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AMERYKA 
Jean 

Baudrillard 

fr .gmPnty 

Dla Europejczyka Ameryka pozostaje dziś 

jeszcze ukrytą formą wygnania, fantazmatem 

wygnania i emigracji, a zatem formą interiory

zacji jego własnej kultury. Jednocześnie Amery

ka kojarzy się z gwałtowną el<strawersją, a więc 

ze stopniem zero tejże kultury. Żaden inny kraj 

nie ucieleśnia w taki sposób owej funkcji wy

korzenienia i zarazem radykalizacji założeń 

kultury europejskiej ... W drodze zamachu lub 

z zaskoczenia, które umożliwiło XVll-wiecznym 

Ojcom Założycielom zdublowanie dobrowolnego 

wygnania w głąb własnej świadomości wygna

niem geograficznym, to, co w Europie pozosta

wało religijną, krytyczną duchowością ezote

ryczną, na Nowym l<ontynencie przekształca 

się w pragmatyczną egzoterykę. Cały proces 

zakładania Ameryki przebiegał zgodnie z tym 

podwójnym dążeniem do ugruntowania prawa 

moralnego i radykalizacji utopijnych wymogów 

w umysłach (co zawsze było pragnieniem sekt) 

oraz do bezpośredniej materializacji tej utopii 

w pracy, obyczajach i stylu życia. Przybicie do 

brzegów Ameryki jeszcze dzisiaj oznacza wej

ście w krąg oddziaływania „religii" stylu życia, 
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fragmenty AMERYKA 
o której pisał Tocqueville. Wygnanie i emigracja 

przyspieszyły krystalizację tej materialnej utopii 

stylu życia, powodzenia i działania jako głębo

kiego wyrazu prawa moralnego i w pewien spo

sób przekształciły ją w scenę pierwotną. Nas, 

Europejczyków, tak samo silnie naznaczyła re

wolucja 1789 roku, jednakże odmiennym pięt

nem: piętnem Historii, Państwa i Ideologii. Po

lityka i historia, a nie sfera utopii czy moralności, 

pozostają naszą sceną pierwotną. I jeśli „trans

cendentna" rewolucja po europejsku przestała 

być dziś pewna swych celów i środków, to nie 

można tego samego powiedzieć o immanent

nej, amerykańskiej rewolucji stylu życia, o mo

ralnych i pragmatycznych przekonaniach, które 

zarówno wczoraj, jak i dziś budują patos Nowe

go Świata. 

Ameryka jest oryginalną wersją nowo

czesności, my zaś wersją dubbingowaną lub 

z napisami. Ameryka egzorcyzmuje problem 

pochodzenia, nie kultywuje początku ani mi

tycznej autentyczności, nie ma przeszłości i za

łożycielskiej prawdy. Ponieważ nie dane jej było 
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AMERYKA 
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Baudrillard 

fragmenty 

poznać pierwotne narastanie czasu, żyje 

w wiecznej teraźniejszości. Ponieważ nie dane 

jej było poznać powolną i wielowiekową aku

mulację prawdy, trwa w ciągłej symulacji, 

w nieustannej aktualności znaków. Ameryka nie 

posiada terytorium przodków; ziemie Indian są 

dziś podzielone między rezerwaty stanowiące 

odpowiednik muzeów, w których magazynu

je się rembrandty i renoiry. Ale to wszystko nie 

ma znaczenia - bo Ameryki nie trapi problem 

tożsamości . Ponieważ do ludów pozbawionych 

korzeni i autentyczności, lecz potrafiących wy

korzystać tę sytuację aż do końca, w przyszłości 

należy potęga. 

Pustynna forma duchowa rozrasta się 

w mgnieniu oka i stanowi oczyszczoną postać 

pustyni społecznej . Ludzka nieprzychylność 

znajduje swoją oczyszczoną postać w ogoło

ceniu prędkości. To, co pustynność i wydrąże

nie społeczne mają w sobie z chłodu i śmierci, 

tutaj, w upale pustyni, odnajduje swą postać 

kontemplacyjną. Transpolityczność znajduje tu, 

w horyzontalności pustyni, w ironii geologii, 
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fragmenty AMERYKA 
swą przestrzeń rodzajową i duchową. Nieludz

kość przyszłego, aspołecznego i powierzchow

nego świata znajduje tu zarazem swą formę 

estetyczną i ekstatyczną. Bo tym tylko jest pu

stynia: ekstatyczną krytyką kultury, ekstatyczną 

formą zanikania. 

