, która jest poza Kontro-
la ̨ i która konsoliduje sie ̨ w spontanicznym auto-uporzad̨kowaniu, nieważ-
ne, jak krótkotrwałym. Jest to przeżycie „epifaniczne”, szczytowe zarówno
w skali społecznej, jak i jednostkowej.

Wyzwolenie dokonuje sie ̨ poprzez walke ̨ — na tym polega istota nietz-
scheańskiego samoprzezwycież̨enia.Mottemomawianej tutaj tezymożna by
również uczynić Wed̨rowca Nietzschego, jest on bowiem zwiastunem dry-
fu, w rozumieniu sytuacjonistycznego dérive i Lyotardowskiej definicji dri-
ftwork. Możemy przewidzieć powstanie całej nowej geografii, rodzaju mapy
pielgrzymiej, na której świet̨e miejsca zostana ̨ zastap̨ione przez szczytowe
doświadczenia i rozmaite TSA: psychotopografie,̨ prawdziwa ̨ nauke,̨ która
być może zostanie nazwana geoautonoinia ̨ albo anarchomancja.̨

TSA wymaga swoistego wtórnego zdziczenia, ewolucji od stanu oswojenia
do dzikości (albo dziczy), „powrotu”, który jest jednocześnie krokiem
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codziennego
Koncepcja TSA wyrasta przede wszystkim z krytyki Rewolucji i uznania war-
tości Insurekcji. Ta pierwsza definiuje druga ̨ jako porażke,̨ przed naszymi
oczyma jednak powstanie otwieramożliwości o wiele ciekawsze niż perspek-
tywy jakiejś psychologii wyzwolenia, ciekawsze od tych wszystkich rewolu-
cji — burżuazyjnych, komunistycznych, faszystowskich itp. — które zostały
uwieńczone „sukcesem”.

Druga ̨ siłe ̨ sprawcza ̨ stojac̨a ̨ za TSA rodzi proces historyczny, który nazy-
wam „domkniec̨iemmapy”. W 1899 roku pożarty został ostatni skrawek Zie-
mi, do którego wcześniej nie zgłosił roszczeń żaden naród czy Państwo. Na-
sze stulecie jest pierwszym, dla którego puste jest pojec̨ie terra incognita, któ-
remu obca jest świadomość pogranicza. Przynależność państwowa stanowi
naczelna ̨zasade ̨rzad̨zenia światem— ani jedna skałka na południowychmo-
rzach, ani jedna zapomniana dolina, nawet Ksież̨yc i planety niemoga ̨zacho-
wać statusu ogólnej dostep̨ności. To apoteoza „terytorialnego gangsterstwa”.
Nie istnieje ani jeden centymetr kwadratowy Ziemi nieobjet̨y jurysdykcja ̨po-
licji albo systemu podatkowego… w teorii.

„Mapa” to polityczna, abstrakcyjna siatka kartograficzna, to gigantyczny
przekret̨, produkt warunkowania typu kij i marchewka ze strony rzekomych
ekspertów rzad̨owych,warunkowania tak silnego, żewkońcumapa dlawiek̨-
szości z nas staje sie ̨ terytorium— już nie „Wyspy Żółwie” tylko „USA”. Tyle
że nie jest w stanie odwzorować całej Ziemi z dokładnościa ̨ 1:1, ponieważ
mapa to abstrakcja. Tam, gdzie istnieja ̨ fraktalne komplikacje rzeczywistej
geografii, mapa widzi tylko sieć krzyżujac̨ych sie ̨ osi współrzed̨nych. Przy-
rzad̨om mierniczym wymykaja ̨ sie ̨ ogromne obszary, ukryte i poddane kom-
presji. Mapa nie jest dokładna, mapa nigdy nie może być dokładna.

A zatem idea Rewolucji jest domkniet̨a, natomiast koncepcja powstania
— otwarta. Obecnie trzeba skoncentrować sie ̨ na tymczasowych i lokal-
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nych skupiskach „powstajac̨ej władzy”, unikajac̨ wszelkich „rozwiaz̨ań
permanentnych”.

Ponadto — mapa jest domkniet̨a, za to autonomiczna strefa pozostaje
otwarta. Ujmujac̨ rzecz metaforycznie, rozpościera sie ̨ ona w obreb̨ie
wymiarów fraktalnych niewidzialnych dla kartografii Kontroli. I to chyba
najlepszy moment, by wprowadzić pojec̨ie psychotopologii (oraz psychoto-
pografii), czyli „nauki” alternatywnej w stosunku do tej, która ̨ w interesie
Państwa rzad̨za ̨ pomiary i mapy, alternatywnej wobec „psychicznego
imperializmu” Państwa. Jedynie w ramach psychotopografii można kreślić
mapy rzeczywistości z dokładnościa ̨ 1:1, bo tylko ludzki umysł jest dosta-
tecznie złożony, by odwzorować całość rzeczywistości. Nie należy wszak
zapominać, że mapa w skali 1:1 nie sprawuje żadnej „kontroli” nad przed-
stawianym terytorium, ponieważ jest zasadniczo z nim identyczna. Można
ja ̨ wykorzystać jedynie jako sugestie,̨ w sensie wskazania na pewne jego
cechy. Szukamy „przestrzeni” (geograficznych, społecznych, kulturowych,
imaginacyjnych) wyposażonych w potencjał pozwalajac̨y im przekształcić
sie ̨ w strefy autonomiczne — i szukamy momentów w czasie, w których te
przestrzenie pozostaja ̨ wzgled̨nie otwarte, czy to w wyniku zaniedbania
ze strony Państwa, czy dlatego, że w jakiś inny sposób umkneł̨y uwadze
twórców map, czy jaki tam bed̨zie jeszcze powód. Psychotopologia to
różdżkarstwo zaprzeg̨niet̨e do poszukiwania potencjalnych TSA.

Niemniej jednak domkniec̨ia zarówno idei Rewolucji, jak i mapy to źró-
dła TSA o charakterze czysto negatywnym; pozostaje jeszcze wiele do powie-
dzenia na temat źródeł inspiracji pozytywnych. Sama Reakcja nie dostarczy
energii niezbed̨nej TSA, by sie ̨ „zamanifestować”. Powstanie musi mieć cel.

1. Po pierwsze, możemy mówić o naturalnej antropologii TSA. Rodzina
nuklearna jest podstawowa ̨ jednostka ̨ społeczeństwa konsensu, ale przecież
nie TSA. („Rodziny! — jak ja ich nienawidze!̨ tych skap̨ców miłości!” — Gi-
de). Rodzina nuklearna, z towarzyszac̨ymi jej „edypowymi nieszcześ̨ciami”,
jest — jak sie ̨zdaje—wynalazkiem epoki neolitu, odpowiedzia ̨na „rewolucje ̨
agrarna”̨ z narzuconymi przez nia ̨niedostatkiem i hierarchia.̨ Inaczej jest w
modelu paleolitycznym, czyli w gromadzie, bardziej pierwotnej i jednocze-
śnie bardziej radykalnej. Typowa łowiecko-zbieracka gromada o charakterze
koczowniczym albo na poły koczowniczym liczy około 50 osób. W ramach
wiek̨szych społeczności plemiennych na strukture ̨ grupy składaja ̨ sie ̨ klany
współtworzac̨e dane plemie,̨ wzgled̨nie bractwa zaliczajac̨e sie ̨ do stowarzy-
szeń o charakterze inicjacyjnym lub tajnym, dalej, społeczności łowieckie
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Mysie dziury w Babilonie
informacji
Świadoma ̨ taktyka ̨ radykalna ̨ TSA może stać sie ̨ tylko wtedy, gdy spełnione
zostana ̨ określone warunki:

1. Wyzwolenie psychologiczne. Musimy urzeczywistnić te momenty
i przestrzenie, w których wolność jest nie tylko możliwa, ale jak
najbardziej faktyczna. Musimy dokładnie zdawać sobie sprawe,̨ w
jakich sytuacjach jesteśmy autentycznie uciskani, w jakich padamy
ofiara ̨autorepresji albo wpadamy w sidła fantazji, a w jakich ciemież̨a ̨
nas idee. Na przykład praca jest dla wiek̨szości z nas źródłem nie-
doli znacznie bardziej rzeczywistych niż polityka legislacyjna. Dla
wiek̨szości z nas alienacja jest o wiele bardziej niebezpieczna niż
bezzeb̨ne, przestarzałe, zdychajac̨e ideologie. Mentalne uzależnienie
od „ideałów” — które w istocie okazuja ̨ sie ̨ zwykłymi projekcjami
naszego resentymentu i wiktymizacyjnych odczuć — w najmniejszej
mierze nie przyczyni sie ̨ do realizacji naszego projektu. TSA to nie
żaden herold jakiejś zwodniczej Utopii Społecznej, w imie ̨ której
winniśmy oddać życie, aby dzieci naszych dzieci mogły zaczerpnać̨
łyk powietrza wolności. TSA musi być scena ̨ naszej teraźniejszej
autonomii, ale zaistnieć może jedynie pod takim warunkiem, że
poznamy samych siebie jako istoty wolne.

2. Musi rozwinać̨ sie ̨ kontr-Sieć. Aktualnie stanowi wciaż̨ w wiek̨szym
stopniu odzwierciedlenie abstrakcji niż rzeczywistości. Dziek̨i zinom i
BBS-om, które tworza ̨niezbed̨na ̨podstawe ̨TSA, dochodzi do wymiany
informacji, niewiele jednak spośród tych informacji dotyczy konkret-
nych dóbr i usług niezbed̨nych w autonomicznym życiu. Nie żyjemy
w cyberprzestrzeni; marzyć o tym, to wpaść w cybergnoze,̨ fałszywa ̨
transcendencje ̨ ciała. TSA to fizyczne miejsce i albo sie ̨ w nim znajdu-
jemy, albo nie. Musi angażować wszystkie zmysły. Internet pod pew-
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mimo że być może wyposażona jest w pewne elementy jego sztafażu. Pod-
kreślam z cała ̨ moca,̨ że TSA to jedyny możliwy „czas” i jedyne „miejsce”,
gdzie sztuka może zrodzić sie ̨ dla czystej przyjemności twórczej zabawy, a
także jako realne oparcie dla sił, dziek̨i którym TSAmoże zachować spójność
i zdolność manifestacji.

Sztuka w Świecie Sztuki stała sie ̨ towarem, ale pod tym wszystkim kryje
sie ̨ jeszcze problem samej reprezentacji i odmowy wszelkiego zapośredni-
czenia. W ramach TSA sztuka jako towar stanie sie ̨ zwyczajnie niemożliwa;
sztuka jako taka stanie sie ̨natomiast warunkiem życia. Z zapośredniczeniem
poradzić sobie trudniej, ale usuniec̨ie wszelkich barier dzielac̨ych artystów
od „użytkowników” sztuki zaowocuje w końcu sytuacja,̨ w której (jak to opi-
sał A.K. Coomaraswamy1) „artysta nie jest jakimś szczególnym człowiekiem,
za to każdy człowiek jest szczególnego rodzaju artysta”̨.

Podsumowujac̨: znikniec̨ie nie musi równać sie ̨ „katastrofie” — chyba że
te ̨ ostatnia ̨ weźmiemy w matematycznym sensie słowa, w którym oznacza
„nagła ̨ zmiane ̨ topologiczna”̨. Wszystkie pozytywne gesty naszkicowane po-
wyżej wydaja ̨ sie ̨ angażować raczej rozmaite stopnie niewidzialności, unika-
ja ̨ zaś tradycyjnie rewolucyjnej konfrontacji. „Nowa lewica” tak naprawde ̨
nigdy nie potrafiła uwierzyć we własne istnienie, póki nie usłyszała o sobie
w wieczornych wiadomościach. Inaczej w przypadku nowej autonomii — al-
bo zinfiltruje ona media i obali je od wewnat̨rz, albo nigdy nie pozwoli w
ogóle sie ̨ zobaczyć. TSA istnieje nie tylko poza wszelka ̨Kontrola,̨ ale sytuuje
sie ̨również poza wszelka ̨definicja,̨ pozamożliwościa ̨bycia zobaczonym i na-
zwanym (co sprowadza sie ̨do aktu zniewolenia), poza obszarem państwowej
zrozumiałości, poza państwowa ̨ zdolność spostrzegania.

1 Ananda Kentish Coomaraswamy (1877–1942) — tamilski filozof, metafizyk i teoretyk
sztuki, żyjac̨y na Sri Lance.
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lub wojenne, społeczności rodzajowe, „republiki dzieciec̨e” itp. O ile rodzina
nuklearna powstaje jako wynik niedostatku (i sama przez sie ̨ generuje skap̨-
stwo), o tyle gromada stanowi reakcje ̨ na dominujac̨a ̨ w otoczeniu obfitość
i sama kreuje rozrzutność. Rodzina jest domkniet̨a, z racji swojej genezy, z
powodu dominacji meż̨czyzn nad kobietami i dziećmi, z winy hierarchicznej
totalności społeczeństwa rolniczego /industrialnego. Gromada jest otwarta
— nie dla każdego, rzecz jasna, ale dla grup pokrewieństwa, dla wtajemni-
czonych zwiaz̨anych wiez̨ia ̨ miłości. Grupa nie stanowi elementu wiek̨szej
hierarchii, lecz raczej element horyzontalnego wzorca obyczaju, rozbudo-
wanego zwiaz̨ku krwi, umowy i przymierza, wreszcie pokrewieństw ducho-
wych itp. (społeczność Indian amerykańskich przechowała niektóre aspekty
tej struktury społecznej aż do dzisiaj).

W obreb̨ie naszego postspektakularnego Społeczeństwa Symulacji powsta-
ja ̨liczne inicjatywy, daż̨ac̨e—przeważnie niepostrzeżenie—do eliminacji ro-
dziny nuklearnej i przywrócenia gromady. Załamania w strukturze pracy re-
zonuja ̨rozpadem „stabilności” społecznej komórki tak domowej, jak rodzin-
nej. W skład współczesnej „gromady” wchodza ̨ przyjaciele, byli małżonko-
wie i kochankowie, ludzie spotkani w różnychmiejscach pracy i podczas naj-
rozmaitszych imprez społeczno-towarzyskich, w grupach pokrewieństwa, w
ramach internetowych list dyskusyjnych, w klubach korespondencyjnych
itp. Staje sie ̨coraz bardziej oczywiste, że rodzina nuklearna jest pułapka,̨ kul-
turowym szambem, potajemna ̨ neurotyczna ̨ implozja ̨ rozszczepionych ato-
mów — i dlatego nie należy sie ̨ dziwić narodzinom spontanicznej kontrstra-
tegii, stanowiac̨ej niemalże odruchowe wtórne odkrywanie bardziej archa-
icznych, a przy tym cechujac̨ych sie ̨ zdecydowanie bardziej postindustrial-
nym charakterem, możliwości gromady.

