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Rewolucja i kontrrewolucja we współczesnej kulturze
Uważamy, że świat należy przekształcić. Pragniemy takiej zmiany, która wprowadziłaby
jak najwie ̨cej wolności do na szego społeczeństwa i życia. Wiemy, że zmiane ̨ taka ̨ można
osia ̨gna ̨ć za pomoca ̨ odpowiednich działań.
Nasze zadanie polega właśnie na zastosowaniu niektórych środków i odkryciu nowych,
najłatwiej rozpoznawalnych w sferze kultury i obyczajów, ale zwia ̨zanych z perspektywa ̨
interakcji wszystkich rewolucyjnych zmian.
To, co określa sie ̨ mianem „kultura” - to odzwierciedlenie jak również zapowiedź, w ramach określonego społeczeństwa, możliwej organizacji życia. Nasza ̨ epoke ̨ cechuje zasadnicze opóźnienie akcji politycznej i rewolucyjnej w stosunku do rozwoju nowoczesnych
możliwości produkcji, które wymagaja ̨ wyższego poziomu organizacji świata.
Żyjemy w historycznym okresie fundamentalnego kryzy. su, z każdym rokiem coraz wyraźniej zarysowuje sie ̨ problem racjonalnego opanowania nowych sił wytwórczych i stwo.
rzenia nowej cywilizacji w skali całego świata. Działania mie ̨dzynarodowego ruchu robotniczego, od których zależy obalenie ekonomicznej infrastruktury wyzysku (co jest warunkiem wste ̨pnym owych zmian), zdołały osia ̨gna ̨ć dotychczas jedynie połowiczne i lokalne
zwycie ̨stwa. Kapitalizm wynajduje nowe formy walki - państwowe sterowanie rynkiem,
wzrost sektora dystrybucji, faszystowskie rza ̨dy - wykorzystuje degeneracje ̨ zwia ̨zków zawodowych, maskuje walke ̨ klasowa ̨ za pomoca ̨ rozmaitych reformistycznych taktyk. Dzie ̨ki temu zdołał on zachować w wie ̨kszości najbardziej rozwinie ̨tych państw świata dawne
stosunki społeczne, pozbawiaja ̨c tym samym społeczeństwo socjalistyczne niezbe ̨dnej bazy materialnej. Z kolei kraje słabo rozwinie ̨te lub skolonizowane, które zaangażowały sie ̨ w
ostatnich latach w bezpośrednia ̨ walke ̨ z imperializmem, osia ̨gne ̨ły znacza ̨ce zwycie ̨stwa.
Ich dokonania pogłe ̨biaja ̨ sprzeczności kapitalistycznej gospodarki i sprzyjaja ̨, zwłaszcza w
przypadku rewolucji chińskiej, odnowie całości ruchu rewolucyjnego. Odnowa ta nie może sie ̨ ograniczyć do reformowania krajów kapitalistycznych czy antykapitalistycznych,
przeciwnie, be ̨dzie ona powszechnie wywoływać nowe konflikty, stawiaja ̨c na ostrzu noża
problem władzy.
Pe ̨knie ̨cie nowoczesnej kultury - w wymiarze ideologicznym - to rezultat chaotycznego
paroksyzmu wspomnianych wcześniej sprzeczności. Nowe pragnienia, które zaczynaja ̨ sie ̨
kształtować, nie moga ̨ przybrać właściwe postaci, wprawdzie nasza epoka dysponuje już
odpowiednimi środkami na ich urzeczywistnienie, ale zacofana struktura gospodarcza nie
potrafi wykorzystać tych nowych zasobów. Jednocześnie ideologia klasy panuja ̨cej utraciła
resztki spójności; po pierwsze z tego powodu, że jej kolejne wizje świata uległy kompromitacji, co skłania ja ̨ do historycznego indeterminizmu, po drugie z powodu współistnienia
rozmaitych reakcyjnych koncepcji teoretycznie wzajemnie wrogich - takich jak chrześcijaństwo i socjaldemokracja; wreszcie z powodu wpływu kilku cywilizacji, obcych współczesnemu Zachodowi, które w ostatnim czasie zacze ̨ły zdobywać uznanie. Słowem, głównym
celem ideologii klasy panuja ̨cej stało sie ̨ sianie zame ̨tu.
