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1L a t a 90. były czasem stagnacji i „strajku wyda- r ze ń " .1 
1P o r a ogłosić, że strajk się skończył. Wy- dar ze n i a1 

:przestały strajkować. Zamach na Nowy Jork i World Tra-: 
1de Cen- ter jest nawet czymś więcej - to wydarzenie1 
1a b s o I ut - ne, wydarzenie „matka", wydarzenie czyste,1 

~awierające w sobie te wszystkie wydarzenia, które ni-: 

1gdy nie mia- ły miejsca. [ ... ] 
1wszystkie dys- kursy i kamen- tarze są zdradą gigantycznego1 
1poczucia ulgi, jakie poja- wiło się w nas w wyniku samego1 
I I 

1wydarzenia i na- s z e j nim fascynacji. Rozmiary moralnego1 
1potępienia, siła świętego sojuszu przeciw terroryzmo-1 
'wi odpowiadają głębi zadziwiającego rozradowania, jakie1 

:odczuwaliśmy, patrząc, jak niszczą globalną superpotę-: 
1gę, albo le- p i e j - patrząc, jak ta superpotęga w pewien1 
is po s ó b n i szczy się sama, jak sama cudownie popełnia! 

:s a - mob ó j st w o. Ponieważ to właśnie ona, tak nieznośnie: 
potężna, rozpęta- ła całą tę przemoc, jaka teraz przepa-1 

1 ja świat, a więc i owe terrorystyczne wyobrażenia, które1 
1mieszkają w nas wszyst- kich, choć o tym nie wiemy.[ ... ]1 

I I 

1Nie ma potrzeby doszukiwać się tu działania popędu śmierci czy1 
1destrukcji, ani mówić o nie- zamierzonym efekcie. Jest ca ko-1 
wicie i nieubłaganie logiczne, że kiedy siła rośnie w siłę, nasila1 

:się także wola jej zniszczenia. I siła ta jest współwinna własne-: 
,go zniszczenia. [ ... ] Powiedzia- no: Bóg sam nie może wypo-1 
wiedzieć sobie wojny. A jednak może: Zachód, działając z po-' 
1zycji Boga (boskiej wszechmocy i absolutnej moralnej legity-1 
I I 
1mizacji), staje się samobójcą i sam wypowiada sobie wojnę.1 
1Niezliczone filmy katastroficzne świadczą o istnieniu w nasi 
takiego wyobrażenia, a przekształcając je w obraz i mnożąc efek-1 

:ty specjalne, w sposób oczywisty je za- klinają. Ale powszechne: 
tZainteresowanie, jakie wzbudzają takie filmy, równie silne jaki 
'w przypadku pornografii, wskazuje, że od obrazu do jego urze.I 

~~wistnienia _!lie iest~nów _!ak dalek~ ~ ~r~ ~~m _prag_nieni~ ..,. 





~anegowania systemujal<o-całościnasiTasię w miarę, Tal< system7 2- ~ 

1zbliża s·ę do stanu doskonałości lub wszech- wł ad z y. [ ... ]t - .J 

1 Kiedy ma się do czynienia z tak wielkim mo- nopalem global-1 
1nej potęgi, kiedy ma się wrażenie tak nieby- wałej kondensacji1 

:wszystkich funkcji w technokratycznej ma- szynerii wyrosłej n~ 
1grunc·e jednolitej myśli, jakie inne wyjście pozostaje , jeśli nie 
1terrorystyczny transfer sytuacji? To sys- tern wytworzył obiek-' 
:tywne warunki dla tego brutalnego od- wetu. Zagarniając d ~ 
1siebie wszystkie karty, zmusza Innego do zmiany reguł gry.1 
IA nowe reguły są szalone, ponieważ szalona jest stawka.[ ... ]1 
Terror za terror - za tym nie stoi już żadna ideologia. ldeolo-1 
I I 

1gię i politykę zostawiliśmy daleko w tyle. Energii , jaka zas il ełi 

terror, nie da się sprowadzić do żad- nej ideologii , żadnej spra-1 
wy, nawet do sprawy islamskiej. Celem tej energi i nie jesr 
:przekształcenie świata, jej celem (jak swego czasu celem he-: 
1rezji) jest zradykalizowanie świa- ta za pomocą ofiary, podczas1 
lgdy celem systemu jest urze- czywistnienie świata siłą . 1 
~erroryzm, tak jak wirusy, jest wszędzie. Mamy do czynie- : 