2. TSA jako świet̨o. Stephen Pearl Andrews1 kazał nam ongiś upatrywać
ideału społeczeństwa anarchistycznego w wizerunku proszonej kolacji, pod-
czas której wszelkie struktury władzy rozpuszczaja ̨ sie ̨w ogólnej wesołości i
odświet̨nym nastroju (zobacz suplement c). Możemy w tymmiejscu przywo-
łać również Fouriera i jego koncepcje ̨ zmysłów jako podstawy towarzyskiej

1 Stephen Pearl Andrews (1812–1886) — amerykański anarchoindywidualista, autor ksia-̨
żek z zakresu mied̨zy innymi teorii pracy i pieniad̨za (Cost the Limit ofPrice, The Labor Dolar) oraz
organizacji społecznej (Principles of Nature,̨ Original Physiocracy, The Netu Order of Gouernment, The
New Cioiliza- tion). Autor i popularyzator koncepcji „uniwersologii” — wiedzy na temat świata
łac̨zac̨ej osiag̨niec̨ia różnych dyscyplin naukowych — która ̨ przedstawił w 1872 roku w ksiaż̨ce
The Basic Outline of Universology.
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ogłady—pojec̨ia takie jak „bruzda dotyku”, „gastrozofia” oraz pean na cześć
zapomnianych subtelności ukrytychw zmysłach zapachu i smaku2. Starożyt-
ne jubileusze i Saturnalia zrodziły sie ̨ z przeczucia, że niektóre wydarzenia
zachodza ̨ poza obreb̨em „świeckiego czasu”, poza zasieg̨iem przyrzad̨u po-
miarowego Państwa i Historii. Te świet̨aw dosłownym sensiewypełniały luki
w kalendarzu — interwały przestep̨ne. Do nastania średniowiecza dni świa-̨
teczne obejmowaływ sumie niemal jedna ̨trzecia ̨roku. Niewykluczone, że za-
mieszki skierowane przeciwko reformie kalendarza były spowodowane nie
tyle lek̨iem przed „strata ̨11 dni z życia”, ile raczej poczuciem, że imperialna
nauka daż̨y potajemnie do zablokowania tych luk w kalendarzu, w których
skumulowały sie ̨ ludzkie swobody — że jest to zamach stanu, sporzad̨zenie
mapy roku, zawładniec̨ie samym czasem, przekształcenie kosmosu organicz-
nego w kosmos zegarowego mechanizmu. Śmierć świet̨a.

Uczestnicy insurekcji nieodmiennie dostrzegaja ̨ jej świat̨eczne aspekty,
nawet w ogniu walki zbrojnej, pośród niebezpieczeństw i ryzyka. Powstanie
jest jak Saturnalia3, które sie ̨wymkneł̨y (lub zostały przegnane) z właściwe-
go im przestep̨nego interwału imaja ̨teraz prawo—niczym korek z butelki —
wyskoczyć nagle, nie wiadomo gdzie i kiedy. Uwolnione od czasu i przestrze-
ni, powstanie potrafi jednak wyczuć, kiedy sprawy już dojrzały, a ponadto
żywi upodobanie do genius loci psychotopologia wyznacza „strumienie sił” i
„punkty energii” (by zapożyczyć metafory okultystyczne), które pozwalaja ̨
zlokalizować TSA czasoprzestrzennie albo przynajmniej pomagaja ̨ zdefinio-
wać jej zwiaz̨ek z chwila ̨ i miejscem.

Media proponuja ̨nam: „chodźcie, świet̨ujcie ważne i chwile swego życia”,
ale ich oferta ogranicza sie ̨ do pozornej unifikacji towaru i Spektaklu, słyn-
nego non-event [wydarzenie, któregow istocie niema] czystej reprezentacji.
W odpowiedzi na taka ̨wulgaryzacje ̨mamy do dyspozycji, z jednej strony, ca-

2 Fourier rozwija teorie ̨ „gastrozofii” w wydanym dopiero w drugiej połowie xx wieku
tekście Le NouveauMonde amoureux, w którym rozważa zwiaz̨ki mied̨zy porzad̨kiem społecznym
a żywieniem, kreślac̨ wizje ̨ kulinarnej i zmysłowej obfitości w przyszłym świecie utopijnego
socjalizmu. Zob. C. Fourier, Le Nouveau Monde amoureux, Paris 1967.

3 W starożytnym Rzymie świet̨o ku czci Saturna obchodzone po 17 grudnia. Saturnalia by-
ty świet̨em pojednania i równości. Niewolnicy świet̨owali je na równi z ludźmi wolnymi, a na
czas celebracji przerywano prace ̨ oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Według niektó-
rych interpretacji Saturnalia stanowiły pogański pierwowzór Bożego Narodzenia.

14

tor”, wokół którego kumuluja ̨ sie ̨ memy, chaotycznie formujac̨ nowe, spon-
taniczne porzad̨ki. Mamy tu do czynienia z estetyka ̨pasa granicznego dziela-̨
cego chaos i porza ̨dek, z estetyka ̨marginesu, terenów dotkniet̨ych „kles̨ka”̨,
gdzie załamanie sie ̨ systemu może sie ̨ równać oświeceniu, (Uwaga: żeby zro-
zumieć Lingwistyke ̨Chaosu, przeczytaj najpierw suplement A i wróć do tego
ustep̨u).

W kategoriach proponowanych przez sytuacjonistów znikniec̨ie artysty
jest „zniesieniem i urzeczywistnieniem sztuki”. Tylko skad̨ znikamy? I czy
kiedykolwiek jeszcze ktoś nas zobaczy albo o nas usłyszy? Idziemy do Cro-
atan — co nas czeka? Cała nasza sztuka składa sie ̨ z pożegnalnej kartki pozo-
stawionej światu: „Poszliśmy do Croatan” — tylko gdzie to jest i co bed̨ziemy
tam robić?

Po pierwsze, nie rozmawiamy tu o dosłownym znikaniu ze świata i z
jego przyszłości — żadnych ucieczek wstecz w czasie do paleolitycznego
„pierwotnego społeczeństwa próżniaczego”, żadnych wiecznych utopii,
żadnych górskich kryjówek, żadnych wysp; podobnie żadnych postrewo-
lucyjnych utopii — raczej w ogóle żadnych Rewolucji! A także żadnych
voNu49, żadnych anarchistycznych Stacji Kosmicznych i nie akceptujemy
też „Baudrillardowskiego znikniec̨ia” w milczenie ironicznego hiperkon-
formizmu. Nie mam pretensji do jakichś Rimbaudów, którzy porzucaja ̨
Sztuke ̨ dla rozmaitych Abisynii, jakie tylko uda im sie ̨ znaleźć. Nie możemy
jednak budować estetyki, choćby tylko estetyki znikania, na fundamencie
prostego aktu bezpowrotności. Twierdzac̨, że nie jesteśmy awangarda ̨ i że
nie istnieje żadna awangarda, piszemy nasze: „Poszliśmy do Croatan” — w
tym momencie rodzi sie ̨ pytanie, jak należy sobie wyobrażać „codzienne
życie” w Croatan? Zwłaszcza wówczas, gdy nie sposób orzec, czy Croatan
istnieje w Czasie (w epoce kamienia albo postrewolucyjnej), czy w Przestrze-
ni, a może jako utopia albo jakieś zapomniane miasteczko na Środkowym
Zachodzie, wreszcie jako Abisynia? Gdzie i kiedy istnieje świat niczym
niezapośredniczonej kreatywności? Jeśli może istnieć, to w takim razie
istnieje — ale być może jako odmiana alternatywnej rzeczywistości, której
dotychczas nie nauczyliśmy sie ̨ postrzegać. Gdzie szukać ziaren — zielska
wybijajac̨ego ze szczelin w naszych chodnikach — rozsiewanych przez
tent inny świat po naszym świecie? Wskazówek, właściwych kierunków
poszukiwań? Palca wskazujac̨ego ksież̨yc?

Wierze,̨ albo przynajmniej odważe ̨sie ̨zasugerować, że jedynym sposobem
„zniesienia i urzeczywistnienia” Sztuki jest powstawanie TSA. Z całym prze-
konaniem odrzucam zarzut, że TSA to „nic innego jak tylko” dzieło sztuki,
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Odmowa kościołowi? No cóż, w tym przypadku „negatywny gest” bed̨zie
zapewne polegał na… oglad̨aniu telewizji. Za to do alternatyw pozytywnych
zalicza sie ̨ tutaj wszelkiego typu antyautorytarne formy duchowości, poczy-
najac̨ od „bezwyznaniowego” chrześcijaństwa, a skończywszy na neopogań-
stwie. Te Wolne Religie, jak lubie ̨ je nazywać — małe, autorskie kulty, two-
rzone pół żartem, pół serio — można znaleźć w całej marginalnej Ameryce;
stanowia ̨rozrastajac̨a ̨sie ̨„czwarta ̨droge”̨, która orni-ja główne kościoły, te-
leewangelicznych bigotów, stec̨hlizne ̨ New Age i konsumeryzm. Można tu
też nadmienić, że zasadnicza odmowa wobec ortodoksji polega na budowa-
niu „prywatnych moralności” w nietzscheańskim sensie słowa: duchowości
„wolnych duchów”.

Negatywna ̨ odmowa ̨ wyrażona ̨ przeciwko Domowi jest „bezdomność”,
która ̨ wiek̨szość ludzi — nie życzac̨ sobie, by ich przymuszano do jakiejś
nomadologii — uważa za forme ̨wiktymizacji. A jednak „bezdomność” może
być w pewnym sensie cnota,̨ przygoda,̨ czego dowodzi chociażby masowy,
mied̨zynarodowy ruch skłotersów, czyli naszych współczesnych trampów.

Negatywna ̨ odmowa ̨ wyrażona ̨ przeciwko Rodzinie bed̨zie bez wat̨pienia
rozwód czy też jakiś spośród innych symptom „zerwania”. Alternatywa po-
zytywna wywodzi sie ̨ ze zrozumienia, że życie może być szcześ̨liwsze bez
rodziny nuklearnej, na opuszczonym przez nia ̨gruncie wykwita bowiem sto
kwiatów — poczaw̨szy od samotnego rodzicielstwa poprzez grupowe mał-
żeństwa, a skończywszy na grupach łac̨zonych przez erotyczne upodobania.
„Projekt zachodnioeuropejski” w imie ̨ „Rodziny” zwalcza poważniejsze od-
dolne akcje — edypowe nieszcześ̨cie bliskie jest sercu Kontrolerów. Alterna-
tywy istnieja,̨ musza ̨ jednak pozostać w ukryciu, zwłaszcza od czasu wojny z
seksem lat 80. i 90.

Czym jest odmowa Sztuki? Nie należy sie ̨ doszukiwać „negatywnego ge-
stu” w głupawym nihilizmie jakiegoś „strajku Sztuki” czy też w aktach wan-
dalizmu popełnianych na którymś słynnym obrazie — należy sie ̨ go dopa-
trywać w niemal powszechnej, szldistookiej nudzie, która owłada wiek̨szość
ludzi na sama ̨wzmianke ̨o Sztuce. Na czym jednakmiałby polegać „gest pozy-
tywny”? Czy można sobie wyobrazić estetyke ̨ niezaangażowana,̨ która usu-
wa sie ̨nie tylko z Historii, ale nawet z Rynku? Albo która przynajmniej do te-
go daż̨y? Która pragnie zastap̨ić reprezentacje ̨— obecnościa?̨ W jaki sposób
obecność daje sie ̨odczuć nawet w reprezentacji (albo za jej pośrednictwem)?

Lingwistyka Chaosu tropi obecność, która bezustannie znika z wszelkich
porzad̨ków jez̨yka i systemów znaczeniowych; nieuchwytna obecność, efe-
meryczna, latif („subtelna”, termin z alchemii sufickiej) — „dziwny atrak-
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le spektrum odmowy (skatalogowane przez sytuacjonistów4 Johna Zerzana5,
Boba Blacka6 i innych) — a z drugiej strony możliwość powołania kultury
świat̨ecznej usuniet̨ej poza zasieg̨, czy wrec̨z ukrytej przed samozwańczymi
administratorami naszego wolnego czasu. Hasło: „Walcz o swoje prawo do
imprezowania” nie jest tak naprawde ̨parodia ̨ radykalnej walki, tylko jej no-
wa ̨ manifestacja,̨ stosowna ̨ do epoki, która proponuje telewizory i telefony
jako środki „nawiaz̨ywania kontaktu” z drugim człowiekiem, jako metody,
dziek̨i którym można „być na miejscu!” (Be There).

Pearl Andrews miał racje:̨ proszona kolacja jest już „ziarnem nowego spo-
łeczeństwa kiełkujac̨ym w łupinie starego” (preambuła Industrial Workers
of the World7)”. „Plemienne zgromadzenie” w stylu lat 60., leśne konklawe
ekotażystów8, idylliczne Bekane9 neopogan, konferencje anarchistyczne, ba-
jeczne parady gejów… rent parties10 w Harlemie lat 20., nocne kluby, bankie-
ty, staromodne pikniki libertariańskie — powinniśmy sobie uświadomić, że
to już sa ̨ swego rodzaju „strefy wyzwolone”, albo przynajmniej potencjalne
TSA. Impreza, nieważne, czy jedynie dla kilkorga przyjaciół, czy też dla ty-

4 Sytuacjoniści byli poczat̨kowo niewielka ̨ grupa ̨ artystów awangardowych zafascynowa-
nych dadaizmem, surrealizmem i letryzmem. W 1957 roku założyli czasopismo „Sytuationiste
Internationale”, na łamach którego analizowali i krytykowali społeczeństwo konsumpcji póź-
nego kapitalizmu, opowiadajac̨ sie ̨ za jego obaleniem. Sytuacjoniści postulowali rewolucje,̨ w
której władze ̨ sprawowałaby wyobraźnia i pragnienie. Za manifest sytuacjonizmu uznaje sie ̨
Społeczeństwo spektaklu Guy Deborda (wyd. oryginalne 1967). Działalność sytuacjonistów mia-
ła też ogromny wpływ na wydarzenia maja 1968 we Francji.

5 John Zerzan (ur. 1943) — amerykański anarchoprymitywista, opowiada sie ̨ za porzuce-
niem osiag̨nieć̨ cywilizacji przemysłowej i powrotem do prehistorycznego sposobu życia, który
zniszczony został przez rewolucje ̨ rolnicza.̨ Opublikował mied̨zy innymi Elements of Refusal
(1988) oraz Running on Emptiness (2002).

6 BobBlack, właściwie Robert Charles Black, Jr (ur. 1951)— amerykański anarchista i praw-
nik. Jego najbardziej znana ksiaż̨ka to The Abolition of Work (1985).

7 Industrial Workers of the World — ogólnoświatowy zwiaz̨ek zawodowy powstały na po-
czat̨ku XX wieku. Jego działacze za główny cel stawiaja ̨ sobie wprowadzenie demokracji gospo-
darczej (pracowniczej) i obalenie kapitalizmu.

8 Ekotażyści — zwolennicy ekotażu, czyli ekologicznego sabotażu, formy protestu powsta-
łej w latach 70. XX wieku. Ma ona na celu uratowanie przed zniszczeniem cennych pod wzgle-̨
dem ekologicznym terenów naturalnych. Ekotaż polega na przykład na niszczeniu maszyn wy-
cinajac̨ych lasy lub przykuwaniu sie ̨ do drzew w celu uniemożliwienia ich ściec̨ia.