Wielkość pustyń polega na tym, że przez 

swą suchość są one negatywem powierz

chni ziemi i naszych cywilizowanych nastrojów. 

Miejscem, gdzie rozrzedzają się nastroje i flu

idy, i gdzie powietrze jest tak czyste, że gwiazdy 

wywierają swój wpływ wprost z konstelacji. 

Cisza pustyni jest także wizualna. Buduje 

ją zasięg spojrzenia, które nigdzie nie znajduje 

punktu, od którego mogłoby się odbić. W gó

rach nie można uchwycić takiej ciszy, ponieważ 

ich kształt wyje. Aby naprawdę była cisza, czas 

musiałby przybrać również horyzontalną po

stać, przyszłość nie mogłaby rozbrzmiewać jego 

echem. Jedynie warstwy geologiczne przesuwa

łyby się z wolna i słychać byłoby już tylko zgiełk 

skamielin. 
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Pustynia: świetlista, zastygła siatka nie

ludzkiej inteligencji, radykalnej obojętności nie 

tylko nieba r lecz także pofałdowań geologi cz

nych, miejsce mimowolnej krystalizacji metafi

zycznych namiętności czasu i przestrzeni. Tutaj 

odwracają się znaki pożądania, każdego dnia, 

a noc je unicestwia. Ale czekajmy, aż dzień się 

podniesie, ze szmerem skamielin i zwierzęcą 

ciszą. 

Stany Zjednoczone wraz z ich przestrzenią, 

technologicznym wyrafinowaniem, brutalnie 

dobrym samopoczuciem, a także wszechobec

ną symulacją, są w istocie jedynym dzisiejszym 

społeczeństwem prymitywnym. fascynujące 

jest przemierzanie ich jako prymitywnego spo

łeczeństwa przyszłości: złożonego, przemie

szanego, w najwyższym stopniu chaotyczne

go, społeczeństwa o rytuale okrutnym, lecz 

pięknym w swej powierzchownej różnorodno

ści, społeczeństwa będącego totalnym faktem 

metaspołecznym o nieprzewidywalnych kon

sekwencjach, którego immanentność zachwy

ca, lecz nie wytwarza przestrzeni do refleksji 
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nad sobą, a zatem fundamentalnie prymityw

nego„. Prymitywność przejawia się w hiperbo

licznym i odhumanizowanym charakterze tego 

świata, l<tóry się nam wymyka i który daleko 

wyprzedza własną rację moralną, społeczną czy 

ekologiczną. 

Tylko purytanie mogli wymyślić i rozwinąć 

tę ekologiczną i biologiczną moralność opar

tą na idei ochrony, a zatem na dyskryminacji 

o charakterze głęboko rasowym . Wszystko staje 

się nadopiekuńcza traktowaną rezerwą natu

ralną, chronioną tak bardzo, że mówi się obec

nie o denaturalizacji Yosemite w celu zwrócenia 

go naturze, podobnie jak w przypadku Tasada

jów na Filipinach. Purytańska obsesja korze

ni właśnie tu, gdzie nie istnieje już terytorium 

etniczne. Obsesja niszy, kontaktu, właśnie tu, 

gdzie wszystko rozgrywa się w gwiezdnej obo

jętności. 

Moment krytyczny w dziedzinie sel<sual

ności . Orgia skończona, wyzwolenie osiągnięte, 

teraz nie szuka się już płci, lecz „rodzaju" (gen

der), to znaczy swego look i wzorca genetycz-
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Baudrillard 

triJ menty 

nego łącznie. Poszukiwanie równowagi między 

pożądaniem a rozkoszą ustąpiło miejsca stara

niu o odpowiedniość między własnym wzor

cem genetycznym a bynajmniej nieoczywistą 

tożsamością seksualną. Po kulturze złamanych 

zakazów (,,What are your prerequisites for sex? 

- The door has to be !ocl<ed, the lights have to 

be out, and my mother has to be in another 

State") nastała zupełnie nowa kultura erotycz

na , której wyróżnik stanowi fundamentalne 

pytanie : Czy jestem bytem płciowym? Jaka jest 

moja płeć? Czy ostatecznie płeć jest konieczna? 