W kulturze (posługuja ̨c sie ̨ tym terminem konsekwentnie pozostawiamy z boku naukowe lub pedagogiczne aspekty kul tury, aczkolwiek można powiedzieć, że od zame ̨tu nie sa ̨
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wolne ani wielkie teorie naukowe, ani też ogólne założenia edu kacji; chodzi nam jednako zespół estetyki, uczuć i obyczajów: reakcje ̨ określonej epoki na życie codzienne) owe
kontrrewolucyjne zabiegi polegaja ̨ na cze ̨ściowym wchłanianiu nowych wartości oraz na
celowo antykulturowej produkcji z użyciem pote ̨żnych środków przemysłowych (kino, powieść), co stanowi naturalne przedłużenie ogłupiania młodzieży w szkole i w domu. Panuja ̨ca ideologia banalizuje wywrotowe odkry cia i rozpowszechnia je na masowa ̨ skale ̨, uprzednio je wyjałowiwszy. Potrafi sie ̨ nawet posłużyć wywrotowymi jednostkami: fałszuje dzieła
zmarłych, żywych zaś, korzystaja ̨c z ogólnego zame ̨tu ideologicznego, narkotyzuje jedna ̨
z owych mistyk, które ma akurat na składzie.
Jedna ze sprzeczności cechuja ̨cych burżuazje ̨ w jej schyłkowej fazie polega wie ̨c na tym,
że szanuje ona zasade ̨ twórczości intelektualnej i artystycznej, a jednocześnie przeciwstawia sie ̨ tej twórczości i ja ̨ wchłania. Musi ona chronić zmysł krytyczny i badawczy mniejszości, kieruja ̨c jednak jej działalność ku użytkowym i siła ̨ rzeczy cza ̨stkowym dziedzinom, zapobiegaja ̨c przy tym całościowej krytyce i całościowym badaniom. Burżuazja usiłuje wie ̨c,
w sferze kultury, tak pokierować pragnieniem nowości, które w naszej epoce stanowi dla
niej zagrożenie, by zaspokoiło sie ̨ ono nieszkodliwymi, nadpsutymi i me ̨tnymi nowinkami.
Awangardowe da ̨żenia oddziela sie ̨ za pomoca ̨ komercyjnych mechanizmów góruja ̨cych
nad działalnościa ̨ kulturowa ̨, od tych frakcji, które mogłyby je wspierać, frakcji już i tak
dalece osłabionych przez ogólne warunki społeczne. Ludzi, którzy zwrócili na siebie uwage ̨ swymi awangardowymi da ̨żeniami, dopuszcza sie ̨ do głosu jedynie w charakterze jednostek, zmuszaja ̨c ich zreszta ̨ do daleko ida ̨cych uste ̨pstw i kompromisów, przede wszystkim
zaś do rezygnacji z postulatów całościowych i wyrażenia zgody na wykonywanie fragmentarycznej pracy podlegaja ̨cej różnorakim interpretacjom. Właśnie dlatego samo poje ̨cie
„awangarda”, które w gruncie rzeczy należy do słownika burżuazji, ma w sobie coś podejrzanego i śmiesznego.
Koncepcja awangardy zbiorowej, polityczna w swej istocie, to wytwór współczesnych
warunków historycznych, które charakteryzuje konieczność spójnego, rewolucyjnego projekt u w kulturze i walki ze wszystkimi siłami uniemożliwiaja ̨cymi sformułowanie takiego
projektu. Tego rodzaju ugrupowania musza ̨ przenosić do swojej sfery działań pewne metody organizacji, które wytworzyła polityka rewolucyjna, a ich działalność nie może już
istnieć bez powia ̨zania z krytyka ̨ polityki. Po, I tym wzgle ̨dem można zaobserwować wyraźny poste ̨p od futuryzmu, dadaizmu i surrealizmu aż po ruchy, które wyłoi ły sie ̨ po roku
1945. W każdym z tych stadiów można jedna i dostrzec zbliżona ̨ uniwersalistyczna ̨ wole ̨
zmiany, a także p+ dobne pospieszne rozproszenie, z chwila ̨ gdy niezdolność do statecznie
gruntownego przekształcenia realnego świata pr( wadzi do defensywnego wycofania sie ̨
na te same pozycji. doktrynalne, których niedostateczność objawiła sie ̨ właśnie w pełnym
świetle.