9 Bekane — celtycki obrzad̨ek celebrujac̨y koniec zimy i nastanie lata; polega m.in. na ga-
szeniu ogni o zachodzie słońca i ponownym ich rozpalaniu o wschodzie.

10 Rent party— terminwywodzac̨y sie ̨z lat wielkiego kryzysu, kiedy oznaczał imprezy orga-
nizowane z udziałemmuzyków jazzowych, głównie wmurzyńskich gettach; uczestnicy „płacili”
za wstep̨, by organizator mógł zapłacić czynsz (rent).
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siec̨y celebrantów, jak na przykład Be-ln11 jest zawsze „otwarta”, ponieważ
nie jest „nakazana”; można ja ̨ zaplanować, ale okaże sie ̨ nieudana, o ile nie
„wydarzy” sie ̨ sama z siebie. W tym przypadku elementem najważniejszym
jest spontaniczność.

Istota imprezy: grupa osób nawiaz̨ujac̨ych stosunki „twarza ̨w twarz” dzia-
ła zgodnie na rzecz realizacji wspólnych pragnień — choćby dobrego jedze-
nia i zabawy, tańca, rozmowy, sztuki życia, albo wrec̨z przyjemności erotycz-
nej, stworzenia wspólnego dzieła sztuki, wzgled̨nie osiag̨niec̨ia najwyższej
rozkoszy — krótko mówiac̨ jest to „zwiaz̨ek egoistów” (jak ujał̨ to Stirner)
w jego najprostszej formie — albo jeszcze inaczej, w kategoriach Kropotki-
na, podstawowy, biologiczny ped̨ ku „pomocy wzajemnej”. (Powinniśmy tu
również wspomnieć o „ekonomii nadmiaru” Bataille’a i jego teorii kultury
opartej na fenomenie potlaczu12).
3. Żywotna dla kształtowania realności TSA jest koncepcja psychicznego
nomadyzmu (wzgled̨nie, ujmujac̨ rzecz żartobliwie, „niezakorzenionego
kosmopolityzmu”). Aspekty lego zjawiska omawiaja ̨ Deleuze i Guattari w
Nomadology and the War Machine, Lyotard w Driftworks oraz różni autorzy w
„oazowym” numerze „Semiotext(e)”. Stosujemy tutaj termin „psychiczny
nomadyzm” zamiast „miejski nomadyzm”, „nomadologia”, „dzieło dryfu-
jac̨e” itp., zwyczajnie po to, by zebrać te wszystkie pojec̨ia w jeden luźny
kompleks, który potem da sie ̨ badać w kontekście powstawania TSA.

„Śmierć Boga”, która pod pewnymi wzgled̨ami powinna być rozumiana
jako decentralizacja całości „projektu zachodnioeuropejskiego”, dała
poczat̨ek wieloperspektywicznemu, postideologicznemu światopoglad̨owi,
zdolnemu do „niezakorzenionego” przemieszczania sie ̨ od filozofii do
plemiennego mitu, od nauk przyrodniczych do taoizmu — projektu po raz
pierwszy zdolnego patrzeć niby oczyma jakichś złotych owadów, którym
każda fasetka ukazuje zupełnie inny świat.

Wizja ta została wszakże osiag̨niet̨a kosztem skazania na żywot w epoce, w
której szybkość i „fetyszyzm towarowy” składaja ̨sie ̨razem na tyranie ̨fałszy-
wej jedności, w coraz wiek̨szym stopniu zamazujac̨ej wszelkie zróżnicowa-
nie kulturowe i wszelki indywidualizm, z takim skutkiem, że „każde miejsce
jest równie dobre jak inne”. Paradoks ten rodzi „cyganów”, psychicznych

11 Hakim Bey nawiaz̨uje tu najprawdopodobniej do happeningu The Human Be-In, który od-
był sie ̨ 14 stycznia 1967 roku w Golden Gate Patk w San Francisco.

12 Potlacz — rytuał Indian zamieszkujac̨ych tereny dzisiejszego północnego wschodu USA
polegajac̨y na rozdawaniu, wymienianiu lub niszczeniu dóbr materialnych i pożywienia. Rów-
nież nazwa pisma wydawanego przez francuskich sytuacjonistów.
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nieświadomie, ale też po cześ̨ci jak najbardziej świadomie oddziaływa ona
na znacznie wiec̨ej ludzkich umysłów niż jakakolwiek lewicowa bad̨ź anar-
chistyczna idea. Elementy te to gesty skierowane przeciwko instytucjom; w
takim sensie maja ̨one charakter „negatywny”, ale przecież każdy gest nega-
tywny zawiera podpowiedź taktyki „pozytywnej”, której celem bed̨zie zasta-̨
pienie wzgardzonej instytucji, a nie tylko wyrażenie swej odmowy wobec jej
roszczeń.

Dla przykładu, negatywnym gestem skierowanym przeciwko obowiaz̨ko-
wi szkolnemu bed̨zie „dobrowolny analfabetyzm”. Ponieważ nie jestem zwo-
lennikiem liberalnego kultu wykształcenia na rzecz postep̨u społecznego,
wiec̨ nie dołac̨ze ̨ do chóru westchnień oburzenia, którymi reaguje sie ̨ po-
wszechnie na to zjawisko: sympatyzuje ̨ z dziećmi, które oddaja ̨ ksiaż̨ki na
makulature ̨ razem z zawarta ̨ w nich makulaturowa ̨ treścia.̨ Istnieja ̨ jednak
pozytywne alternatywy, które posiłkuja ̨ sie ̨ ta ̨ sama ̨ energia ̨ znikniec̨ia. Nie
tylko wagary, ale również pobieranie nauki w domu oraz praktyczna nauka
zawodu uwalniaja ̨ z wiez̨ienia, jakim jest szkoła. Jeszcze inna ̨ forma ̨ „eduka-
cji” jest hakerstvvo, postać na dodatek wyposażona w pewne cechy niewi-
dzialności.

Negatywnym gestem na skale ̨ masowa ̨ skierowanym przeciwko polityce
bed̨zie prosta odmowa wziec̨ia udziału w wyborach. „Apatia” (tj. zdrowa nu-
da wywołana mec̨zac̨ym Spektaklem) odstrec̨za połowe ̨ narodu od urn wy-
borczych — anarchizm nigdy nie osiag̨nał̨ tak wiele! (Ani też nie miał nic
wspólnego z niepowodzeniem przeprowadzonego ostatnio spisu powszech-
nego). I znowu istnieja ̨ tu pozytywne paralele: networking („pozaorganiza-
cyjna ̨komunikacje ̨w strukturze niezhierarchizowanej”) praktykuje sie ̨ jako
alternatywe ̨dla polityki na wielu poziomach organizacji społecznej, a model
organizacji niezhierarchizowanej osiag̨nał̨ popularność nawet poza ruchem
anarchistycznym, zwyczajnie dlatego, że działa. (ACT UP i Earth First! to dwa
przykłady. A także ruch AA, jak by na to nie patrzeć).

Odmowa pracy może przybierać formy systematycznych absencji, pijań-
stwa w pracy, sabotażu oraz zwykłego niedbalstwa, ale może też dawać po-
czat̨ek nowym odmianom buntu: wiec̨ej wolnych strzelców, wiec̨ej uczest-
nictwa w czarnej gospodarce i lavoro nero, wyłudzeń zasiłku i innych prze-
step̨czych opcji, wiec̨ej farm trudniac̨ych sie ̨ uprawa ̨ marihuany itp. — sa ̨
to wszystko odmiany działalności mniej lub bardziej „niewidzialnej” w po-
równaniu z tradycyjnymi lewicowymi taktykami opartymi na konfrontacji,
takimi jak strajk generalny.
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Wola Mocy jako znikanie
Foucault, Baudrillard i inni omawiaja ̨bardzo szczegółowo najrozmaitszemo-
dalności „znikania”. W tymmiejscu chciałbym podsunać̨ myśl, że TSA jest w
pewnym sensie taktyka ̨ znikania.

Kiedy teoretycy wspominaja ̨ o znikaniu tego, co społeczne, mówia ̨ po
cześ̨ci o niemożliwości „Rewolucji Społecznej”, a po cześ̨ci o niemożliwości
„Państwa” — a wiec̨ o otchłani władzy, o końcu dyskursu władzy. W tym
przypadku pytanie anarchistyczne powinno brzmieć: po co zawracać sobie
głowe ̨ konfrontacja ̨ z „władza”̨, która utraciła wszelkie znaczenie i stała
sie ̨ zwykła ̨ Symulacja?̨ Efektami tego typu konfrontacji bed̨a ̨ wyłac̨znie
niebezpieczne i brzydkie spazmy przemocy ze strony durniów z gównem
zamiast mózgu, którzy odziedziczyli w spadku klucze do rozmaitych skła-
dów broni i wiez̨ień. (Może jest to przykład amerykańskiego chamskiego
niezrozumienia wzniosłej i subtelnej franko-germańskiej teorii. No i co z
tego? Kto powiedział, że aby wykorzystać jakaś̨ idee,̨ trzeba ja ̨ najpierw
zrozumieć?).

na spośród radykalnych opcji naszych czasów, nie żadna kles̨ka czy śmierć
radykalnego projektu. W mojej interpretacji Teorii (w odróżnieniu od inter-
pretacji chorej, turpistycznej, nihilistycznej) kryje sie ̨ zamysł przekopania
jej w poszukiwaniu strategii użytecznych dla nigdy nieustajac̨ej „rewolucji
życia codziennego”: dla walki, która niemożewygasnać̨ nawet razem z ostat-
nia ̨porażka ̨ rewolucji politycznej albo społecznej, ponieważ nic oprócz koń-
ca świata nie może położyć kresu ani codziennemu życiu, ani naszym ciaż̨e-
niom ku lepszym rzeczom, ku cudowności. I tak jak to powiedział Nietzsche:
gdyby świat mógł sie ̨ skończyć, to logicznie rzecz biorac̨, już by to sie ̨ stało;
nie skończył sie,̨ wiec̨ po prostu nie może sie ̨ skończyć. I tak jak stwierdził
jeden z sufich: nieważne, ile wypiliśmy haustów zakazanego wina, do wiecz-
ności zabierzemy ze soba ̨wściekłe pragnienie.

Zerzan i Black, niezależnie od siebie, zwracaja ̨uwage ̨na pewne „elementy
Odmowy” (termin. Zerzana), które zapewne da sie ̨postrzegać jako poniekad̨
symptomatyczne dla ewentualnej radykalnej kultury znikniec̨ia. Po cześ̨ci
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wed̨rowców gnanych pragnieniem albo ciekawościa,̨ podróżnych nie bardzo
wzgled̨em czegokolwiek wiernych (a w rzeczy samej nielojalnych wzgled̨em
„projektu zachodnioeuropejskiego”, który utracił już cały swój urok i wital-
ność), niezwiaz̨anych z żadnym szczególnym czasem i miejscem, poszukuja-̨
cych zróżnicowania i przygody… Opis ten stosuje sie ̨nie tylko do ekstraklasy
artystów i intelektualistów, ale również do gastarbeiterów, uchodźców, „bez-
domnych”, turystów, wyznawców kultury karawaningu i domów na kółkach
— również ludzi, którzy „podróżuja”̨ po Sieci, nigdy nie opuszczajac̨ swoich
pokoi (albo takich jak Thoreau, którzy „wiele wed̨rowali — po Concord13);
i wreszcie dotyczy przecież „każdego”, nas wszystkich, którzy fundujemy
swoje życie na przeżyciach dostarczanych przez samochody, wakacje, tele-
wizory, ksiaż̨ki, filmy, telefony, zmiany pracy, zmiany „stylów życia”, religii,
diety itd., itd.

Psychiczny nomadyzm jako taktyka, która ̨ Deleuze i Guattari nazywaja ̨
metaforycznie maszyna ̨ wojenna,̨ przekształca tryb tego paradoksu z bier-
nego w czynny, albo wrec̨z „wojowniczy”. „Bóg” miota sie ̨ i rzez̨i w agonii
już od tak dawna — pod postacia ̨ Kapitalizmu, Faszyzmu i Komunizmu — że
postbakuninowsko-postnietzscheańskie Komanda wzgled̨nie apacze (czytaj
„wrogowie”) starego Konsensu wciaż̨ jeszcze maja ̨ przed soba ̨ liczne obsza-
ry „kreatywnej destrukcji”. To nomadzi, którzy dokonuja ̨ bandyckich napa-
dów dla zdobycia łupów, to korsarze, wirusy; potrzebuja ̨ i jednocześnie pra-
gna ̨TSA, potrzebuja ̨ i pragna ̨obozowisk utworzonych z czarnych namiotów
lozbitych pod gwiazdami nieba pustyń, ziem niczyich, zamaskowanych wa-
rownych oaz położonych przy ukrytych szlakach karawan, „wyzwolonych”
skrawkówdżungli i złych ziem, terenów zakazanych, czarnych rynków i pod-
ziemnych bazarów.

Ci nomadzi wytyczaja ̨swoje szlaki według obcych gwiazd, które moga ̨być
roziskrzonymi obłokami danych w cyberprzestrzeni, albo może zwykłymi
halucynacjami. Rozłóżcie mape ̨ takiego terenu, nastep̨nie umieśćcie na niej
mape ̨ politycznej zmiany, na niej z kolei mape ̨ Sieci, i zwłaszcza kontr-Sieci,
akcentujac̨ej tajemne przepływy informacji i logistyke,̨ i wreszcie nakryjcie
wszystko mapa ̨wyobraźni twórczej, estetyki, wartości, sporzad̨zona ̨w skali
1:1. Powstanie siatka kartograficzna ożywajac̨a niespodziewanymi zawiro-
waniami i falami energii, koagulacjami światła, tajnymi przejściami, niespo-
dziankami.

13 Miejscowość w stanie Massachusetts, miejsce urodzenia Henry ego Davida Thoreau, w
którym sped̨ził on prawie całe swoje życie.
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Sieć i Internet1

Kolejny czynnik warunkujac̨y realność TSA stanowi temat tak obszerny i tak
niejednoznaczny, że domaga sie ̨ osobnego rozdziału.