Na czym polega różnica seksualna? Wyzwolenie 

postawiło wszystkich w stan nieokreślenia (to 

zresztą prawidłowość: człowiek wyzwolony za

wsze staje przed pytaniem o swoją tożsamość). 

Określenie seksualności kobiecej nie przetrwa

ło epoki, w której święciło swoje największe 

triumfy, i okazało się równie kruche jak defi

nicja seksualności męskiej . Nikt nie wie, gdzie 

szukać istoty tak jednej, jak i drugiej. Dlatego 

tak często uprawiamy miłość i tak chętnie ro

bimy dzieci, bo to przynajmniej jest dowodem, 

że potrzeba dwojga, a zatem, że istnieje jeszcze 
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różnica. Ale nie na długo tego starczy. Już teraz 

dzięki ćwiczeniom na mięśnie waginy typ musc

le-woman wiernie odtwarza wrażenie męskiej 

penetracji, co stanowi znakomity przykład au

toreferencjalności i ekonomii różnicy - musc/e

woman zna przynajmniej swój rodzaj. 

Bardziej ogólnym problemem jest jednak 

związana z zanikiem zewnętrznych cech płcio

wych obojętność. Oznaki męskości osiągają 

poziom bliski zeru, oznaki kobiecości podob

nie. W tych zmienionych okolicznościach ro

dzą się nowe bożyszcza, które podejmują 

wyzwanie nieokreślenia i grają w pomiesza

nie rodzajów. Gender benders. Ani męskie, ani 

kobiece, ale także nie homoseksualne. Boy Geo

rge, Michael Jacl<son, David Bowie ... W przeci

wieństwie do bohaterów poprzedniego pokole

nia, którzy ucieleśniali eksplozję seksu i rozl<0-

szy, oni stawiają wszystkich przed problemem 

różnicy i własnego określenia. 

W końcu nie będzie już w ogóle męskości 

i kobiecości, a zamiast nich powstanie nieskoń

czona liczba samowystarczalnych płci jednost-
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kowych, z których każda będzie funkcjonować 

jak odrębne przedsiębiorstwo. Wraz ze schył

l<iem epoki uwodzenia i różnicy nastąpi łagod

ne przesunięcie ku odmiennemu systemowi 

wartości. Zadziwiający paradol<s: seksualność 

ma szansę stać się znów problemem drugo

rzędnym, jakim była w większości dawnych 

społeczeństw, gdzie wielkie systemy symbo

liczne, jak narodziny, hierarchia, asceza, honor, 

śmierć, były nieporównanie od niej ważniej

sze . Archaiczne społeczności stanowią dowód, 

że seksualność może być tylko jednym z moż

liwych modeli, wcale nie decydującym. Co 

mogłoby jednak dzisiaj zająć jej miejsce, sko

ro wszystkie stare modele zdążyły już utracić 

swą wagę i znaczenie? Z zachowaniem od

powiedniej dozy ostrożności można wyrazić 

przypuszczenie, że powstanie pewien szcze

gólny ideał wyczynowy związany z wymogiem 

wypełnienia własnej formuły genetycznej . 

W interesach, uczuciach, przedsięwzięciach 

życiowych i w przyjemnościach każdy będzie 

dążył do rozwinięcia optymalnego dla siebie 

programu. l<ażdy będzie miał własną formu-
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łę i własny kod, a także własny look, własny 

image. A zatem coś w rodzaju genetycznego 

look? 

Na pachnących wzgórzach Santa Barbara 

wszystkie wille przypominają funeral homes. 