Futuryzm, promieniuja ̨cy z Włoch w okresie poprzedzaja ̨ cym I wojne ̨ światowa ̨, usiłował dokonać przewrotu w litera turze i sztuce; przyniósł wprawdzie liczne nowości formalne, opierał sie ̨ jednak na niezwykle schematycznym zastosowa niu koncepcji poste ̨pu
technicznego. Dziecie ̨cy optymizm tech niczny futurystów skończył sie ̨ wraz z okresem
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burżuazyjnej euforii, która go nape ̨dzała. Włoski futuryzm pogra ̨żył sie ̨ w nacjonalizmie i
faszyzmie, nie zdoławszy wypracować pełniej szej teoretycznej wizji swoich czasów.
Dadaizm, utworzony przez uciekinierów i dezerterów I wojny światowej w Zurychu i
Nowym Jorku, pragna ̨ł odrzucić wszystkie wartości społeczeństwa mieszczańskiego, które
uległo jaskrawej kompromitacji. Gwałtowne manifestacje dadaistów w Niemczech i powojennej Francji dotyczyły przede wszystkim destrukcji sztuki i literatury, a także, w mniejszym stopniu, pewnych typów zachowań (spektakl, przemówienia, rozmyślnie idiotyczne spacery). Dadaizm zadał śmiertelny cios tradycyjnie poje ̨tej kulturze, i na tym polega
jego historyczna rola. Niemal natychmiastowe rozwia ̨zanie sie ̨ ruchu dada było niejako
wpisane w jego czysto negatywne samookreślenie. Nie ulega jednak wa ̨tpliwości, że dadaistyczny duch nawiedza wszystkie ruchy, które nasta ̨piły po dada. Swoisty aspekt negacji,
która ̨ można historycznie określić jako dadaistyczna ̨, be ̨dzie musiał być zreszta ̨ obecny w
dalszych konstruktywnych postawach, do czasu aż nie uprza ̨tnie sie ̨ siła ̨ warunków społecznych narzucaja ̨cych powielanie przegniłych elementów nadbudowy, których intelektualny proces już sie ̨ ostatecznie zakończył.
Twórcy surrealizmu uczestnica ̨cy we Francji w ruchu dada podje ̨li próbe ̨ określenia terenu konstruktywnych działań, wychodza ̨c od moralnej rewolty i konstatacji skrajnego zużycia sie ̨ tradycyjnych środków komunikacji przeoranych przez dadaizm. Surrealizm, który
rozpocza ̨ł sie ̨ od poetyckiego zastosowania Freudowskiej psychologii, rozcia ̨gna ̨ł odkryte
przez siebie metody na malarstwo, kino i niektóre aspekty życia codziennego. Naste ̨pnie
zaś, w postaci rozproszonej, wykroczył daleko poza te sfery. W gruncie rzeczy, w przedsie ̨wzie ̨ciu tego rodzaju nie chodzi bowiem o to, by mieć absolutna ̨ czy choćby wzgle ̨dna ̨ racje ̨,
ale o to, by katalizować, przez pewien czas, pragnienia swojej epoki. Okres poste ̨pów surrealizmu, naznaczony odrzuceniem idealizmu i chwilowym’opowiedzeniem sie ̨ za materializmem dialektycznym, zakończył sie ̨ w okolicach 193o roku, choć jego rozkład ujawnił sie ̨ w
pełni dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Surrealizm był już wówczas popularny
w wiciu krajach, zainaugurował też pewna ̨ dyscypline ̨, może niezbyt rygorystyczna ̨, cze ̨sto zreszta ̨ łagodzona ̨ wzgle ̨dami komercyjnymi, która jednak stanowiła skuteczny środek
walki z szerza ̨cymi zame ̨t mechanizmami społeczeństwa burżuazyjnego.
Surrealistyczny projekt, podkreślaja ̨cy władztwo pragnienia i zaskoczenia, proponuja ̨cy
nowe podejście do życia, zawiera wie ̨ksze bogactwo konstruktywnych możliwości, niż sie ̨
zazwyczaj uważa. Nie ulega wa ̨tpliwości, że brak materialnych środków urzeczywistnienia
tego projektu zasadniczo ograniczył zasie ̨g surrealizmu. Fakt, iż poszukiwania jego pierwszych liderów zakończyły sie ̨ spirytystycznym impasem, a zwłaszcza mierność epigonów,
zmuszaja ̨ do szukania negacji rozwoju teorii surrealistycznej u źródeł tej teorii.