Termin „Sieć”, którym sie ̨ tutaj posługujemy, można zdefiniować ja-
ko zbiorcza ̨ sume ̨ wszystkich transferów informacji i komunikatów. Ze
wzgled̨u na to, że dostep̨ do niektórych z tych transferów jest utajniony i
ograniczony wyłac̨znie do przedstawicieli rozmaitych elit, Sieć ma wymiar
hierarchiczny. Ale bywaja ̨ też transakcje dostep̨ne dla wszystkich, co z
kolei sprawia, że Sieć ma również wymiar horyzontalny i ahierarchiczny.
Dane stanowiac̨e własność wojska i wywiadu, podobnie jak informacje
bankowe, giełdowe itp. sa ̨ zastrzeżone, inaczej ma sie ̨ rzecz w przypadku
systemów telekomunikacyjnych, [tradycyjnej] poczty, publicznych banków
danych itp., które na ogół sa ̨ dostep̨ne dla wszystkich bez wyjat̨ku. I tak
oto w ramach tejże Sieci powstała pewna ulotna odmiana kontr-Sieci, która ̨
bed̨ziemy tu nazywali internetem. A mówiac̨ ściślej, terminem tym bed̨zie-
my sie ̨ posługiwali w odniesieniu do alternatywnej, poziomej i otwartej
struktury wymiany informacji, czy też, by rzecz ujać̨ inaczej, anarchicznej
sieci wymiany informacji, natomiast termin „kontr-Sieć” zarezerwujemy
dla potajemnych, nielegalnych i rebelianckich metod korzystania z inter-
netu, obejmujac̨ych mied̨zy innymi piractwo danych oraz pozostałe formy
przysysania sie ̨do samej Sieci. Sieć, internet i kontr-Sieć sa ̨elementami tego
samego kompleksu wzorców, zachodza ̨na siebie w niezliczonych miejscach,
terminy te jednak nie definiuja ̨ obszarów, lecz tylko sugeruja ̨ tendencje.

Dygresja: Zanim potep̨icie internet albo kontr-Sieć za ich „pasożytnic-
two”, które przecież w żadnej sytuacji nie może stanowić siły prawdziwie
rewolucyjnej, zadajcie sobie pytanie, na czym polega „produkcja” w Wieku
Symulacji? Albo kto należy do „klasy wytwórców”? Być może bed̨ziecie

1 Tymczasowa Strefa Autonomiczna ukazała sie ̨ w 1991 roku, wiec̨ rozważania na temat in-
ternetu straciły już w dużej mierze swoja ̨ techniczna ̨aktualność. Autor kontynuował je później,
przyjał̨ jednak zdecydowanie bardziej krytyczne stanowisko wobec użyteczności najnowszych
technologii dla daż̨eń emancypacyjnych. Zob. jego tekst Cybernetyka i enteogenika. Od cyberprze-
strzeni do neuroprzestrzeni w niniejszym tomie.
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Silviowi Gesellowi pełniac̨emu funkcje ̨ ministra gospodarki oraz innym an-
tyautorytarnym i skrajnie libertariańskim socjalistom, w tym ErichowiMuh-
samowi i Ernstowi Tollerowi (obaj byli poetami i dramaturgami) oraz Retowi
Marutowi (prozaik piszac̨y pod pseudonimem B. Traven). Republika nabrała
wymiaru ewidentnie anarchistycznego. Landauer, który sped̨ził wiele lat w
odosobnieniu, pracujac̨ nad swoja ̨ wielka ̨ synteza ̨ Nietzschego, Kropotkina,
Stirnera, Mistrza Eckharta, radykalnych mistyków i przedstawicieli roman-
tycznej volk-filozofii, wiedział od samego poczat̨ku, że Republika jest ska-
zana na porażke.̨ Miał tylko nadzieje,̨ że uda jej sie ̨ przetrwać dostatecznie
długo, by została zrozumiana. Kurt Eisner, założyciel i mec̨zennik Republiki,
wierzył całkiem dosłownie, że zasady rewolucji winny zostać sformułowane
przez poetów. Powstały planywydzielenia sporego obszaruBawarii i dokona-
nia na nim rozległego eksperymentu obejmujac̨ego gospodarke ̨i życiewspól-
noty anarcho-socjalistycznej. Landauer opracował projekty systemu Wolne-
go Szkolnictwa i Teatru Ludu. Jedyne wsparcie, jakie otrzymała Republika,
pochodziło od mieszkańców najbiedniejszych dzielnic Monachium zamiesz-
kałych przez klase ̨ robotnicza ̨ i cyganerie ̨ lub od takich ugrupowań jak Wan-
dervogel (neoromantyczny ruch młodzieżowy), żydowskich radykałów (na
przykład Buber), ekspresjonistów i innychmarginalnych ruchów oraz posta-
ci. Dlatego właśnie historycy traktuja ̨ ja ̨ lekceważac̨o, nazywajac̨ Republika ̨
Kawiarniana ̨i umniejszaja ̨jej znaczenie na tle działalnościmarksistów i spar-
takusowców w dziejach mied̨zywojennych Niemiec. Landauer — oszukany
przez komunistów, a w końcu zamordowany przez żołnierzy pozostajac̨ych
pod wpływem okultystyczno-faszystowskiego Towarzystwa Thule — zasłu-
żył sobie, by zapamiet̨ano go jako świet̨ego. A jednak nawet współczesnym
anarchistom zdarza sie ̨ potep̨iać go za to, że „sprzedał sie ̨ socjalistycznemu
rzad̨owi”. Gdyby republika przetrwała bodaj jeden rok, łkalibyśmy na sama ̨
wzmianke ̨ o jej urodzie — a jednak zapomnieliśmy, jeszcze zanim zwied̨ły
pierwsze kwiaty tamtej Wiosny, jeszcze zanim zdeptano Geist i ducha poezji.
Wyobraźcie sobie, jak to może być, gdy oddycha sie ̨ powietrzem miasta, w
którymminister kultury orzekłwłaśnie, że dzieci w szkołach bed̨a ̨niebawem
uczyć sie ̨ na pamieć̨ dzieł Walta Whitmana. Królestwo za wehikuł czasu…
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ze swojego balkonu; wieczorami odbywały sie ̨ koncerty, a po nich pokazy
ogni sztucznych. Na tym polegała cała działalność rzad̨u. Osiemnaście mie-
siec̨y później, kiedy skończyło sie ̨ wino i pieniad̨ze, a włoska flota w końcu
pokazała sie ̨ i odpaliła kilka pocisków w strone ̨ Pałacu Rady Miejskiej, niko-
mu nie starczyło energii do stawienia poważniejszego oporu.

D’Annunzio, podobnie jak wielu włoskich anarchistów, zwrócił sie ̨później
ku faszyzmowi—wrzeczy samej, na te ̨droge ̨zwiódł poete ̨samMussolini (by-
ły syndykalista). ZanimD’Annunzio zrozumiał swoja ̨pomyłke,̨ było za późno,
był już zbyt stary i zanadto schorowany. Ale duce i tak go zabił — zepchnał̨
go z balkonu, czyniac̨ zeń mec̨zennika. Z przykładu samego Fiume jednak-
że, mimo iż brakowało mu powagi wolnej Ukrainy czy Barcelony, możemy
wyciag̨nać̨ ciekawe wnioski, jeśli chodzi o pewne aspekty interesujac̨ej nas
kwestii. Pod pewnymi wzgled̨ami była to ostatnia z pirackich utopii (wzgled̨-
nie jej jedyny nowożytny przykład), pod niektórymi, byćmoże, była to chyba
pierwsza nowożytna TSA.

Uważam, że jeśli porównamy Fiume z paryskim powstaniem 1968 roku (a
takżemiejskimi insurekcjami weWłoszech poczat̨ku lat 70.), wreszcie z ame-
rykańskimi komunami kontrkulturowymi i ich anarcho-nowolewicowym
duchem, to powinniśmy dostrzec pewne podobieństwa, na przykład w
znaczeniu, jakie przywiaz̨ywały do teorii estetycznej (por. sytuacjoniści), a
także w cechujac̨ym je zjawisku, które można określić mianem gospodarki
pirackiej, czyli życia nawysokiej stopie z nadwyżek nadprodukcji społecznej.
Wspólna bed̨zie nawet popularność kolorowych mundurów wojskowych,
a również koncepcja muzyki jako rewolucyjnej zmiany społecznej; wresz-
cie dominujac̨a we wszystkich atmosfera nietrwałości, ciag̨łej gotowości
do pójścia dalej, do przesuniec̨ia formy, do przemieszczania sie ̨ na inne
uniwersytety, inne górskie szczyty, getta, fabryki, przytułki, porzucone
farmy — czy nawet odmienne poziomy rzeczywistości. Nikt nie próbował
narzucać kolejnej dyktatury rewolucyjnej, ani w Fiume, ani w Paryżu, ani w
Millbrook. Świat sie ̨ zmieni albo nie. W mied̨zyczasie bad̨ź w ciag̨łym ruchu
i żyj intensywnie.

Monachijska Republika Rad (bad̨ź Republika Rad4) w 1919 rokumiała pew-
ne atrybuty TSA, mimo że— jak w przypadku wiek̨szości rewolucji — ustano-
wione przez nia ̨cele trudnow ścisłym sensie słowa określić jako tymczasowe.
Dziek̨i Gustawowi Landauerowi piastujac̨emu stanowisko ministra kultury,

4 Autor ma zapewne na myśli Bawarska ̨Republike ̨ Rad, która istniała mied̨zy 13 kwietnia
a 3 maja 1919 roku.
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musieli przyznać, że terminy poniekad̨ utraciły już swoje znaczenie. A
zreszta ̨ odpowiedzi na powyższe pytania sa ̨ tak złożone, że TSA przeważnie
całkiem je ignoruje, czerpiac̨ z nich tylko to, co może wykorzystać. „Kultura
jest nasza ̨ natura”̨ — my zaś jesteśmy srokami złodziejkami wzgled̨nie
łowcami-zbieraczami w świecie technik komunikacyjnych.

Obecne nieoficjalne oblicza internetu przyjmuja ̨ nadal, należy pamiet̨ać,
postać dość prymitywna:̨ marginalne ziny i BBS-y2, pirackie oprogramowa-
nie, hakerstwo, włamania do systemów telefonicznych; można mówić o ja-
kimś tam wpływie na wydawnictwa drukowane i radio, ale jest on praktycz-
nie nieobecny w przypadku prominentnych mediów — żadnego dostep̨u do
stacji telewizyjnych satelitów, światłowodów, sieci kablowych itd., itd. Nie-
mniej jednak sama Sieć stanowi odwzorowanie zmiennych i ewoluujac̨ych
zależności mied̨zy podmiotami („użytkownikami”) a przedmiotami („dany-
mi”). Zależności te doczekały sie ̨ już wyczerpujac̨ych analiz ze strony wielu
badaczy, poczaw̨szy od McLuhana, a skończywszy na Virilio. Udowodnienie
tego, co wszyscy już wiedza,̨ wymagałoby wielu stron. Dlatego zamiast od-
grzebywać t ten problem i przedstawiać gow nowym świetle, lepiej postawić
pytanie o wskazówki zawarte w owych ewoluujac̨ych zależnościach, które
mogłyby mieć praktyczne z zastosowanie dla TSA.

TSA jest tymczasowo, ale za to całkiem rzeczywiście umiejscowiona w cza-
sie, jak też tymczasowo i najzupełniej rzeczywiście ulokowana w przestrze-
ni. Rzecz jasna, musi w wiec̨ mieć też jakieś „położenie” w internecie, po-
łożenie innego rodzaju, nie rzeczywiste, lecz wirtualne, nie bezpośrednie,
aczkolwiek natychmiastowe. Internet nie tylko użycza TSA logistycznego
wsparcia, ale również pomaga jej zaistnieć; mówiac̨ z grubsza, TSA „istnie-
je” w przestrzeni informacyjnej tak samo jak w „świecie rzeczywistym”. Pod
postacia ̨ danych internet może upakować mnóstwo czasu na nieskończenie
małej „przestrzeni”. Zauważyliśmy już, że TSA jest tymczasowa i dlatego ob-
szarowi jej wolności brak niektórych zalet, jakie miałaby, dysponujac̨ trwa-
ła ̨ i mniej lub bardziej stała ̨ lokalizacja.̨ Niemniej internet może dostarczyć
pewnego substytutu trwałości i stałej lokalizacji — już od samego momentu
jej zaistnienia może kształtować substancje ̨ TSA za pomoca ̨ ogromnych ilo-

2 Skrót od Bulletin Board System—rodzaj listy dyskusyjnej połac̨zonej z systememwymiany
plików popularny w latach 80. BBS obsługiwany był przez komputer zaopatrzony w modem,
dziek̨i któremu można było sie ̨ do niego „wdzwonić”. BBS-y zostały w latach 90. wyparte przez
podobnego rodzaju systemy działajac̨e w oparciu o internet — najpierw Gopher i FTP, później
Usenet i WWW.
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ści skondensowanego czasu i przestrzeni przyjmujac̨ych „subtelna”̨ postać
danych.

Jeśli uwzgled̨nimy nasz postulat kontaktów twarza ̨ w twarz, stosunków
mied̨zyludzkich angażujac̨ych zmysły, to wówczas powinniśmy traktować
internet, na tym etapie jego ewolucji, przede wszystkim jako system pomoc-
niczy zdolny — zależnie od sytuacji — do transmisji informacji mied̨zy tsa,
do obrony TSA, do nadawania jej atrybutów „niewidzialności”, wzgled̨nie
wyposażania w kły. Mało tego: jeśli TSA to rodzaj nomadycznego obozowi-
ska, to wówczas internet dostarcza plemiennych eposów, pieśni, genealogii
i legend; ponadto zawierawiedze ̨o tajnych szlakach karawanowych i trasach
zbrojnych rajdów, które współtworza ̨płynne zasady gospodarki plemiennej;
internet wrec̨z obejmuje liczne drogi, którymi bed̨a ̨ podaż̨ały TSA, jak rów-
nież marzenia, w których rozpoznaja ̨ one zapowiedź znaków i cudów.

Istnienie internetu nie jest zależne od jakiejkolwiek technologii kompute-
rowej. Do skonstruowania sieci informacyjnejwystarcza przecież ustny prze-
kaz, tradycyjna poczta, siećmarginalnych zinów, „telefoniczne drzewa”3 itp.
Kluczem nie jest tu marka ani poziom zaawansowania stosowanej technolo-
gii, tylko otwartość i horyzontalny charakter struktury. Niemniej jednak ca-
ła koncepcja Sieci implikuje użytkowanie komputerów. W irnaginarium scien-
ce fiction Sieć jest uważana za warunek istnienia cyberprzestrzeni (por. Tron
albo Neuromancera) oraz pseudotelepatii „wirtualnej rzeczywistości”. Jako
fan kultury cyberpunkowej nie potrafie ̨wyrzec sie ̨wizji „hakerstwa rzeczy-
wistości” i zasadniczej roli, jaka ̨mogłoby ono odegrać w tworzeniu TSA. Po-
dobnie jak Gibson i Sterling, zakładam, że oficjalna Sieć nie bed̨zie nigdy w
stanie zamknać̨ w sobie internetu wzgled̨nie kontr-Sieci — że piractwo da-
nych, nieautoryzowane transmisje i swobodny przepływ informacji nigdy
nie ulegna ̨ zamrożeniu. (Teoria chaosu, jak ja ̨ rozumiem, głosi, że jakakol-
wiek uniwersalna kontrola Systemu jest niemożliwa).