Ukryte wśród gardenii i eukaliptusów, w obfi

tości gatunków roślinnych i monotonii gatunku 

ludzkiego, obrazują smutną przyszłość urzeczy

wistnionej utopii. W środku bogactwa i wyzwo

lenia zawsze powraca stare pytanie: „ What are 

you doing after the orgy?". Co robić, gdy wszyst

ko jest w zasięgu ręki, seks, kwiaty, stereotypy 

życia i śmierci? To problem Ameryki, który tym 

samym stał się problemem całego świata. 

l<ażde domostwo przypomina grobowiec, 

lecz tutaj do fałszywego wiecznego spokoju bra

kuje naprawdę niewiele. Ohydna wszechobec

ność zieleni zdradzająca autentyczne nawie

dzenie przez śmierć, przeszklone drzwi i okna, 

które już teraz wyglądają jak trumna Królewny 

śnieżki, kobierce bladych, karłowatych kwia

tów, rozpościerające się szeroko jak stwar

dnienie rozsiane, niepojęta ilość przewodów 
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rozgałęziających się w domu, pod domem i wo

kół domu , sprawiających wrażenie szpitalnych 

rurek do transfuzji lub aparatury reanimacyjnej, 

sprzęt TV, stereo, wideo, zapewniający kontakt 

ze światem zewnętrznym, samochód, względnie 

samochody, zapewniające łączność z centralą 

pogrzebową - supermarketem, a w l<ońcu ko

bieta i dzieci jal<o promienny objaw sukcesu ... 

Wszystko tu świadczy o tym, że śmierć nareszcie 

znalazła swój dom. 

Czy zatem to właśnie jest urzeczywistniona 

utopia, udana rewolucja? Tak, to ona! Co w niej 

jest nieudanego? Przecież Santa Barbara jest ra

jem, Disneyland jest rajem, Stany Zjednoczone 

są rajem . Raj jest tym, czym jest; bywa posępny, 

monotonny i sztuczny. Ale to raj. Innego nie ma. 

Dla nas, fanatycznych wyznawców este

tyki i sensu, kultury, smaku i uwiedzenia; dla 

nas, dla których piękne jest tylko to, co głęboko 

moralne, a pasjonujące jedynie heroiczne roz

różnienie między natu rą i kulturą; dla nas, wie

lwiście przywiązanych do zwodniczych uroków 

zmysłu krytycznego i transcendencji - dla nas 
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od l<rycie fascyn a ej i bezsensem, zawrotnym roz

luźnieniem panującym zarówno na pustyniach, 

jak i w miastach, jest wstrząsem duchowym 

i niespodziewanym wyzwoleniem. Odkrycie 

ekstatycznej radości płynącej z likwidacji całej 

kultury i wyświęcenia obojętności. 

Pragnienie należy jeszcze do porządku 

ociężałej naturalności, to my w Europie upaja

my się jeszcze nim oraz dogorywającą kulturą 

krytyczną. Tutaj miasta stoją na ruchomych pia

skach. Zamiast zabytków i historii - egzaltacja 

ruchomymi pustyniami i symulacją. Niekończące 

się, podobne do siebie miasta mają w sobie tę 

samą dzikość, co niezmącona cisza Badlands. 

Dlaczego pustynie TAM są tak bardzo fascynu

jące? Ponieważ jest im odjęta wszelka głębia 

- wspaniała, poruszająca, powierzchowna neu

tralność, wyzwanie wobec sensu i głębi, wobec 

natury i kultury, hiperprzestrzeń przyszłości, od 

tej chwili bez początku, bez odniesień . 

Copyright© by Cirasset & Fasquelle Paris 1986 

ropyr1ght © for the Pohsh tramlat 1on 

by Wydawnictwo S1t 1• Wamawa 1998 
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STAN Tennessee 

Williams 

wydarzenia towarzyszące 

Dokumentalne filmy braci Mayslesów 

otwierają nieznaną przestrzeń Ameryki. 

Znakomicie uzupełnią Williamsowski kontekst. 

14 kwietnia 2010 19:00 

GREY GARDENS 
w reżyserii Davida Mayslesa, Alberta Mayslesa, 

Ellen Hovde, Muffie Meyer i ą76, 94 min 

Dwie l<abiety: matka i córka, spokrewnione 

z rodziną Kennedych, żyją w całkowitej izolacji 

od świata. Zamknięte w nadmorskiej posiadłości 

pogrążają się we własnym szaleństwie, 

melancholii i rozpaczy. Pewnie większość z nas 

uznałaby je za wariatki. A przecież Ameryka to 

nie tylko sukces i pogoń za nim. To także wielkie 

obszary wykluczenia i dziwności, tak bliskie 

Tennessee Williamsowi. 