Błe ̨dem, który towarzyszy surrealizmowi od pocza ̨tku, jest przekonanie o nieskończonym bogactwie podświadomej wyobraźni. Przyczyna ideologicznej porażki tego ruchu pole gała na przeświadczeniu, iż podświadomość jest właśnie wiei ka ̨, nareszcie odkryta ̨ pote ̨ga ̨ życiowa ̨. Surrealiści zrewidowali historie ̨ idei, dostosowuja ̨c ja ̨ do tego założenia, i na
tym poprzestali. Dziś stało sie ̨ jasne, że podświadoma wyobraźnia jest uboga, pismo automatyczne - monotonne, a owa „nie codzienność”, która już z daleka obwieszcza swój niezmienny surrealistyczny charakter, jest w gruncie rzeczy niezbyt za skakuja ̨ca. Formalna
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wierność wobec tak poje ̨tych wyobrażeń wiedzie ostatecznie na antypody nowoczesnej wyobraźni, to znaczy do tradycyjnego okultyzmu. Aby sie ̨ przekonać, do jakiego stopnia surrealizm pozostał uzależniony od kul tu pode świadomości, wystarczy sie ̨ przyjrzeć próbie
pogłe ̨bienia teorii, która ̨ podje ̨ło drugie pokolenie surrealistów: Calas i Mabille podporza ̨dkowuja ̨ wszystko dwom kolejnym aspektom surre alistycznej praktyki podświadomości w przypadku pierwszego z nich jest to psychoanaliza, dla drugiego zaś wpływy kosmiczne. Można powiedzieć, że odkrycie roli podświadomości było rzeczywiście zaskoczeniem
i nowościa ̨, ale w żadnym razie nie stanowiło zasady reguluja ̨cej przyszłe nowości i zaskoczenia. Sam Freud doszedł zreszta ̨ do tego wniosku, gdy pisał: „Wszystko, co świadome,
zużywa sie ̨. To, co nieświadome zachowuje trwałość. Kiedy jednak zostanie uwolnione, czy
samo z kolei nie popadnie w ruine ̨?”.
Surrealizm, przeciwstawiaja ̨c sie ̨ wyraźnie irracjonalnemu społeczeństwu, które doprowadziło do absurdu rozdźwie ̨k mie ̨dzy rzeczywistościa ̨ a wcia ̨ż jeszcze gromko proklamowanymi wartościami, posłużył sie ̨ irracjonalnościa ̨, aby zniszczyć powierzchowne wartości
i logike ̨ tego społeczeństwa. Sukces surrealizmu wia ̨że sie ̨ w znacznej mierze z tym, że ideologia owego społeczeństwa, w swych najnowocześniejszych aspektach, zrezygnowała ze
ścisłego hierarchizowania swoich sztucznych wartości i zacze ̨ła sie ̨ otwarcie posługiwać irracjonalnościa ̨, a co za tym idzie - również pozostałościami surrealizmu. Burżuazja, która
musi przede wszystkim zapobiegać odrodzeniu sie ̨ myśli rewolucyjnej, była świadoma zagrożeń zwia ̨zanych z surrealizmem. Z upodobaniem konstatuje, teraz, gdy zdołała go już
rozpuścić w typowym handlu sztuka ̨, że osia ̨gna ̨ł skrajny poziom nieładu. Tak wie ̨c podchodzi do niego z pewna ̨ nostalgia ̨, jednocześnie zaś dyskredytuje wszystkie nowe poszukiwania, sprowadzaja ̨c je automatycznie do surrealistycznego déjà-vu, a wie ̨c do porażki,
której jej zdaniem nikt nie zdoła już zakwestionować. Odrzucenie alienacji społeczeństwa
zanurzonego w chrześcijańskiej moralności doprowadziło kilka osób do zachłyśnie ̨cia sie ̨
całkowicie irracjonalna ̨ alienacja ̨ społeczeństw pierwotnych - to wszystko. Należy pójść
dalej, zwie ̨kszaja ̨c racjonalność świata, gdyż tylko w ten sposób można go uczynić bardziej
pasjonuja ̨cym.