Niemniej jednak, abstrahujac̨ od wszelkich pustych spekulacji odnośnie
przyszłości, musimy sie ̨zmierzyć z nadzwyczaj ważkim pytaniem o internet
i technologie,̨ z która ̨ jest zwiaz̨any. Kolicepcja TSA pragnie nade wszystko
uniknać̨ zapośredniczenia, pragnie doświadczać swego istnienia jako istnie-
nia bezpośredniego. Cała istota sprawy opiera sie ̨ na stosunkach „pierś w

3 Sieć pozwalajac̨a dziek̨i swojej konfiguracji w łatwy i tani sposób przekazać informacje ̨
do wszystkich jej członków. Może przyjać̨ postać łańcuszka (każda osoba dzwoni do drugiej, a
ta później dzwoni do kolejnej) lub piramidy (każda osoba dzwoni do dwóch kolejnych).
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„Zwiaz̨ek Rad” (termin sprzeczny sam w sobie) i ruszyli dalej w poszukiwa-
niu nowych insurekcji. Ukraina Machny i anarchistyczna Hiszpania zamie-
rzone zostały jako formacje trwałe i mimo kłopotliwego położenia, na jakie
skazała je ustajac̨a wojna, i jednej, i drugiej udało sie ̨ do pewnego stopnia
zrealizować fundujac̨y zamysł: nie znaczy to, że utrzymały sie ̨ „długi czas”,
ale zorganizowały sie ̨ skutecznie i byłyby zapewne przetrwały pod nieobec-
ność zewnet̨rznej agresji. Dlategomajac̨ do wyboru wszystkie eksperymenty
okresumied̨zywojennego, skupie ̨sie ̨na zwariowanej Republice Fiume, która
jest znacznie mniej znana i która wcale nie miała przetrwać.

Gabriele D’Annunzio, dekadencki poeta, artysta, muzyk, esteta, kobie-
ciarz, szalony pionier awiacji, geniusz i cham, powrócił z frontów i wojny
światowej jako bohater dowodzac̨y niewielka ̨armia ̨gotowa ̨skakać na każde
jego skinienie i rozkaz — tak zwane Arditi. Spragniony przygód, umyślił
sobie dokonać aneksji jugosłowiańskiego miasta Fiume [obecnie Rijeka],
które nastep̨nie chciał przyłac̨zyć do Włoch. Po nekromantycznym obrzad̨-
ku odprawionym wspólnie ze swoja ̨ kochanka ̨ na cmentarzu w Wenecji
wyruszył na podbój Fiume.

Zwycież̨ył, nie napotykajac̨ na żadne kłopoty godnewzmianki.Włochy jed-
nakże odrzuciły jego hojny dar, a premier nazwał go durniem. Rozjuszony
tym D’Annunzio postanowił ogłosić niepodległość i przekonać sie,̨ jak długo
bed̨zie mu to uchodziło na sucho. Do spółki ze swoim przyjacielem anarchi-
sta ̨napisał konstytucje,̨ która głosiła, że naczelna ̨zasada ̨rzad̨zac̨a ̨państwem
jest muzyka. Flota Fiume (utworzona z dezerterów i członków anarchistycz-
nych zwiaz̨ków zawodowychmarynarzyMediolanu) przyjeł̨a nazwe ̨Uscochi,
po piratach, którzy niegdyś zamieszkiwali przybrzeżne wyspy i łupili wenec-
kie oraz otomańskie statki. TymwspółczesnymUscochi udało sie ̨przeprowa-
dzić szeregwariackich akcji: dziek̨i kilku statkombogatychwłoskich kupców
Republika niespodzianie zapewniła sobie przyszłość pod postacia ̨skrzyń peł-
nych pienied̨zy! Do Fiume zaczeł̨y ciag̨nać̨ całe rzesze artystów, przedstawi-
cieli cyganerii, awanturników, anarchistów (D’Annunzio korespondował z
Malatesta)̨, zbiegów i bezpaństwowców, homoseksualistów,militarnychdan-
dysów (nosili czarne uniformy z piracka ̨ czaszka ̨ i piszczelami, później za-
właszczone przez ss), a także nawiedzonych reformatorów wszelkiej maści
(mied̨zy innymi buddystów, teozofów i wedantystów). Impreza nie ustawała
nawet na chwile.̨ Każdego ranka D’Annunzio odczytywał wiersze i manifesty
kom. W marcu tego samego roku zostało ono krwawo stłumione, a buntownicy wymordowani.
Wśród anarchistów Kronsztad stał sie ̨ symbolem opresji, jakich doznali oni ze strony bolszewi-
ków oraz synonimem zdrady rewolucyjnych ideałów z 1917 roku.
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Muzyka jako zasada organizujac̨a
Wróćmy tymczasem do historii klasycznego anarchizmu w świetle idei TSA.

Przed „domkniec̨iem mapy” sporo antyautorytarnej energii wydatkowa-
no na „eskapistyczne” komuny typu Modern Times1, na najrozmaitsze fa-
lanstery2 oraz temu podobne. I, co ciekawe, niektóre z nich wcale nie miały
trwać „wiecznie”, a tylko tak długo, jak długo dany projekt spełniał swoje
cele. W świetle norm socjalistycznych i utopijnych eksperymenty te zakoń-
czyły sie ̨ niepowodzeniem i dlatego niewiele o nich wiemy.

Kiedy sie ̨okazało, że ucieczka przez granice ̨jest niemożliwa, w Europie na-
stała era rewolucyjnych Komun miejskich. Komuny Paryża, Lionu i Marsylii
nie przetrwały dostatecznie długo, by nabrać cech trwałych instytucji, nale-
ży zreszta ̨wat̨pić, czy taki przyświecał im cel. Dla nas, z naszego punktu wi-
dzenia, zasadniczym przedmiotem fascynacji jest duch Komun. W tamtych
latach i później anarchiści praktykowali rewolucyjny nomadyzm, dryfowa-
nie od powstania do powstania, pilnowali, by nie wygasła w nich ta siła du-
cha, jakiej doświadczali w momencie insurekcji. W rzeczy samej niektórzy
anarchiści z tradycji stirnerowsko-nietzscheańskiej zaczel̨i traktować taka ̨
działalność jako cel sam w sobie, jako sposób na wieczne okupowanie auto-
nomicznej strefy, ziemi niczyjej, która otwiera sie ̨ w samym środku wojen i
rewolucji (por. „zone”̨ w Tec̨zy grawitacji Pynchona). Deklarowali, że jeśli ja-
kakolwiek rewolucja socjalistyczna sie ̨ powiedzie, oni bed̨a ̨pierwszymi, któ-
rzy przeciwko niej wystap̨ia.̨ Nie przewidywali, by kiedykolwiek mieli prze-
stać, zanim nie zapanuje powszechna anarchia. Powitali z radościa ̨ wolne
Rady, które powstały w Rosji 1917 roku — to był ich cel. Ale gdy bolszewicy
zdradzili Rewolucje,̨ anarchistyczni indywidualiści jako pierwsi wrócili na
wojenna ̨ ścieżke.̨ Po Kronsztadzie3 rosyjscy anarchiści oczywiście potep̨ili

1 Anarchistyczna komuna powstała w 1851 roku na Long Island w stanie Nowy Jork.
2 Zgodnie z wizja ̨ Charles’a Fouriera falanstery miały być harmonijnie działajac̨ymi spo-

łecznościami, w których wszystkie namiet̨ności człowieka mogłyby znaleźć nie tylko zaspoko-
jenie, ale również konstruktywne zastosowanie.

3 Kronsztad — ufortyfikowany port morski w Zatoce Fińskiej. W lutym 192.1 roku wybu-
chło tam powstanie, w którym mied̨zy innymi anarchiści i socjaliści walczyli przeciw bolszewi-

36

pierś”, jak powiadaja ̨ sufiowie4, czyli „twarza ̨ w twarz”. No tak… ale… Ale:
wszak sama istota internetu opiera sie ̨ na zapośredniczeniu. Maszyny sa ̨na-
szymi ambasadorami—ciało jest nieistotne, chyba że jako terminal, zewszel-
kimi złowieszczymi konotacjami tego terminu.

Być może najlepszy sposób, by TSA odnalazło własna ̨ przestrzeń, polega
na równoczesnym odwołaniu sie ̨ do dwu pozornie sprzecznych poglad̨ów w
kwestii wysoko rozwiniet̨ych technologii oraz ich apoteozy pod postacia ̨Sie-
ci:

1. stanowiska, któremoglibyśmyokreślić jako antyklasowo-neopaleolityczno-
postsytuacjonistyczno-ultrazielone, stanowiac̨ego wykładnie ̨ luddy-
stycznego argumentu przeciwko zapośredniczeniu i przeciwko
Sieci;

2. stanowiska cyberpunkowych utopistów, futuro-libertarianów, Ha-
kerów Rzeczywistości i ich sojuszników, którzy postrzegaja ̨ Sieć
jako krok naprzód w ewolucji i zakładaja,̨ że da sie ̨ przezwycież̨yć
wszelkie złe efekty zapośredniczenia — przynajmniej pod warunkiem
uprzedniego wyzwolenia środków produkcji.

TSA zgadza sie ̨ze stanowiskiem hakerów, ponieważ chce zaistnieć — przy-
najmniej po cześ̨ci — poprzez Sieć, nawet jeśli miałoby to oznaczać zapo-
średniczenie przez Sieć. Ale akceptuje również argumentacje ̨ zielonych, po-
nieważ za żadna ̨ cene ̨ nie ma zamiaru wyrzec sie ̨ intensywnej świadomości
własnej cielesności i czuje wyłac̨znie odraze ̨ do właściwej cybergnozie pró-
by transcendencji ku ulotności i Symulacji. Dychotomia technologia/anty-
technologia jest w oczach TSA zasadniczo zwodnicza, jak wiek̨szość dycho-
tomii, których pozorne przeciwieństwa ostatecznie okazuja ̨ sie ̨ zafałszowa-
niami czy wrec̨z halucynacjami majac̨ymi swe źródło w semantyce. Inaczej
mówiac̨, TSA pragnie żyć w świecie danym tu i teraz, nie zaś w jakimś wy-
idealizowanym innym świecie, w wizjonerskiej rzeczywistości zrodzonej z
fałszywej unifikacji (wszystko albo zielone, albo metalowe), która może sta-
nowić jedynie jakieś kolejne gruszki na wierzbie zbierane na świet̨ego nigdy
(albo, jak ujeł̨a to Królowa, zwracajac̨ sie ̨ do Alicji: „Dżem jutro, dżem wczo-
raj… ale żadnego dżemu dziś”).

4 Adepci sufizmu, mistycznego nurtu islamu. Hakim Bey, zafascynowany sufizmem, po-
świec̨ił mu wiele artykułów i ksiaż̨ek. Zob. np. wydane w Polsce Millenium (Rzeszów 2003).
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TSA jest „utopijna” w tym sensie, że stanowi zobrazowanie wizji możliwej
intensyfikacji codziennego życia, albo — jak powiedzieliby surrealiści — ży-
cia przenikniet̨ego Cudownościa.̨ Nie może być jednak utopijna w zwykłym
znaczeniu słowa, nie może być jakimś nigdzie albo miejscem-które-nie-jest-
miejscem. TSA zawsze gdzieś jest. Sytuuje sie ̨ w punkcie przeciec̨ia rozma-
itych sił, podobna do pogańskiego miejsca mocy, położonego na skrzyżowa-
niu tajemniczych ley lines5, widzialnych jedynie dla adepta, pozornie niepo-
wiaz̨anych ze soba ̨ skrawków terenu, krajobrazu, prad̨ów powietrza, wod-
nych pływów, ścieżek zwierzat̨.Wdzisiejszych czasach linie te niekoniecznie
musza ̨ być wytrawione w czasie i przestrzeni. Niektóre istnieja ̨ jedynie „w”
internecie, aczkolwiek i one moga ̨sie ̨niekiedy nakładać na rzeczywisty czas
imiejsce. Byćmoże niektóre sa ̨„niezwykłe” w tym sensie, że nie istnieje kon-
wencja, za pomoca ̨której dałoby sie ̨określać je ilościowo. I oczywiście lepiej
badać je w świetle teorii chaosuniż socjologii, statystyki, ekonomii itp. Wzor-
ce sił, dziek̨i którym powstaje TSA, maja ̨coś wspólnego z owymi chaotyczny-
mi „dziwnymi atraktorami”6, które istnieja ̨ niejako pomied̨zy wymiarami.

TSA z natury chwyta sie ̨ każdego dostep̨nego środka, sprzyjajac̨ego jej re-
alizacji — powstanie obojet̨ne gdzie, zarówno w jaskini, jak i w Kosmicznym
Mieście zawieszonym gdzieś w L-5 — ale przede wszystkim kierować sie ̨ be-̨
dziewola ̨ożycia, od razu, albo najpred̨zej jak to tylkomożliwe, choćby nawet
w jakiejś podejrzanej albo pożałowania godnej formie, spontanicznie, bez re-
spektowania jakiejkolwiek ideologii albo nawet antyideologii. Wykorzysta
komputery, ponieważ one i tak już istnieja,̨ ale wykorzysta też moce do tego
stopnia obce alienacji czy Symulacji, że zagwarantuja ̨jej pewien „psychiczny
paleolityzm”, pierwotnie szamańskiego ducha, który „zainfekuje” nawet sa-
ma ̨Sieć (taki jest moim zdaniem prawdziwy sens kultury cyberpunk). Ponie-
waż TSA to intensyfikacja, nadwyżka, nadmiar, potlacz, życie, które realizu-
je sie ̨ przede wszystkim w przeżywaniu życia, a nie w zwykłym przetrwaniu
(jak głosiła płaczliwa dewiza lat 80.), nie może być określane ani przez tech-
nologie,̨ ani przez antytechnologie.̨ Zaprzecza samemu sobie niczym ten, kto

5 Ley lines — hipotetyczne nałożenie sie ̨miejsc o szczególnym znaczeniu i mocy, zaznacza-
ne w niektórych prymitywnych kulturach megalitami lub monumentami. Zjawiskiem tym po
raz pierwszy zajał̨ sie ̨ w 1921 roku archeolog Alfred Watkins w ksiaż̨ce The Old Straight Track
(Auckldand 1994).

6 Dziwne atraktory — termin pochodzac̨y z tak zwanej teorii chaosu określajac̨y poten-
cjalny stan stabilny, ku któremu „ciaż̨y” system chaotyczny. Wiec̨ej na ten temat zob. J. Gleick,
Chaos. Narodziny nowej nauki, tłum. P. Jaśkowski, Poznań 1996.
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Imaginarium seksualne wiaz̨ane z grupami „trójrasowymi” również
potwierdza te ̨ hipoteze.̨ Oczywiście „tubylcy” sa ̨ zawsze niemoralni, ale
ostatecznie rasowi renegaci i odszczepieńcy musza ̨ być polimorficznymi
zboczeńcami. Bukanierzy byli pederastami, Maurowie i ludzie gór stanowili
przykład krzyżowania ras i chowu wsobnego, „Jukesowie i Kallikakowie”18
pławili sie ̨ w cudzołóstwie i kazirodztwie (co prowadziło do takich mutacji
jak na przykład nadliczbowość palców), dzieci biegały nago i masturbowały
sie ̨ publicznie itd., itd. Nawrócenie na „stan Natury” paradoksalnie zdaje
sie ̨ równoznaczne z praktykowaniem wszelkich „nienaturalnych aktów”, a
w każdym razie tak powinniśmy sad̨zić, gdybyśmy uwierzyli purytanom i
wyznawcom eugeniki. Fakty sa ̨ jednak takie, że w istocie to właśnie wielu
przedstawicieli represywnych, moralistycznych społeczności rasistowskich
skrycie pragnie tych aktów rozwiaz̨łości, toteż wyprojektowuje je na ludzi z
marginesu, tym samym utwierdzajac̨ sie ̨ w przekonaniu, że sarni pozostaja ̨
cywilizowani i czyści. W rzeczy samej niektóre wspólnoty z marginesu
istotnie odrzucaja ̨moralność konsensu — na pewno robili to piraci! — i bez
wat̨pienia realizuja ̨ niektóre ze zrepresjonowanych pragnień cywilizacji.
(A nie mielibyście sami na nie ochoty?) Akt „dziczenia” jest zawsze aktem
erotycznym, aktem zrzucenia odzieży, obnażeniem.

