Georges Bataille
wi te sprzysi enie1
„Naród ju stary i zepsuty, który odwa nie zrzuci jarzmo ustroju
monarchicznego, by przyj republika ski, utrzyma si jedynie
przez wiele zbrodni; bo znajduje si ju w zbrodni i gdyby chciał
przej od zbrodni do cnoty, to znaczy od stanu gwałtownego do
stanu łagodnego, popadłby w gnusno , której rezultatem byłaby
niebawem całkowita jego ruina”.
Sade2
„To, co miało polityczny wymiar i wydawało si
zdemaskuje si pewnego dnia jako ruch religijny”.

polityk ,

Kierkegaard
„Dzi samotni, wy, którzy yjecie oddzieleni, pewnego dnia
staniecie si wspólnot . Ci, którzy wybrali siebie sami, utworz
kiedy wspólnot wybranych. I to ona da pocz tek istnieniu,
które przekroczy człowieka”.
Nietzsche
To, czego si podj li my, nie powinno by mylone z niczym innym. Nie mo e by
ograniczane do ekspresji my li, a jeszcze mniej do tego, co w cisłym znaczeniu jest sztuk .
Trzeba produkowa i je . Istnieje wszak e wiele rzeczy koniecznych, które s
niczym. I tak samo jest z zaanga owaniem politycznym.
Któ , nie stoczywszy uprzednio ostatecznej walki, skłonny byłby ust pi miejsca
ludziom, na których nie mo na patrze , nie odczuwaj c potrzeby ich unicestwienia? Gdyby
jednak nie mo na ju było odnale niczego poza polityczn działalno ci , ludzkie pragnienie
napotykałoby jedynie pustk .
Wyznajemy nieoswojon religi i w tej mierze, w jakiej istnienie nasze jest
pot pieniem wszystkiego, co dzisiaj uznaje si za prawd , wewn trzny wymóg da, by my
byli te rozkazodawcami.
To, czego si tutaj podejmujemy, jest wojn .
Nadszedł czas, by porzuci wiat ludzi cywilizowanych i jego wiedz . Za pó no ju
uchodzi za istot rozumn i wykształcon – doprowadziło to do stanu, w którym ycie
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straciło wszelki blask. Potajemnie lub jawnie sta si trzeba kim całkiem innym albo
przesta by .
wiat, do którego nale eli my, oferuje ju tylko namiastki miło ci: istnienie w nim
sprowadza si do troski o wygod . wiat, który nie mo e by kochany ponad ycie – tak jak
m czyzna kocha kobiet – uosabia ju tylko korzy i przymus pracy. Porównany z innymi
wiatami okazuje si odra aj cy i najlichszy z mo liwych. W minionych wiatach mo na było
zatraci si w ekstazie, co stało si nieosi galne w wiecie uczonego prostactwa.
Czywilizacyjnym udogodnieniom odpowiada sposób, w jaki wykorzystywane s one przez
ludzi: ludzie dzisiejsi korzystaj z nich po to, by sta si najbardziej upodlonymi ze
wszystkich bytów, jakie dotychczas istniały.
ycie toczy si zawsze w bezładnym tumulcie, swoj wielko i prawd odnajdujac
jedynie w ekstazie i w ekstatycznej miło ci. Kto nie zna lub nie uznaje ekstazy, jest istot
niepełn , której my lenie ogranicza si do analizy. Istnienie nie jest jedynie o ywion pustk ,
lecz ta cem i fanatycznym przymusem ta ca. My l, której przedmiotem nie jest martwy
fragment, yje wewn trznie jak płomie .
Trzeba sta si dostatecznie niezłomnym i niewzruszonym, by istnienie
cywilizowanego wiata stało si w ko cu niepewne.
Nie ma potrzeby odpowiada tym, którzy ufaj w istnienie tego wiata i znajduj w
nim oparcie: gdy mówi , mo na na nich patrze nie słuchaj c, albo patrz c na nich, „widzie ”
tylko to, co istnieje gdzie daleko za nimi. Odrzuci trzeba nud i y tylko tym, co fascynuje.
Post puj c t drog , nie trzeba powiewa sztandarami i pozyskiwa tych, którzy maj
zachcianki, marnuj czas, miej si lub oddaj indywidualnym dziwactwom. Trzeba i
naprzód, nie ogl daj c si za siebie i nie zwa aj c na wszystkich, którzy nie maj siły
zapomnie o codzienno ci.
ycie ludzkie jest czym wi cej ni słu eniem wiatu głow i rozumem. W miar jak
staje si ono t głow i tym rozumem, w miar jak staje si konieczne dla wiata, zgadza si
na podda stwo. Je li istnienie nie jest wolne, okazuje si puste lub nijakie, a jako wolne jest
gr . Kiedy wstrz sały ni kataklizmy i kiedy rodziła tylko drzewa i ptaki, Ziemia była
wolnym uniwersum. Ol nienie wolno ci zostało przy mione, odk d pojawiła si na Ziemi
ludzka istota domagaj ca si konieczno ci jako prawa nad wiatem. Człowiek mo e jednak w
ko cu okaza sw wolno , nie godz c si wi cej na adn konieczno . W sposób wolny
upodobni si mo e do wszystkiego, czym sam nie jest. Odrzuci mo e my l, e to on lub
Bóg sprawia, i inne rzeczy w wiecie przestaj by absurdalne.
Człowiek wymkn ł si swej głowie jak skazaniec katu. Znalazł ponad sob nie Boga,
który jest zakazem zbrodni, lecz byt, który nie zna zakazu. Ponad tym, czym jestem,
spotykam istot , która pobudza mnie do miechu, poniewa jest bez głowy, która przepełnia
mnie trwog , poniewa jest stopem niewinno ci i zbrodni. Trzyma sztylet w lewej dłoni,
płomie w kształcie naj wi tszego serca w prawej. Ł czy w jednej erupcji Narodziny i
mier . Nie jest człowiekiem. Nie jest te jakim bogiem. Nie jest mn , lecz jest mn bardziej
ni ja sam. Jej brzuch jest labiryntem, w którym si zagubiła, gdzie ja bł kam si wraz z ni i
gdzie odnajduj siebie pod jej postaci , to znaczy jako monstrum.
Przeło ył Krzysztof Matuszewski