Rozkład — ostatnie stadium myśli mieszczańskiej
Dwa główne ośrodki rzekomo nowoczesnej kultury znajduja ̨ sie ̨ w Paryżu i Moskwie. Mody
zrodzone w Paryżu, ska ̨dina ̨d kształtowane przeważnie przez imigrantów, rozszerzaja ̨ sie ̨
na cała ̨ Europe ̨, Stany Zjednoczone i inne rozwinie ̨te kraje obozu kapitalistycznego, takie
jak Japonia. Mody narzucane odgórnie w Moskwie, oddziałuja ̨ na wszystkie państwa obozu socjalistycznego, a także, choć w niewielkim stopniu, na Francje ̨ i jej europejska ̨ strefe ̨
wpływów. Siła Moskwy jest całkowicie politycznej natury. Tradycyjny wpływ, wcia ̨ż jeszcze wywierany przez Paryż, bierze sie ̨ z dużego skupiska pracowników kultury.
Myśl mieszczańska zagubiła sie ̨ w systematycznym zame ̨cie, a myśl marksistowska uległa daleko ida ̨cemu zafałszowaniu w państwach robotniczych; zarówno na Zachodzie, jak i
na Wschodzie panuje konserwatyzm, szczególnie w dziedzinie kultury i obyczajów. W Mo6

skwie przybiera typowe postawy dziewie ̨tnastowiecznego drobnomieszczaństwa. W Paryżu stroi sie ̨ w szatki anarchizmu, cynizmu lub humoru. Żadna z tych dwóch dominuja ̨cych
form kultury nie potrafi ogarna ̨ć rzeczywistych problemów naszej epoki, można jednak
powiedzieć, że Zachód pod tym wzgle ̨dem ma pewna ̨ przewage ̨, Moskwe ̨ zaś należałoby
uznać za region nierozwinie ̨ty, jeśli chodzi o w ten szczególny rodzaj produkcji.
W krajach mieszczańskich, gdzie zasadniczo starano sie ̨ o pozór wolności intelektualnej, znajomość historii idei lub też świadomość, choćby me ̨tna, rozmaitych przekształceń
środowiska sprzyja zrozumieniu zachodza ̨cych gwałtownych i niekontrolowanych przeobrażeń. Panuja ̨ca wrażliwość usiłuje sie ̨ dostosować, jednocześnie przeciwstawiaja ̨c sie ̨
nowym zmianom, stanowia ̨cym dla niej, w ostatecznej analizie, istotne zagrożenie. Propozycje wysuwane przez wsteczne kierunki można sprowadzić do trzech kategorii: piele ̨gnowanie mód, jakie zapocza ̨tkował kryzys zwia ̨zany z dadaizmem i surrealizmem (kryzys
stanowia ̨cy kulturowy wyraz tego stanu ducha, który przejawia sie ̨ zawsze i wsze ̨dzie, gdy
tylko obracaja ̨ sie ̨ w ruine ̨ dawne style życia i jego powszechnie przyjmowane uzasadnienia); okopanie sie ̨ w umysłowych ruinach; wreszcie powrót daleko wstecz.
Jeśli chodzi o trwałe mody, warto zwrócić uwage ̨ na powszechnie obecna ̨ rozwodniona ̨ postać surrealizmu. Pod wzgle ̨dem estetycznym bardzo przypomina ona surrealizm
pierwszej epoki, jest jednak całkowicie wyzbyta ówczesnych idei. Niedobitki ortodoksyjnego ruchu surrealistycznego, w tym starczym, okultystycznym stadium, odznaczaja ̨ sie ̨
niezdolnościa ̨ do sformułowania jakiegokolwiek stanowiska ideologicznego i do odkrycia
czegokolwiek nowego: uprawomocniaja ̨ coraz bardziej prymitywnych szarlatanów i łakna ̨
kolejnych szalbierstw.
Zadomowienie sie ̨ w nicości to postawa kulturowa, która dała o sobie znać ze szczególnym nate ̨żeniem w okresie powojennym. Pozostawia ona wybór mie ̨dzy dwiema możliwościami, które znalazły licznych zwolenników: skrywanie nico ści za pomoca ̨ stosownego
żargonu lub jej beztroska afirmacja.
Pierwsza ̨ możliwość rozsławiła literatura egzystencjalistyczna, powielaja ̨ca pod przykrywka ̨ zapożyczonej filozofii najne ̨dzniejsze aspekty ewolucji kulturalnej trzech wcześniejszych dekad i reklamiarsko podsycaja ̨ca zainteresowanie swymi tworami podrobionym marksizmem, psychoanaliza ̨ lub też ponawianymi na ślepo zaangażowaniami i rozczarowaniami politycznymi. Zabiegi te miały wielu naśladowców, jawnych lub skrytych.