1 nia z globalnym przesącza- niem się terroryzmu , ter- ro -1 
1 ryzm jest jak cień rzuca- ny przez system domi- nacji ,1 
1g o- towy w każdym miej- scu i czasie przebu- dzić się1 

I I 
J a k o podwójny agent. Nie istnieje już linia demarka-1 
1c y j n a, która pozwoliła- by go otoczyć, ter- roryzm ·estl 
1w samym sercu kultu- ry, którą zwalcza, a widzialne1 

:pęknięcie (a także nie- nawiść), które w planie globa nym: 
1dzieli wykorzy- stywa- nych i rozwija- jących się od świa-1 

ta zachodniego, łączy się pata- jemnie z pęknięciem1 

Wewnątrz dominu- jącego sys- temu. System ten jest' 
I I 

1w stanie stawić czoło każ d ej widzialnej przeciwności.1 
1Ale przeciwko inne- mu, innemu o strukturze wirusai 
1- tak jakby aparat do- mi n a- cji wydzielił z siebie swój an-1 

:tyukład, swój enzym z n i k - nięcia - przeciwko takiej for-: 
1mie niemal automa- tycz- n e j rewersji jego własnej mocy1 
'system nie może n i c. A terra- ryzm jest falą u derze-' 
~·ow~ tej_ milczą-___ cej _ rewersji. ____________ ~ .._, 
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1dobnie jak nie ma to zbyt wiele wspólnego z islamem i Amery-1 - _J 

1ką, na których próbuje się zogniskować konflikt, by się łudzić ,1 
1że to widzialna konfrontacja i że rozwiązanie siłowe ma sens.1 

:chodzi tu o pewien fundamentalny antagonizm, któ- ry wpraw-: 
idzie przecina spektrum Ameryki (będącej być może epicentrum,1 
lale na pewno nie ucieleśnieniem globalizacji) i s p e k t r u m1 

:islamu (on z kolei nie ucieleśnia terroryzmu) , ale naprawdę: 
1oznacza zmaganie triumfującej globalizacji z samą sobą.1 

iw tym sensie można zasadnie mówić o wojnie światowej, nie1 
trzeciej, lecz czwartej i jedynej wartej tego miana, ponieważ1 

I I 

1stawką w tej wojnie jest sama globalizacja1• Dwie pierwsze woj-1 
iny światowe odpowiadały klasycznemu wy- obrażeniu wojny.1 
1Pierwsza położyła kres supremacji Europy i epoce kolonialnej.1 

:oruga położyła kres nazizmowi. Trzecia, która już się odbył~ 
r- w postaci zimnej wojny i odstraszania - położyła kres komu-1 
lnizmowi. Każda z nich przybliżała nas do jednolitego porząd-' 
:ku globalnego. Dzisiaj porządek ten, który wirtualnie dobieg~ 
1końca, zmaga się z wrogimi siłami rozproszonymi wewnątrz1 
1globalizmu, obecnymi we wszyst- kich współczesnych niepo-1 
1kojach. Fraktalna wojna wszyst- kich komórek, wszystkich1 

I I 

1wyjątków, które buntują się, dzia- łając jak przeciwciała. Jest to
1 

1konfrontacja tak nieuchwytna, że od czasu do czasu trzeba pod-1 
trzymać ideę wojny za pomocą takich reżyserowanych spekta-1 

:kii, jak wojna w Zatoce czy w Afganistanie. Ale czwarta wojn~ 
1światowa toczy się gdzie in- dziej. To duch, który straszy w do-1 
imu globalnego porządku, w domu hegemonicznej dominacjil 
1-jeśli islam zdominowałby świat, terroryzm zwróciłby się prze-1 
I I 

1ciwko islamowi. Ponieważ to sam świat stawia opór globalizacji.
1 

1[ ... ]Ten jeden raz, kiedy mamy do czynienia z wydarzeniem,1 
1które rzuca wyzwanie nie tylko moralności, ale też każdej for-1 

:mie interpretacji, spró- bujmy być inteligentni inteligencją Zła.: 
1To jest właśnie punkt najistotniejszy: totalne zaprzeczenie fi-1 
11ozofii Oświecenia w aspekcie wzajemnej relacji Dobra i Zła.1 