Zanim zakończe ̨ temat „trójrasowych odizolowanych społeczności”,
chciałbymwspomnieć o entuzjazmie Nietzschego w stosunku do „mieszania
ras”. Urzeczony żywotnościa ̨ i uroda ̨ kultur hybrydalnych, zaproponował,
by krzyżowanie nie tylko stanowiło rozwiaz̨anie problemu rasy, ale również
zasade ̨nowej odmiany ludzkości, wolnej od etnicznego i narodowościowego
szowinizmu — był być może prekursorem „psychicznego nomada”. Speł-
nienie marzenia Nietzschego wciaż̨ wydaje sie ̨ równie odległe jak w chwili
jego deklaracji — szowinizm nadal ma sie ̨ dobrze. Nadal represjonuje sie ̨
kultury mieszane. A jednak strefy autonomiczne bukanierów i Marunów,
izmaelitów i Maurów, Rampaughów i „Kallikaków” wciaż̨ istnieja,̨ albo
przynajmniej wciaż̨ istnieja ̨opowieści o nich, stanowiac̨ wykładnie ̨zjawiska,
które Nietzsche mógłby nazwać Wola ̨Mocy jako Znikaniem. Do tego tematu
jeszcze powrócimy.

18 Fikcyjne nazwiska rodzin, które były bohaterami głośnych dysertacji „naukowych” po-
pełnionych na przełomie xix i xxwieku przez zwolenników eugeniki. Traktaty te w tendencyjny
sposób dowodziły, że rozwiaz̨łość i ubóstwo wiedzie do upośledzeń genetycznych.
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od indiańskich przodków — ale jeśli potraktujemy ich samookreślenie w
kategoriach „mitycznych” i historycznych, wówczas z pewnościa ̨ znacz-
nie wiec̨ej skorzystamy w naszym poszukiwaniu TSA. Otóż w ramach
społeczności plemiennych wyodreb̨nia sie ̨ takie, które niektórzy antropo-
logowie określaja ̨ mianem mannenbunden, czyli społeczności totemiczne,
kultywujac̨e jedność z „natura”̨ poprzez akty zmiany postaci, stawanie
sie ̨ zwierzec̨iem-totemem (na przykład lykantropia, jaguarowi szamani,
ludzie-lamparty, czarownice-kory itd). W kontekście całego kolonialnego
społeczeństwa (jak zauważa Taussig w Shamanism, Colonialism and the Wild
Man) moc zmiany postaci jest postrzegana jako właściwa rdzennej kulturze
— tym samym represjonowany wycinek społeczeństwa w paradoksalny
sposób nabywa swoistej mocy dziek̨i mitowi o swej okultystycznej wiedzy
stanowiac̨ej przedmiot lek̨u i poznania ze strony kolonistów. Rzecz jasna,
tubylcy istotnie dysponuja ̨ wiedza ̨ okultystyczna,̨ jednak w odpowiedzi na
imperialistyczne postrzeganie kultury tubylczej jako odmiany „duchowej
dzikości” zaczynaja ̨ coraz bardziej świadomie widzieć siebie w takiej roli.
Nawet jeśli spycha sie ̨ ich na margines, to ów Margines nabiera magicznej
aury. Przed nastaniem białego człowieka byli zwykłymi plemionami two-
rzonymi przez ludzi — teraz sa ̨ „strażnikami Natury”, mieszkańcami „stanu
Natury”. I ostatecznie sam kolonista też daje sie ̨ uwieść „mitowi”. Każdy
Amerykanin, który chce zostać odszczepieńcem albo powrócić do Natury,
nieodmiennie „staje sie ̨ Indianinem”. Radykalni demokraci z Massachusetts
(duchowi spadkobiercy radykalnych protestantów), którzy zorganizowali
bostońskie Tea Party16 i którzy dosłownie wierzyli, że rzad̨ można znieść
(cały region Berkshire zadeklarował, że znajduje sie ̨ w „stanie Natury”!),
przebrali sie ̨ za Mohawków. I tak to koloniści, którzy nagle zobaczyli w
sobie zepchniet̨ych na margines vis-d-vis ojczyzny, utożsamili sie ̨ z rola ̨
zepchniet̨ych na margines tubylców, tym samym (w pewnym sensie)
zinternalizowali daż̨enie do uczestnictwa w ich okultystycznej mocy, w ich
mitycznym oddziaływaniu. Od ludzi gór17 po skautów — marzenie o „staniu
sie ̨ Indianinem” wspiera niezliczone wat̨ki amerykańskiej historii, kultury i
świadomości.

16 Protest przeciw administracji brytyjskiej zorganizowany w 1773 roku przez kolonistów
z Bostonu polegajac̨y na wrzuceniu do wody ładunku herbaty z trzech statków. Był to sprzeciw
wobec Tea Act, ustawy nakładajac̨ej na kolonistów podatki, z którymi ci nie chcieli sie ̨ zgodzić.

17 Mountain Men — owiana romantyczna ̨ aura ̨ społeczność traperów, awanturników i han-
dlarzy futer istniejac̨a w Górach Skalistych w pierwszej połowie XIX wieku.
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prawdziwie gardzi diabelskim pomiotem, ponieważ przede wszystkim chce
być, nie dbajac̨ o „perfekcje”̨, lekceważac̨ ostateczna ̨nieruchomość.

Kiedy zastanawiamy sie ̨ nad zbiorami Mandelbrota7 i przyglad̨amy kom-
puterowym odwzorowaniom graficznym, dostrzegamy — we fraktalnym
wszechświecie —mapy, które sa ̨osadzone i w rzeczy samej ukryte wmapach
ukrytych w kolejnych mapach, itd. aż do granic mocy obliczeniowej. Po
co jest ta mapa, która ̨ w pewnym sensie możemy rozumieć jako majac̨a ̨
odwzorowanie 1:1 we fraktalnym wymiarze? Co można z nia ̨ jeszcze zrobić
oprócz podziwiania jej psychodelicznej elegancji?

Gdybyśmy mieli wyobrazić sobie mape ̨ informacji —kartograficzna ̨ pro-
jekcje ̨Sieci w całej jej okazałości — to musielibyśmy zaznaczyć na niej cechy
charakterystyczne chaosu, które już sie ̨ zaczeł̨y objawiać, na przykład w ra-
mach operacji złożonego przetwarzania równoległego, w systemach teleko-
munikacyjnych, w transferach „elektronicznego pieniad̨za”, w wirusach, w
partyzanckim hakerstwie itp.

Każdy z tych „obszarów” chaosu dałoby sie ̨ przedstawić za pomoca ̨ topo-
grafii podobnych do zbiorów Mandelbrota z takim skutkiem, że „półwyspy”
byłyby jakoś tam osadzone, a równocześnie ukryte wmapie — ale w taki spo-
sób, że zdawałyby sie ̨ „znikać”. Taki „zapis” — którego elementy znikaja ̨ i
same usuwaja ̨ sie ̨ w cień — odzwierciedla dokładnie proces, w wyniku któ-
rego Sieć staje sie ̨ sama w sobie zapośredniczona, niekompletna nawet dla
wewnet̨rznej, jej właściwej autopercepcji, całkowicie niekontrolowalna. In-
nymi słowy, zbiór Mandelbrota, wzgled̨dnie jakiś jego analogon, mógłby sie ̨
okazać przydatny dla plottingu8 (we wszelkich znaczeniach tego słowa), czy-
li projektowania i budowy kontr-Sieci, zgodnie z wszelkimi regułami cechu-
jac̨ymi proces chaotyczny, „kreatywna ̨ ewolucje”̨, by użyć tu terminu Prigo-
gine’a9. Przede wszystkim jednak zbiór Mandelbrota służy za metafore ̨ „ma-
powania” interfejsu łac̨zac̨ego TSA z Siecia,̨ za metafore,̨ która przedstawia

7 Zbiór Mandelbrota — figura powstajac̨a jako podzbiór płaszczyzny zespolonej, której
brzeg ma kształt jednego z najbardziej znanych fraktali (przypomina dwa nałożone na siebie
cześ̨ciowo półkola z „przyklejonymi” symetrycznie coraz mniejszymi kołami). Nazwa pochodzi
od nazwiska francuskiego matematyka polskiego pochodzenia Benoit Mandelbrota

8 Ang. plotting oznacza sporzad̨zanie wykresów lub map, ale również zawiaz̨ywanie spi-
sku bad̨ź tworzenie intrygi (mied̨zy innymi dzieła literackiego), wzgled̨nie dzielenie wiek̨szego
terenu na parcele czy też działki.

9 Ilya Prigogine (1917–2003) — belgijski fizyk pochodzenia rosyjskiego, laureat Nagrody
Nobla, zajmował sie ̨ termodynamika,̨ w tym szczególnie procesami nieodwracalnymi i struk-
turami dyssypatywnymi, czyli dalekimi od równowagi stanami stabilnymi, których powstaniu
towarzyszy spontaniczny wzrost uporzad̨kowania systemu. Po polsku dostep̨na jest populary-
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go jako znikanie informacji. Każda „katastrofa” w Sieci to zastrzyk energii
dla internetu, dla kontr-Sieci. Chaos spowoduje uszkodzenie Sieci, internet
natomiast dziek̨i niemu bed̨zie mógł prosperować.

Dziek̨i aktom piractwa danych choćby, a ogólniej rzecz biorac̨, dziek̨i co-
raz bardziej intymnym i skomplikowanymmetodom zacieśniania zwiaz̨ków
z chaosem, internetowy haker, cybernetyk TSA, znajdzie sposoby na korzy-
stanie z perturbacji, katastrof i zapaści w Sieci (sposoby na wyłowienie in-
formacji z „entropii”). Haker TSA— bricoleur, pożeracz okruchów informacji,
szmugler, szantażysta, albo wrec̨z cyberterrorysta — bed̨zie sprzyjał ewolu-
cji tajnych fraktalnych powiaz̨ań. Takie powiaz̨ania oraz najróżniejsze infor-
macje, których transfer umożliwia,̨ bed̨a ̨ tworzyły kolejne „źródła energii”
potrzebnej do zaistnienia TSA — dokładnie jak w przypadku okradania mo-
nopolu energetycznego celem oświetlenia opustoszałego domu wybranego
przez skłotersów na ich siedzibe.̨

Takim sposobem internet może stać sie ̨ pasożytem Sieci i dziek̨i temu ge-
nerować sytuacje sprzyjajac̨e TSA — ale równocześnie strategia ta może być
rozumiana jako próba konstrukcji alternatywnej i autonomicznej Sieci, „wol-
nej” i już niepasożytniczej, która posłuży jako podstawa „nowego społeczeń-
stwa wyłaniajac̨ego sie ̨ ze skorupy starego”. W praktycznym sensie można
uważać kontr-Sieć i TSA za cele same w sobie — z teoretycznego punktu wi-
dzenia moga ̨ jednak być traktowane jako forma walki o inna ̨ rzeczywistość.

Majac̨ to wszystko na uwadze, nadal jednak nie powinniśmy zamykać oczu
na całkowicie uzasadnione niepokoje, które rodzi kwestia komputeryzacji,
nie uciekać od pewnych pytań — wciaż̨ pozbawionych odpowiedzi —
zwłaszcza dotyczac̨ych komputera osobistego. Dzieje sieci komputerowych,
BBS-ów i różnych innych eksperymentów w ramach elektrodemokracji
dotychczas w wiek̨szej cześ̨ci mieściły sie ̨ w ramach zajeć̨ określanych jako
hobbistyczne. Wielu anarchistów i libertarian głeb̨oko wierzy w pecety,
traktujac̨ je jako wyzwolenie i samowyzwolenie, ale trudno byłoby tu jednak
wskazać rzeczywiste zdobycze, prawdziwa,̨ namacalna ̨wolność.

Mało interesujemnie jakaś hipotetyczna, rzekomowłaśnie rodzac̨a sie ̨kla-
sa przedsieb̨iorców pracujac̨ych na własny rachunek przy przetwarzaniu da-
nych i tekstu, która już niebawem miałaby udźwignać̨ na swoich barkach
któraś̨ z wielkich branż chałupnictwa wzgled̨nie mrówcza ̨ produkcje ̨ detali
dla rozmaitych korporacji i biurokracji. Powiem wiec̨ej, nie trzeba być ja-

zatorska ksiaż̨ka,̨ której jest współautorem: I. Prigogine, I. Stengert, Z chaosu ku porzad̨kowi. Nowy
dialog człowieka z przyroda, przeł. K. Lipszyc, przedmowa ̨opatrzył B. Baranowski,Warszawa 1990.
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wanymi społecznościami). Owe legendy to były, jak sie ̨ okazało, funkcjonu-
jac̨e wśród miejscowej ludności reminiscencje łgarstw wymyślanych przez
Towarzystwo Eugeniczne, którego amerykańska siedziba mieściła sie ̨ w Vi-
neland w stanie New Jersey i które przeprowadzało zwyczajowe „reformy”
majac̨e na celu zapobieżenie „krzyżowaniu sie ̨ ras” i „umysłowemu niedoro-
zwojowi” w Pine Barrens (mied̨zy innymi publikowali fotografie Klinkaków,
poddane chamskiemu, ostentacyjnemu retuszowi, by wyglad̨ali na nich jak
potwory zrodzone z wsobnego chowu i zwiaz̨ków mied̨zyrasowych).

„Odizolowane społeczności” — te przynajmniej, które zachowały swoja ̨
tożsamość jeszcze po XX wiek — uparcie opieraja ̨ sie ̨ wchłoniec̨iu albo
przez kulture ̨ głównego nurtu albo przez czarna ̨ subkulture,̨ w ramach
której nader chet̨nie umieszczaja ̨ je współcześni socjologowie. W latach 70.
wiele ugrupowań — w tym Maurowie i Ramapaughowie — zainspirowanych
renesansem rdzennych Amerykanów, zwróciło sie ̨ do B.I.A.15 o uznanie ich
za plemiona indiańskie. Odmówiono im takiego statusu mimo wsparcia dzia-
łaczy indiańskich. Gdyby jednak wygrali, ustanowiliby groźny precedens
dla wszelkiego rodzaju odszczepieńców, poczynajac̨ od „białych pejotystów”
i hipisów, na czarnych nacjonalistach, aryjczykach, anarchistach i liberta-
rianach kończac̨ — „wszechrezerwat” dla wszystkich bez wyjat̨ku! „Projekt
zachodnioeuropejski” nie może uznać istnienia Dzikusa — zielony chaos
w dalszym ciag̨u stanowi zbyt wielkie zagrożenie dla imperialistycznego
marzenia o porzad̨ku.