Trwała popularność malarstwa abstrakcyjnego i teorii, które je uzasadniaja ̨, stanowi fakt
podobnej natury i o zbliżonym zasie ̨gu.
Radosna afirmacja całkowitej nicości intelektualnej to zjawisko, które bywa określane
w najnowszej neo-literaturze jako „cynizm młodych prawicowych powieściopisarzy”. W
gruncie rzeczy jednak wykracza ono daleko poza prawicowców, powieściopisarzy i ich podejrzana ̨ młodość.
Wśród tendencji opowiadaja ̨cych sie ̨ za powrotem do przeszłości doktryna socrealizmu
wydaje sie ̨ najśmielsza, proklamuje bowiem, iż opiera sie ̨ na osia ̨gnie ̨ciach ruchu rewolucyjnego, w dziedzinie twórczości kulturowej;opowiada sie ̨ jednak za stanowiskiem nie
nadaja ̨cym sie ̨ do obrony.
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W 1948 roku, podczas konferencji radzieckich muzyków, Andriej Żdanow ukazał bez
ogródek stawke ̨ swego teoretycznego zamordyzmu: „Czy posta ̨piliśmy słusznie, zachowuja ̨c skarby klasycznego malarstwa i daja ̨c odpór likwidatorom malarstwa? Czy dalsze trwanie tego rodzaju «szkół» nie oznaczałoby właśnie likwidacji malarstwa?”. Wobec takiej
likwidacji malarstwa - a także wielu innych likwidacji - nowoczesna zachodnia burżuazja,
dostrzegaja ̨c upadek wszystkich swoich tradycyjnych systemów wartości, stawia, w ramach rozpaczliwej reakcji i politycznego oportunizmu, na całkowity rozkład ideologiczny. Żdanow, przeciwnie, utożsamia sie ̨, jak typowy parweniusz, z drobnomieszczaninem,
który protestuje przeciw rozkładowi wartości kulturalnych minionego stulecia i opowiada
sie ̨ za autorytarnym przywróceniem tychże wartości. Brak realizmu pozwala mu wierzyć,
że chwilowe i lokalne okoliczności polityczne daja ̨ mu kuglarska ̨ moc uporania sie ̨ z istotnymi problemami epoki: pragnie zmusić do wznowienia studiów nad przezwycie ̨żonymi
zagadnieniami, wykluczaja ̨c wszystkie konkluzje, które historia, w swoim czasie, z owych
zagadnień wydobyła.
Tradycyjna propaganda organizacji religijnych, w szczególności katolicyzmu, przypomina socrealizm pod wzgle ̨dem formy, a nawet niekiedy treści. Katolicyzm broni za pomoca ̨
niezmiennej propagandy pewnej całościowej struktury ideologicznej, która ̨, jako jedyna z
sił przeszłości, wcia ̨ż jeszcze posiada. Usiłuja ̨c przywrócić kontrole ̨ nad coraz liczniejszymi sektorami wymykaja ̨cymi sie ̨ jego wpływom, Kościół katolicki, obok swej tradycyjnej
propagandy, usiłuje również zawładna ̨ć nowoczesnymi postaciami kultury, w szczególności zaś tymi, które cechuje teoretycznie zawikłana mierność, jak na przykład art informel.
Katoliccy reakcjoniści maja ̨ bowiem
te ̨ przewage ̨ nad innymi tendencjami mieszczaństwa, że, wierza ̨c w stała ̨ hierarchie ̨ wartości, moga ̨ beztrosko doprowadzać rozkład do skrajnej postaci w dziedzinach, w których
celuja ̨.
Obecnym zwieńczeniem kryzysu współczesnej kultury jest ideologiczny rozkład. Na
tych ruinach nie da sie ̨ zbudować nic nowego. Nawet zwykłe zastosowanie zmysłu krytycznego staje sie ̨ niemożliwe, każdy sa ̨d zderza sie ̨ bowiem z innymi, a wszystkie powołuja ̨
sie ̨ na szcza ̨tki opustoszałych całościowych systemów lub wymogi osobistej wrażliwości.