Prowadzenie: Agnieszka Graff 

Nowy Wspania ty Swial 

Nowy świat 63 

Wstęp wolny 
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Tennessee 

Williams 
1 vydurzen LI towarzysz,1ce 

5 maja 2010 19:00 

SA LESMAN 

STAN 

w rPżysem Alberta Mayslesa, Davida Mayslesa, 

Charlotte Zwerin 196h, Jl min 

Poruszający portret obwoźnego sprze

dawcy Biblii. Najgłośniej szy obraz braci 

Mayslesów, autorów dokumentalnych por

tretów takich sław jak Marlon Brando, 

Truman Capote czy Rolling Stones, klasyk 

dokumentalnego n u rtu 

Prowc1clz 'n il Agni es z ka Graff 
Nuwy W pai uły '>V' 1 it 

Nowy Swlilt b3 

Wslę~ . wolny 

TRAMWAJ 

Direct Cinema. 
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STAN Tennessee 
Williams 

wyda rzenia Lowarzyszące 

26 kwietnia 2010 20:00 
Bette Bourne, Paul Shaw, Peggy Shaw, 

Lais Weaver 

BELLE REPRIEVE 
R eży se r ia : l<rzysztof Garba czewski 

Tłu m acze n i e : Mateusz Borowski, Małgorzata 

Sugiera 

Queerowa wersja Tramwaju zwanego 

pożądaniem 

W obsadzie rn .in. Jacek Poniedziałek, Tomasz 

Tyndyk, l<atarzyna Warnke 

Blanche DuBois Stanley l<owalski 

bohaterowie sztuki Tennessee Williamsa 

Tramwaj zwany pożądaniem są ikonami naszej 

wyobraźni, należą do świata współczesnej 

mitologii. Williams, wpisując w postać Blanche 

swoje lęki wynikające z poczucia wyobcowania 

związanego z homoseksualizmem i uzale-

22 TRAMWAJ 

Tennessee 
Williams 
wydarze 111 a towil rzyszące STAN 
żnieniem od alkoholu i środl<ów nasennych, 

z chorobą psychiczną i lobotomią siostry, podszył 

swój tel<st rodzajem niewypowiedzianego 

transwestytyzmu. Amerykańska przeróbka 

dokonana przez Split Britches wydobywa tę 

możliwość zamieniając mityczne Belle Reve 

stracone przez Blanche w Belle Reprive. Blanche 

jest transwestytą, Stanley lesbijką. Co wyniknie 

z ich spotkania? 

ins tytut Te Hr~lny 1m. C'.h1gniewa Raszewsk1e1_;0 

Jazdow : 

Wstr;p wo l•1y 
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STAN 
, . 

Tennessee 
Williams 

wydarzenia towarzyc.zącc 

KOTKA, RDZA, IGUANA I INNE 
DZIEWCZYNY Z DZIELNICY 
Przegląd filmów na podstawie dramatów 

Tennessee Williamsa we współpracy z Filmoteką 

Narodową 

Williams to dramaturg, którego sztuki 

odmieniły amerykańskie kino. Jak nikt wcze

śniej połączył teatr i film. Marlon Brando, 

Vivien Leigh, Elizabeth Taylor, Anna Magnani 

stworzyli u William sa postacie-mity. Dziś 

w tych filmach ogląda się przede wszystkim 

obraz Ameryki: schyłku i schronienia. 

26 maja 2010 20:00 

NOC IGUANY 11 .4 

Reżyser1.i John Huston 

27 maja 2010 20:00 

SŁODKI PTAK MŁODOSCI 196, 

Reżyserie · Richard Broo ks 

24 TRAMWAJ 

Tennessee 
Williams 
wydarzenia towarzyszące STAN 
28 maja 2010 20:00 

, . 
TATUOWANA RDZA 1955 

Reżyseria : Daniel Mann 

29 maja 2010 20:00 

JAK PTAKI BEZ GNIAZD 1959 

Reżyseria· Sidney Lumet 

30 maja 2010 20:00 

KOTKA NA GORĄCYM, 
BLASZANYM DACHU 1958 

Rezyseria: Richard Brooks 

31 maja 2010 20:00 

TRAMWAJ ZWANY . 
POZĄDANIEM 1951 

Reżyse ri a : Elia l<azan 

Il uzjon Filmotel<i Narodowej 

Aleja N i epodległości 213 
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Opiniotwórczy 
Niezależny 

Profesjonalny 
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