~ie!zym_y_ naiwnie, żę_z_ postęperT_!_ Dobra,_zje_go umacnianie"1 ~ 







~ 4- \się -we -wszystkTcn az1edzlnaCh - -(na~ -uKi,- teChnil<a~ demo~ 

L - _J1kracja, prawa czło- wieka) łączy się porażka Zła. Wyda-1 
1je się, że nikt nie ro- z u m i e , iż Dobro i Zło rosną w siłę1 

~ ednocześnie, według tego samego schematu. ZwycięJ 

1
stwo jednego nie pocią- ga za sobą wymazania drugiego,: 

1wręcz przeciwnie. Zło, w sensie metafizycznym, uważamy1 

Iza przypadkową nie- d o - skonałość, ale ten aksjomat, z któ-' 
:rego wypływają wszy st- kie manichejskie wizje walki: 

1Dobra ze Złem, jest złudny. Dobro nie ogranicza Zła, ani1 
izresztą na odwrót: żadne z nich nie daje się sprowa-1 
1dzić do drugiego, a ich zwią- zek jest nieodgadniony.1 
I I 

1W istocie istnieje tylko jeden sposób, by Dobro pokona-1 
1ł o Zło: musiałoby zrzec się swo- jej roli , ponieważ kied~ 
1 globalny monopol zaczyna należeć do niego, Dobro wy-1 
I ł . . I I 
1wo UJe wprost proporc1ona ną przemoc. 1 
1W tradycyjnym wszechświecie istniała jeszcze równowa-1 
'ga między Dobrem i Złem, zgodnie z dialek- tyką, która ,1 
:było nie było, zapewniała napięcie i równowa- gę moralnego: 

1wszechświata - trochę jak w czasie zimnej woj- ny trwanie na-1 
1przeciw siebie dwóch potęg zapewniało równo- wagę terro-1 
1ru. Dlatego nie może być mowy o supremacji jednej z nich nad1 
I I 

1drugą. Ta równowaga zostaje zburzona w chwi- li, g d y
1 

1następuje totalna ekstrapolacja Dobra (hegemonia po- zytyw-1 
1 ności nad negatywnością w każdej postaci, wyklucze- n i e1 
1 śmierci i każdej żywotnej wrogiej siły - zwycięstwo warto- ś c i: 

Dobra na całej linii). A kiedy równowaga jest zburzona, 
1 dzieje się tak, jakby Zło odzyskiwało niewidzialną auto-
1n o - mię, rozwijając się od tej pory w sposób wykładniczy. 1 
I I 

1
Z za- chowaniem wszelkich proporcji można powiedzieć, że1 
1c o ś podobnego odbywa się w sferze polityki w związku1 
1z wyma- zaniem komunizmu i światowym zwycięstwem libe-1 

:r a I izm u: właśnie wtedy wyłonił się widmowy wróg, przesą-: 
1czający się w każdym miejscu globu, przenikający wszędzie1 
1jak wirus, po- jawiający się we wszystkich szczelinach potę-1 

~L-:__ islam. _Is- _lam_ jes!_ tylko_ ruchom_ym Jrontem_k!Ystalizacj! ~ 





~ s- ~podStawowego - antagonizmu. Ten antagonlzm- jesf wszędii~ 
L - _J1i jest w każdym z nas. A zatem - terror za terror. Ale terror1 

1asymetryczny. I właśnie ta asy- metria czyni globalną potęgę1 
1całkowicie bezbronną. W zmaga- niu z samą sobą potęga ta1 

:może tylko pogrążać się w logice stosunku sił, którą sama wy-: 
~warzyła. Nie umie podjąć gry na terytorium symbolicznego1 
wyzwania i śmierci, której zatraciła nawet "deę, ponieważ wyJ 
:kreśliła ją z własnej kultury. [ ... ] : 

1Z tych wszystkich perypetii pozo- staje nam nade wszystko1 
ipamięć obrazów. Musimy donosić tę ciążę obrazów, wraz z fa-1 
1scynacją, jaką budzą, ponieważ obra- zy te, chcemy tego cz~ 
I I 