Rozkład ogarna ̨ł już wszystko. W dawnych czasach masowe stosowanie reklamy wywierało rosna ̨cy wpływ na ocene ̨ twórczości kulturowej. Dziś osia ̨gne ̨liśmy stan, w którym
reklama zasta ̨piła nie tylko ideologie ̨, ale również wszelkie krytyczne oceny i sa ̨dy (przypominaja ̨ce w na ̨jlepszym razie odruchy warunkowe). Złożone mechanizmy sprzedaży budza ̨
dziś do życia, automatycznie i ku zaskoczeniu fachowców, pseudotematy kulturowych debat. Na tym polega socjologiczne znaczenie zjawiska Sagan-Drouet, doświadczenia, które w
cia ̨gu trzech ostatnich lat odnosiło wielkie sukcesy we Francji, a nawet przekroczyło granice strefy kulturowej Paryża, znajduja ̨c oddźwie ̨k w państwach socjalistycznych. Zawodowi
krytycy kultury, staja ̨c wobec zjawiska Sagan-Drouet, widza ̨ w nim nieprzewidziany rezultat mechanizmów, które im sie ̨ całkowicie wymykaja ̨. Usiłuja ̨c wyjaśnić ów sukces, przeważnie przyrównuja ̨ go do reklamy cyrkowej. Profesja zmusza ich do przeciwstawiania
sie ̨ widmowymi krytykami przedmiotowi tych widmowych dzieł (dzieło, którego popularność jest niewytłumaczalna, stanowi zreszta ̨ najbogatsze źródło tematu dla mieszczańskiej
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krytyki spod znaku zame ̨tu). Nie zdaja ̨ sobie, rzecz jasna, sprawy z tego, że intelektualne
mechanizmy krytyki wymykały im sie ̨ już o wiele wcześniej, zanim jeszcze owe zewne ̨trzne mechanizmy nie zacze ̨ły eksploatować tej pustki. Wzbraniaja ̨ sie ̨ przed dostrzeżeniem
w Sagan-Drouet groteskowego rewersu przeobrażenia środków ekspresji w środki oddziaływania na życie codzienne. Ten proces przezwycie ̨żenia sprawił, że życie autora zacze ̨ło
górować nad jego dziełem. Gdy znaczenie środków ekspresji uległo redukcji do minimum,
ważna może być już tylko postać autora, któremu ska ̨dina ̨d nie pozostało już nic, czym
mógłby zadziwić publiczność, prócz młodego wieku, jakiejś modnej przywary lub dawnej,
malowniczej profesji.
Opozycja wobec rozkładu, która ̨ należy obecnie zjednoczyć, nie powinna zreszta ̨ marnować czasu na krytyke ̨ bufonady panosza ̨cej sie ̨ w formach skazanych na wymarcie, takich
jak poezja czy powieść. Należy krytykować te działania, które maja ̨ znaczenie dla przyszłości, formy, którymi musimy sie ̨ posłużyć. O wiele poważniejsza ̨ od wcześniej wspomnianych oznaka ̨ obecnego rozkładu ideologicznego jest fakt, że funkcjonalistyczna teoria w
architekturze opiera sie ̨ na najbardziej reakcyjnych koncepcjach społecznych i moralnych.
Do cze ̨ściowo wartościowego wkładu pierwszego Bauhausu czy szkoły Le Corbusiera przykleja sie ̨ obecnie niezwykle wsteczna ̨ koncepcje ̨ życia i jego otoczenia.
Wszystko wskazuje jednak na to, że od 1956 roku wkraczamy w nowa ̨ faze ̨ walki. Szturm
sił rewolucyjnych, zderzaja ̨cy sie ̨ na wszystkich frontach z najtrudniejszymi przeszkodami,
zaczyna stopniowo przełamywać warunki, które cechowały okres poprzedni. Socrealizm
uste ̨puje w krajach obozu antykapitalistycznego wraz ze stalinizmem, który go zrodził;
kultura Sagan-Drouet oznacza prawdopodobnie ostateczne stadium mieszczańskiej dekadencji; w krajach zachodnich zaczyna kiełkować świadomość wyczerpania sie ̨ kulturowych
wybiegów, które dominowały od końca II wojny. Awangardowa mniejszość może wreszcie
odzyskać pozytywna ̨ wartość.