Maurowie i Ramapaughowie zasadniczo odrzucili „diachroniczne” czy też
historycznewyjaśnieniewłasnego rodowoduna rzecz „synchronicznego” sa-
mookreślenia sie ̨ opartego na „micie” adopcji dokonanej przez Indian. Albo,
ujmujac̨ to inaczej, sami siebie nazwali Indianami. Gdyby tak każdy, kto ży-
czy sobie „być Indianinem”, mógł to osiag̨nać̨ przez prosty akt samookreśle-
nia, wyobraźcie sobie, z iloma odejściami do Croatan mielibyśmy wówczas
do czynienia. Ten stary okultystyczny cień nadal nawiedza ostatki naszych
lasów (które, nawiasemmówiac̨, znacznie sie ̨rozrosły na PółnocnymWscho-
dzie od przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy to zarosły wielkie trakty biegnac̨e
przez obszary rolnicze. Thoreau na łożu śmierci marzył o powrocie „…In-
dian… lasów…” — o powrocie ofiar represji).

Maurowie i Ramapaughowie, rzecz jasna, maja ̨ ugruntowane, materialne
podstawy, by móc uważać sie ̨ za Indian — ostatecznie naprawde ̨ pochodza ̨

15 Bureau of Indian Affairs — agencja rzad̨u USA zajmujac̨a sie ̨ rdzennymi mieszkańcami
kraju.
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ła nowoprzybyłych;w innych przypadkach powstawały noweplemiona. Stad̨
właśnie wspólnota Marunów z bagien Great Dismal, którzy przetrwali przez
xviii i xix wiek, przyjmujac̨ zbiegłych niewolników, funkcjonujac̨ jako stacja
podziemnej kolei oraz religijne i ideologiczne centrum buntów niewolników.
Wyznawana ̨ przez nich religia ̨ było hoodoo, mieszanka elementów afrykań-
skich, tubylczych i chrześcijańskich i, jak podaje historyk H. Leaming-Bey,
kapłani i przywódcy Marunów z Great Dismal byli określani jako Wysoki
Blask Siedmiu Palców.

Rampaughowie z północnego New Jersey (błed̨nie uznawani za Białych
Jacksona13) reprezentuja ̨ jeszcze inny romantyczny i archetypowy rodowód
ufundowany przez byłych niewolników holenderskich tchórzów, rozmaite
klany plemion Delaware i Algonkinów, zwykle „prostytutki”, „hessian”
(określenie nadawane zabłak̨anym najemnikom brytyjskim, odszczepień-
czym lojalistom itd.) oraz miejscowe grupy społecznych bandytów, na
przykład bande ̨ Claudiusa Smitha14.

Niektóre grupy przyznaja ̨ sie ̨ do afrykańsko-islamskiego rodowodu. Na
przykład Maurowie z Delaware albo benizmaelici, którzy migrowali z Ken-
tucky do Ohio w połowie XVIII wieku. Izmaelici praktykowali poligamie,̨ nie
pili alkoholu, zarabiali na życie jako grajkowie, wchodzili w zwiaz̨ki małżeń-
skie z Indianami i przejmowali ich obyczaje. A ponadto byli takimi zwolen-
nikami nomadyzmu, że budowali sobie domy na kółkach. Trasa ich corocz-
nej migracji biegła zygzakiem, zahaczajac̨ o miasta pogranicza o takich na-
zwach jak Mekka i Medyna. W xix wieku niektórzy zaczel̨i wyznawać ideały
anarchistyczne i stali sie ̨ celem nadzwyczaj okrutnego pogromu przeprowa-
dzonego podhasłem„zbawienie poprzez eksterminacje”̨ przez Towarzystwo
Eugeniczne, które wydało cześ̨ć ze swych najwcześniejszych rozporzad̨zeń
właśnie w odniesieniu do nich. Jako plemie ̨ „zniknel̨i” w latach 20. XX wie-
ku, ale prawdopodobnie zasilili szeregi pierwszych sekt Czarnego Islamu, ta-
kich jak Moo,rish Science Tempie. Ja sam wychowywałem sie ̨ na legendach
o „Kall ikakach” z okolic Pine Barrens w stanie New Jersey (oraz, rzecz ja-
sna, na Lovecrafcie, zacietrzewionym rasiście, który fascynował sie ̨ odizolo-

13 Jackson Whites — społeczność żyjac̨a w dolinie rzeki Hudson, o niewyjaśnionej gene-
alogii, stworzona przez Indian, Murzynów, Holendrów, Niemców i Włochów. Na skutek izola-
cji i małżeństw zawieranych wyłac̨znie w ramach członków wspólnoty dopuściła do powstania
ogromnej liczby anomalii genetycznych, jak nadpalczastość, albinizm, szarość skóry, upośle-
dzenia umysłowe itp.

14 Claudius Smith (1736–1779) — lojalista, przywódca partyzantów z okresu rewolucji ame-
rykańskiej.
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snowidzem, by przewidzieć, że ta „klasa” stworzy własna ̨ podklase ̨ — coś
w rodzaju lumpenyuppitariatu, na przykład podklase ̨ gospodyń domowych,
które utrzymuja ̨swoje rodziny z „dodatkowych dochodów”, przekształcajac̨
własne domy w zakłady pracy oparte na wyzysku, małe tyranie Pracy, gdzie
„szefem” bed̨zie sieć komputerowa. Niewielkie wrażenie robia ̨ też na mnie
informacje i usługi oferowane przez współczesne „radykalne” serwisy sie-
ciowe. Gdzieś — zapewnia sie ̨— istnieje „gospodarka informacyjna”. Może i
tak, ale informacje stanowiac̨e przedmiot wymiany w ramach „alternatyw-
nych” BBS-ów to w wiek̨szości czatowe pogaduszki i politechniczny bełkot.
Czy jest to gospodarka, czy raczej tylko rozrywka dla entuzjastów?OK, dziek̨i
pecetom doszło do kolejnej „rewolucji wydawniczej”; OK, rozwijaja ̨ sie ̨mar-
ginalne sieci; OK,moge ̨obecnie prowadzić sześć rozmów telefonicznych rów-
nocześnie. Ale co to zmieniło w moim codziennym życiu?

Przecież zdobyłem już w życiu mnóstwo danych, które poszerzyły moje
horyzonty, a to dziek̨i ksiaż̨kom, filmom, telewizji, teatrowi, telefonom,
poczcie, odmiennym stanom świadomości itd. Czy naprawde ̨ potrzebny mi
pecet, żeby pozyskać jeszcze wiec̨ej takich danych? Czyżbyście oferowali mi
jakieś tajne informacje? Cóż…może odczuwam pokuse…̨ ale nadal domagam
sie ̨ cudownych tajemnic, nie tylko zastrzeżonych numerów telefonów,
wzgled̨nie banałów o gliniarzach i politykach. Komputerów potrzebuje ̨
przede wszystkim po to, by dostarczały mi informacji zwiaz̨anych z praw-
dziwymi dobrami — z „dobrymi rzeczami w życiu”, jak to ujmuje preambuła
tww. Ale w tymmiejscu, jako że oskarżam hakerów i BBS-owców o irytujac̨e
rozmycie intelektualne, musze ̨ sam zejść z barokowych chmur Teorii i
Krytyki i wyjaśnić, co rozumiem przez „prawdziwe dobra”.

Dajmy na to, że na przykład z powodów tak politycznych, jak i osobistych,
pragne ̨dobrej żywności, lepszej niż ta, która ̨może dać mi kapitalizm— żyw-
ności nieskażonej, nadal majac̨ej mocne, naturalne aromaty. By skompliko-
wać zabawe,̨ wyobraźmy sobie, że żywność, której łakne,̨ jest nielegalna— że
jest to na przykład surowe mleko albo mamea, wyśmienity kubański owoc,
którego nie wolno importować do Stanów w postaci świeżej, bo jego nasio-
na maja ̨ rzekomo własności halucynogenne (tak mi przynajmniej mówiono
— w końcu nie jestem farmerem). Albo przyjmijmy, że jestem importerem
rzadkich perfum i afrodyzjaków, a żeby uatrakcyjnić zabawe,̨ załóżmy do-
datkowo, że wiek̨szość moich towarów też jest nielegalna. Albo że na przy-
kład chce ̨ handlować usługami w zakresie komputerowej obróbki tekstów i
w ramach zapłaty przyjmować rzepe,̨ ale nie chce ̨ zgłaszać tych transakcji
do Urzed̨u Skarbowego (jak nakazuje prawo, wierzcie albo nie). Albo że chce ̨
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poznawać innych ludzi celemodbywania z nimi aktówprzysparzajac̨ych obo-
pólnej przyjemności, uzgodnionych wprawdzie przez obie strony, a jednak
nielegalnych (były już próby uprawiania ostrego seksu za pośrednictwem
BBS-ów, ale zostały udaremnione — a na co podziemie z tak ned̨znym syste-
membezpieczeństwa?). Krótkomówiac̨, załóżmy, żemampo dziurki w nosie
zwykłej informacji, tego ducha wmaszynie. Waszym zdaniem komputery sa ̨
zasadniczo już teraz zdolne do spełniania moich pragnień w zakresie jedze-
nia, dragów, seksu, unikania podatków. No wiec̨ o co chodzi? Dlaczego tak
sie ̨ nie dzieje?

TSA powstawały, powstaja ̨ i bed̨a ̨ powstawać zarówno z pomoca,̨ jak i bez
pomocy komputerów. Żeby jednak TSA mogło rozwinać̨ swój pełny poten-
cjał, musi sie ̨ stać wmniejszym stopniu kwestia ̨ samozapłonu, a w wiek̨szym
upodobnić do fenomenu „wysp w Sieci”. Sieć, czy raczej kontr-Sieć, pocia-̨
ga za soba ̨ obietnice ̨ stania sie ̨ integralnym aspektem TSA, stanowiac̨ dodat-
kowy atut, który pomnoży jej potencjał, wywoła „skok kwantowy” (jakie to
dziwne, że ten termin od jakiegoś czasu oznacza każda ̨wielka,̨ istotna ̨ prze-
miane)̨ w jej złożoności i doniosłości. TSA musi już teraz zaistnieć w ramach
świata czystej przestrzeni, w ramach świata zmysłów. TSA — progowa, czy
wrec̨z efemeryczna — musi połac̨zyć informacje ̨ z pragnieniem, jeśli ma zre-
alizować swoja ̨ przygode ̨ (swój „happening”), jeśli ma spełnić sie ̨ w ramach
swego przeznaczenia, jeśli ma nasycić sie ̨ swoim własnym stawaniem.

Być może twórcy szkoły neopaleolitycznej maja ̨ racje,̨ gdy zapewniaja,̨ że
powinniśmy unicestwiać — lub choćby porzucać — wszelkie formy aliena-
cji i zapośredniczenia zawczasu, zanim nasze cele bed̨a ̨ mogły być realizo-
wane, tudzież, jak twierdza ̨ niektórzy futuro-libertarianie, prawdziwa ̨ anar-
chie ̨ można realizować tylko w Kosmosie. Niemniej jednak dla TSA nie jest
specjalnie ważne to, co „było” albo „bed̨zie”. Interesujac̨e sa ̨ efekty, uwień-
czone sukcesem rajdy na rzeczywistość konsensusu, przełomy nakierowane
na bardziej intensywne i bogate życie. Jeśli nie da sie ̨wykorzystać kompute-
ra do tego projektu, to trzeba bed̨zie przezwycież̨yć komputer. Intuicja pod-
powiada mi jednak, że kontr-Sieć już powstaje, że być może już istnieje —
mimo że dowieść prawdziwości tych słów nie potrafie.̨ Oparłem teorie ̨ TSA
w dużej mierze na tej właśnie intuicji. Recz jasna, internet również angażu-
je nieskomputeryzowane sieci wymiany informacji, takie jak wydawnictwa
samizdatowe, czarny rynek itd. — a jednak to logiczne, że pełen potencjał
niehierarchicznej sieci informacyjnej wiedzie do komputera jako do narze-̨
dzia par excellence. Czekam teraz, aż hakerzy dowioda,̨ że mam racje,̨ że moja
intuicja ma pokrycie w rzeczywistości. Jednak gdzie moje rzepy?
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wybierano na krótkie kadencje, dzielono łupy; nauczano doktryny wolności
jeszcze bardziej radykalnej niźli zawarta w Common Sense12.

Libertatia miała nadzieje ̨ przetrwać i Mission poległ w jej obronie. Nie-
mniej jednak wiek̨szość pirackich utopii miała z założenia status tymcza-
sowy — w rzeczy samej prawdziwymi „republikami” korsarzy były ich stat-
ki żeglujac̨e wedle postanowień Artykułów. Przybrzeżne enklawy zazwyczaj
nie uznawały żadnego prawa. Ostatni klasyczny przykład, Nassau na Bermu-
dach, nadmorska osada stworzona na plaży z szop i namiotów, gdzie królo-
wały wino, kobiety (i zapewne również chłopcy, wnoszac̨ z Sodomy and Piracy
Birge’a), pieśń (piraci uwielbiali muzyke ̨ i zwykli najmować muzykantów na
swoje rejsy) oraz straszliwe okrucieństwa, znikneł̨a w ciag̨u jednej nocy, kie-
dy w zatoce pojawiła sie ̨ flota brytyjska. Blackbeard, „Calico Jack” Rackham
i jego załoga złożona z kobiet piratów przenieśli sie ̨ na dziksze wybrzeża, w
poszukiwaniu jeszcze bardziej burzliwego losu, podczas gdy inni potulnie
zaakceptowali amnestie ̨ i dali sie ̨ zresocjalizować. Ale hukali ierska tradycja
przetrwała, zarówno na Madagaskarze, gdzie dzieci piratów mieszanej krwi
zaczeł̨y tworzyć swoje własne królestwa, jak i na Karaibach, gdzie zbiegłym
niewolnikom oraz grupom czarno-czerwono-białych mieszańców, czyli tak
zwanymMarunom, udawało sie ̨ znakomicie prosperować w górach i innych
położonych na uboczu terenach. Społeczność Marunów z Jamajki zachowa-
ła nawet pewien stopień autonomii oraz wiele dawnych obyczajów do czasu,
kiedy odwiedziła ich tam Zora Neale Hurston w latach 20. XX wieku (por. jej
powieść leli My Horse).Marianowie z Surinamu nadal praktykuja ̨afrykańskie
,pogaństwo”.