1nie, są naszą sceną pierwotną. A wy- darzenia nowojorskie,1 
1które zradykalizowały sytuację między- narodową, radykalizująi 

także stosunek obrazu do rzeczywista- ści. Przed 11 września1 

: mieliśmy do czynienia z nieprze- rwaną nadprodukcj~ 
1b a - nalnych obrazów i nieprzerwa- ną falą pozornych1 
iwy da - rzeń; akt terrorystyczny dokona- ny w Nowym Jorku' 
:ws k r z e - sił obraz i wydarzenie. : 

1Pośród in- nych broni systemu, które terroryści obrócili
1 

1przeciwko nie- mu, znajduje się czas rzeczywisty obra-1 
1zów, ich błyskawicz- na transmisja na cały świat. Rolaobrazu1 

Jest wysoce dwuznacz- na. Obraz wzmacnia wydarzenie, ale: 
1jednocześnie czyni je swa- im zakładnikiem. Działa na zasa-1 
1dzie niekończącego się zwie- lokrotniania, a jednocześnie1 

:na zasadzie dywersji i neutrali- zacji. Obraz konsumuje wy-: 
1darzenie, w tym sensie, że je pochła- niaiwyda- je konsumpcji.i 
IQczywiście nadaje wydarzeniu niezna ną do- tychczas maci 
1oddziaływania, ale jako wydarzeniu-obrazo- w i . 1 
I I 

1Czy w wydarzeniu pozostaje w takim razie coś z rzeczywis-1 

t ego wydarzenia, skoro obraz, fikcja, wirtual- ność wszę-1 
1dzie przenikają do rzeczywistości? W naszym przy- p a d k u1 

:wierzyliśmy, że widzimy odrodzenie rzeczywistości i r z e -: 
1czywistej przemocy w świecie, który uchodził za wir- tu - al-1 
1 ny. Podobnie można było w tym widzieć zmartwych- wsta- 1 

~ _ nie ł}_istoriLpo ogJoszeni~jej ~oń ca_. Ale_ czy_rzeczy-_wls!oś~ ~ 
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~ s- jn a p r a- w -- aę- przewyzsza fikcję?- Je-- śli - tał< się -wyaaje~ 

L - _J1to znaczy, że wchłonęła ener- gię właściwą fikcji
1 

1i sama stała się fikcją. Można by nawet powiedzieć, że1 
1rzeczywistość za- zdrości fik- cji; że to, co rzeczywiste,1 

~azdrości obrazowi... Jest to rodzaj pojedynku , w którym: 
1każda ze stron chce dowieść, że to ona jest naj-1 
1bardziej niewyobrażalna. 1 
:Po fakcie próbujemy na- rzucić mu jakiś sens, znaleźć: 
1dla niego jakąś interpre- tację. Ale taka interpretacja nie1 
listnieje, jedynie rady- kalizm i brutalność samego spek-1 
taklu są tu czymś oryginalnym i nieredukowalnym.1 
I I 

1Spektakl terrory- zmu narzuca ter- roryzm spektaklu.1 
IA na tę amoral- ną fascynację (nawet je- śli pociąga onai 
1za sobą po- wszechną reakcję moralną) porządek po-1 

:lityczny nie jest w stanie nic poradzić. To nasz własny te-: 
1atr okru- cieństwa, jedyny, jaki nam jeszcze po- z o st a ł1 

L nad- zwyczajny w tej mierze, w jakiej łączy w so- b i e' 
:n a j - wyższy stopień spektakularności z najwyższym 1 

1
stop- niem wyzwania. Jednocześnie jest to olśniewający 

1 

im i- niaturowy model jądra rzeczywistej przemocy z cham- 1 
1 bre d'echo o maksymalnej mocy, a zatem miniaturowy mo-1 

I I 

1 del najczystszej formy spektakularności. Jest to także mo-
1 

idei ofiarniczy, który porządkowi historycznemu i politycznemu1 
1 przeciwstawia symboliczną formę najczystszego wyzwania.1 
I I 

' Globalizacja to po lrancusku mondialiscilion , od rzeczownika inonde - . świat " , stąd przymiotnik inondial to zarówno „globalny" , jak i „ światowy" Tlumaczę to słowa konsekwentnie I jako . globalny", ale w przypadku wojny kontekst 1ednoznac:znie narzuca użycie przymiotnika . swiatowa" , c:o uniemożliwia oddanie gry staw, jaką posłuży! się tu autor (przyp . tfum) I 
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