W XVIII wieku Ameryka Północna również wydała szereg odszczepień-
czych „trójrasowych odizolowanych społeczności”. (Ten klinicznie brzmia-̨
cy termin wymyśliło Towarzystwo Eugeniczne, które przeprowadziło pierw-
sze naukowe badania nad tymi społecznościami. Niestety, „nauka” posłu-
żyła tu jedynie za wymówke ̨ dla szerzenia nienawiści do rasowych „kun-
dli” i biedoty, a „rozwiaz̨anie problemu” polegało zazwyczaj na przymuso-
wej sterylizacji). Poczat̨kowo składały sie ̨ wyłac̨znie ze zbiegłych niewolni-
ków i pańszczyźnianych chłopów, „przestep̨ców” (tj. osób bardzo ubogich),
„prostytutek” (tj. białych kobiet, które poślubiały niebiałych) oraz członków
rozmaitych rdzennych plemion. W niektórych przypadkach — na przykład
wśród Seminolów i Czirokezów— tradycyjna struktura plemienna wchłania-

12 Common Sense — wydany w 1776 roku pamflet autorstwa Thomasa Paine’a, amerykań-
skiego rewolucjonisty i radykała. Nawoływał do afirmacji wolności i uniezależnienie sie ̨ amery-
kańskich kolonii od brytyjskiej Korony.
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li w zwiaz̨ki małżeńskie z rdzennymi mieszkańcami Karaibów, akceptowali
czarnych i Hiszpanów jako sobie równych, odrzucali wszelka ̨przynależność
narodowa,̨ wybierali swoich kapitanów demokratycznie i nawracali sie ̨ na
„stan Natury”. Po zadeklarowaniu, że sa ̨ w stanie „wojny z całym światem”
pożeglowali przed siebie, by łupić, zwiaz̨ani wszak wzajemnymi umowami,
które nazwali Artykułami — miały one tak egalitarny charakter, że każdy
członek grupy otrzymywał równy udział, a kapitan zazwyczaj jeden i jedna ̨
czwarta ̨ albo jeden i jedna ̨ druga ̨ udziału. Chłosta i kary były zakazane —
waśnie rozstrzygano droga ̨ głosowania albo zgodnie z postanowieniami ko-
deksu honorowego.

Piratów po prostu nie można uważać za zwykłych rozbójników czy nawet
protokapitalistów, jak czynia ̨ to niektórzy historycy. W pewnym sensie by-
li „społecznymi bandytami”, aczkolwiek ich społeczności nie były tradycyj-
nymi społeczeństwami chłopskimi, tylko „utopiami” tworzonymi niemal ex
nihilo na różnych terrae incognitae, enklawami totalnej wolności zajmujac̨y-
mi puste miejsca na mapie. Po upadku Tortugi bukanierski ideał przetrwał
przez cały „złoty wiek” piractwa (około 1660—1720) i to właśnie on przyświe-
cał powstawaniu bukanierskich osad na przykład na Belize. A kiedy cała sce-
na przeniosła sie ̨na Madagaskar — wyspe ̨wciaż̨ jeszcze niezagarniet̨a ̨przez
imperialistyczna ̨władze,̨ rzad̨zona ̨ jedynie przez luźna ̨ organizacje ̨miejsco-
wych królów i wodzów, którzy powitali nowych sojuszników z otwartymi
ramionami — Utopia Piracka osiag̨neł̨a swoja ̨ najwyższa ̨ forme.̨

Opowieść Defoe o kapitanieMissionie i założeniu Libertatii10 może być, jak
twierdza ̨niektórzy historycy, literackim przekłamaniem, którego celem by-
ło propagowanie radykalnych teorii społecznychwigów11 —niemniej jednak
A General History of the Pyrates (1724–28), w której została przedstawiona,
po dziś dzień niemal w całości jest uważana za prawdziwa ̨ i rzetelna.̨ Co wie-̨
cej, prawdziwości tego epizodu bynajmniej nie podważano w czasach, kiedy
opublikowano ksiaż̨ke,̨ żyło wtedy jeszcze wielu marynarzy z Madagaskaru.
Wierzyli oni w nia,̨ ponieważ poznali pirackie enklawy bardzo podobne do
Libertatii. Zapraszano do nich wyzwolonych niewolników, tubylców i nawet
odwiecznych wrogów, takich jak Portugalczycy, by przyłac̨zali sie ̨ do spo-
łeczności na całkowicie równych prawach, a wyzwalanie galerników było za-
jec̨iem priorytetowym. Ziemia stanowiła wspólna ̨własność, przedstawicieli

10 Chodzi o powieść Daniela Defoe Of Captain Mission and his Crew z 1728 roku.
11 Brytyjska Partia Wigów — jedna z pierwszych partii politycznych, działajac̨a w Anglii

w II połowie XVII wieku. Wystep̨owała przede wszystkim przeciw absolutyzmowi Stuartów i
opowiadała sie ̨ za monarchia konstytucyjna.̨
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«Poszliśmy do Croatan»
Naszym zamiarem nie jest ani definiowanie TSA, ani też wypracowanie do-
gmatyki nakazujac̨e jej tworzenie. Dowodzimy raczej, że była, jest i bed̨zie.
Dlatego właśnie rzut oka na przeszłość i przyszłości TSA może okazać sie ̨po-
mysłem ciekawszym i przynoszac̨ymwiec̨ej korzyści, nie zaszkodza ̨również
spekulacje na temat jej przyszłych odsłon — odwołujac̨ sie ̨ do kilku proto-
typów TSA, być może damy rade ̨ oszacować jej potencjalny zasieg̨, albo na-
wet dostrzeżemy przebłysk „archetypu”. Zamiast kusić sie ̨ o podejście ekcy-
klopedyczne, zastosujemypewna ̨uogólniajac̨a,̨ niedyskryminujac̨a ̨technike,̨
oparta ̨ na mozaice przebłysków, jako punkt wyjścia wybierajac̨ arbitralnie
przełom XVI i XVII wieku oraz poczat̨ki zasiedlania Nowego Świata.

Otwarcie „Nowego” Świata już od samego poczat̨ku zaplanowano jako ope-
racje ̨ okultystyczna.̨ Bodajże to mag John Dee, duchowy doradca Elżbiety I,
jest autorem koncepcji „magicznego imperializmu”, która ̨zaraził całe swoje
pokolenie. Halkyut i Raleigh1 ulegli jego czarowi, Ra

leigh zaś wykorzystał swoje powiaz̨ania ze Szkoła ̨ Nocy — cabalem myśli-
cieli, arystokratów i adeptów— by wesprzeć sprawe ̨eksploracji i kolonizacji
nowych ziem oraz sporzad̨zania ich map. Utworem propagujac̨ym nowa ̨ ide-
ologie ̨ była Burza, a Kolonia Roanoke stanowiła pierwszy pokazowy ekspery-
ment.

Alchemiczny poglad̨ na Nowy Świat nakazywał kojarzyć go zmateria prima
albo hyle, ze „stanem natury”, niewinności i nieograniczonych możliwości
(stad̨ Wirginia — dziewicza ziemia), z chaosem wzgled̨nie poczat̨kiem, które
adept miał przekształcić w „złoto”, czyli w duchowa ̨ doskonałość oraz
materialne bogactwo. Ta alchemiczna wizja jest po cześ̨ci przesiak̨niet̨a rze-
czywista ̨ fascynacja ̨ poczat̨kiem, jego skryta ̨ afirmacja,̨ poczuciem tes̨knoty
za jego bezkształtna ̨ forma ̨ skoncentrowana ̨ wokół symbolu „Indianina”:
„człowieka” w stanie Natury, niezdeprawowanego przez „rzad̨”. Kaliban,

1 Richard Halkyut (1552–1616) — angielski pisarz, głoścny zwolennik angielskiej koloniza-
cji Ameryki Północnej. Sir Walter Raleigh (1554–1618) — angielski żeglarz i pisarz. Organizował
brytyjskie próby kolonizacji Ameryki Północnej.
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Dzikus, niczym wirus zamieszkuje machine ̨ Okultystycznego Imperializmu;
las/zwierze/̨ludzie sa ̨ od samego poczat̨ku otoczeni magiczna ̨ moca ̨ tego,
co marginalne, wzgardzone i odrzucone. Z jednej strony Kaliban jest
brzydki, a Natura to „wyjac̨a dzicz”, z drugiej strony Kaliban jest szlachetny
i wolny, a Natura to Raj. To rozdwojenie w europejskiej świadomości
wyprzedza romantyczno-klasycystyczna ̨ dychotomie;̨ zakorzenione jest w
renesansowej magii wysokiej. Skrystalizowane dziek̨i odkryciu Ameryki
(Eldorado, fontanny młodości), osadziło sie ̨ na trwale w rzeczywistych
planach kolonizacji.

Uczono nas w szkole podstawowej, że pierwsze osady na Roanoke były fia-
skiem; koloniści zniknel̨i, pozostawiajac̨ za soba ̨ jedynie tajemnicza ̨ wiado-
mość: „Poszliśmy do Croatan”. Później jednak usiłowano doniesienia o „zie-
lonookich Indianach” zdyskwalifikować jako legende.̨ Podrec̨znik sugeruje,
że Indianie dokonali masakry na bezbronnych osadnikach. Oczywiście, Cro-
atan nie było jakimś Eldorado. Tak nazywało sie ̨ plemie ̨ zaprzyjaźnionych z
osadnikami Indian. Europejczycy rzeczywiście musieli wiec̨ przenieść sie ̨ z
wybrzeża do bagien Great Dismal i tam zostali wchłoniec̨i przez plemie.̨ Za-
tem zielonoocy Indianie istnieli naprawde ̨— nadal tam żyja ̨i wciaż̨ nazywaja ̨
siebie Croatanami2.

Tak wiec̨ ta pierwsza kolonia w Nowym Świecie postanowiła zerwać swoja ̨
umowe ̨ z Prosperem (Dee/Raleighem/Imperium) i przejść na strone ̨ Dziku-
sów oraz Kalibana. Stali sie ̨ odszczepieńcami, odpadli (dropped-out). Stali sie ̨
„Indianami”, „zasymilowali sie”̨, wybrali chaos nad niedole ̨ służenia londyń-
skim plutokratom i intelektualistom.

Kiedywmiejscu, gdzie kiedyś istniały „Wyspy Żółwie”, powstała Ameryka,
Croatanie nie zniknel̨i ze zbiorowej psyche. Tuż za horyzontemwciaż̨ jeszcze
dominowało Państwo Natury (tj. brak Państwa) — i w świadomości osadni-
ków stale czaiła sie ̨ opcja ucieczki do dziczy, pokusa, by wyrzec sie ̨ Kościoła,
uprawy roli, umiejet̨ności pisania i czytania, podatków — wszystkich obcia-̨
żeń cywilizacyjnych—na rzecz „pójścia do Croatan”, w takim czy innym sen-
sie. Mało tego, kiedy Rewolucja w Anglii została zdradzona, najpierw przez
Cromwella, a potem Restauracje,̨ całe rzesze protestanckich radykałów al-

2 Hakim Bey pisze tu o do dziś niewyjaśnionym epizodzie z historii amerykańkiej zwiaz̨a-
nym z pierwsza ̨ kolonia ̨ na Roanoke Island. Miejsce to zasiedliło 117 Brytyjczyków przywiezio-
nych tam przez Waltera Raleigha w 1694 roku. Kiedy powrócił do nich trzy lata później, zastał
jedynie kartke ̨przytwier, lżona ̨do drzewa, na której widniało tajemnicze słowo „Croatan”. Wie-̨
cej na ten temat zob. Gone to Croatan: Origins of North American Dropout Culture, red. J. Koehnline,
New York 1995.
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bo uciekały, albo były zsyłane do Nowego Świata (który stał sie ̨ teraz wie-̨
zieniem, miejscemwygnania). Antynomianie, familiści, kwakrzy, lewellerzy,
diggerzy i ranterzy3, skuszeniwizja ̨okultystycznego cienia dziczy, ped̨zili na
łeb na szyje ̨ przejmować ja ̨w posiadanie.

Wybitni przedstawiciele ruchu antynomijnego4 — Anne Hutchinson i jej
przyjaciele (to znaczy przedstawiciele najwyższej klasy) — mieli tego pecha,
że dali sie ̨ wciag̨nać̨ w polityke ̨ Bay Colony; ich ruch ewidentnie miał swoje
bardziej radykalne skrzydło. Incydenty, o których opowiada Hawthorne w
The Maypole of Merry Mount, sa ̨ oparte na faktach historycznych. Ekstremiści
rzeczywiście postanowili zerwać z wiara ̨ chrześcijańska ̨ i przejść na pogań-
stwo. Gdyby udało im sie ̨zjednoczyć z ich indiańskimi sojusznikami, byćmo-
że w rezultacie powstałaby synkretyczna religia antynomiańsko-celtycko-
algonkińska5, coś w rodzaju XVII-wiecznej północnoamerykańskiej sante-
rii6.

Sekciarzom powodziło sie ̨ lepiej pod swobodniejsza ̨ władza ̨ bardziej sko-
rumpowanych administracji na Karaibach. W wyniku rywalizacji europej-
skich mocarstw wiele tamtejszych wysp opustoszało, wzgled̨nie nigdy nie
zostało zaanektowanych. Z pewnościa ̨ Barbados i Jamajka były zasiedlane
przez wielu ekstremistów i jestem też przekonany, że bukanierska7 „utopia”
na Tortudze8 powstała z inspiracji lewellerów i ranterów. To tutaj właśnie
możemy, dziek̨i Esquemelingowi9, zaobserwować i w miare ̨ dokładnie zba-
dać pomyślnie funkcjonujac̨e proto-TSA Nowego Świata. Bukanierzy ucie-
kajac̨y przed ohydnymi „dobrodziejstwami” imperializmu, takimi jak nie-
wolnictwo, pańszczyzna, rasizm i nietolerancja, przed tortura ̨ piet̨nowania
i śmiercia ̨ za życia na plantacjach, przejmowali obyczaje Indian, wchodzi-

3 Sekty religijne i organizacje społeczno-polityczne działajac̨e w Anglii na przełomie XVI
i XVII wieku.

4 Antynomiom to stanowisko w obreb̨ie chrześcijaństwa głoszac̨e, że Kościół nie ma obo-
wiaz̨ku powtarzać i podtrzymywać w swoim nauczaniu prawd Starego Testamentu, łac̨znie z
dekalogiem, ponieważ Nowy Testament zniósł ich obowiaz̨ywanie. Jako pierwszy terminu tego
użył Luter w odniesieniu do poglad̨ów swojego ucznia Johannesa Agricoli.

5 Algonkinowie — grupa plemion Ameryki Północnej
6 Santeria — synkretyczny kult wywodzac̨y sie ̨z Karaibów, współcześnie popularny szcze-

gólnie na Kubie. Łac̨zy tradycyjne wierzenia plemienia Joruba i pewne elementy katolicyzmu,
na przykład kult maryjny.

7 Bukanierzy — żeglarze, najcześ̨ciej piraci, wynajec̨i przez Anglie,̨ Francje ̨ i Holandie ̨ do
walki z okret̨ami hiszpańskimi. Działali szczególnie aktywnie na obszarze Indii Zachodnich.

8 Tortuga — wyspa na Morzu Karaibskim, siedziba wielu bractw pirackich, od 164o roku
główna baza bukanierów, wypartych stamtad̨ w 1688 roku.

9 John Esquemeling — pirat, jeden z bukanierów.
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