Rola grup mniejszościowych w czasach zastoju
Na pocza ̨tku lat dwudziestych wyraźnie zarysowuje sie ̨ zastój światowego ruchu rewolucyjnego, który be ̨dzie sie ̨ naste ̨pnie pogłe ̨biać aż do pocza ̨tku lat trzydziestych. Podobny
kryzys, z pie ̨cio- lub sześcioletnim opóźnieniem, spotyka ruchy, które usiłowały wprowadzić do kultury i życia codziennego emancypacyjna ̨ nowość. Ideologiczne i materialne znaczenie tych ruchów coraz bardziej maleje, aż w końcu znalazły sie ̨ one w całkowitej izolacji
społecznej. Ich działalność, która w bardziej sprzyjaja ̨cych warunkach mogłaby doprowadzić do gwałtownej odnowy klimatu afektywnego, stopniowo zamiera, tak iż konserwatywne tendencje moga ̨ im wzbronić jakiegokolwiek bezpośredniego uczestnictwa w oszukańczej grze oficjalnej kultury. Utraciwszy swa ̨ role ̨ w produkcji nowych wartości, ruchy te
przeradzaja ̨ sie ̨ w armie ̨ rezerwowa ̨ pracy intelektualnej, ska ̨d burżuazja może rekrutować
jednostki, które wzbogaca ̨ jej propagande ̨ o jakieś nowe niuanse.
Na tym etapie rozkładu eksperymentalne awangardy zdaja ̨ sie ̨ mieć o wiele słabsze znaczenie społeczne od tendencji pseudomodernistycznych, które wprawdzie nie wywieszaja ̨
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na swych sztandarach woli zmiany, dysponuja ̨ jednak znacznymi środkami i reprezentuja ̨
nowoczesne oblicze dozwolonej kultury. Ci jednak, którzy zajmuja ̨ jakieś miejsce w realnej
produkcji kultury współczesnej i odkrywaja ̨ swoje prawdziwe interesy jako producentów
tej kultury (tym wyraziściej, że sa ̨ skazani na pozycje ̨ negatywna ̨), wypracowuja ̨ na gruncie tej sytuacji świadomość, której siła ̨ rzeczy brakuje modernistycznym błaznom zmierzchaja ̨cego społeczeństwa. Ubóstwo dozwolonej kultury i jej monopol na środki produkcji
kulturowej pocia ̨gaja ̨ za soba ̨ proporcjonalne ubóstwo teorii i działań awangardy. Ale to
właśnie w tej awangardzie kiełkuje nowe, rewolucyjne uje ̨cie kultury. Be ̨dzie sie ̨ ono musiało objawić w chwili, gdy panuja ̨ca kultura i zarysy kultury opozycyjnej osia ̨gna ̨ skrajny
punkt wzajemnego oddzielenia i niemocy.
Historia nowoczesnej kultury w okresie rewolucyjnego zastoju to historia teoretycznego i praktycznego zaniku ruchu odnowy, izolacji tendencji mniejszościowych, wreszcie
niepodzielnej władzy rozkładu.
Pomie ̨dzy rokiem 193o a wybuchem n wojny światowej surrealizm podupada jako siła
rewolucyjna, a jednocześnie znacznie zwie ̨ksza sie ̨ jego wpływ. W okresie powojennym
surrealizm szybko ulega likwidacji z powodu tych samych dwóch czynników, które brutalnie zatrzymały jego rozwój na pocza ̨tku lat trzydziestych. Pierwszym z tych powodów jest
niezdolność odnowy teoretycznej, drugim - opadanie fali rewolucyjnej, przejawiaja ̨ce sie ̨ w
reakcji politycznej i kulturowej w ruchu robotniczym. Ten drugi czynnik zadecydował na
przykład bezpośrednio o zniknie ̨ciu rumuńskiej grupy surrealistycznej. Pierwszy czynnik
z kolei zadecydował o szybkim rozbiciu ruchu surrealistyczno-rewolucyjnego we Francji i
w Belgii. Jeśli pomina ̨ć ten drugi kraj, gdzie pewna frakcja twórców wywodza ̨cych sie ̨ z ruchu surrealistycznego zachowała godna ̨ uznania eksperymentalna ̨ postawe ̨, ugrupowania
surrealistyczne doła ̨czyły na całym świecie do obozu idealistycznego mistycyzmu.
Cze ̨ść ruchu surrealistyczno-rewolucyjnego utworzyła Mie ̨dzynarodówke ̨ Artystów Eksperymentalnych i zacze ̨ła wydawać pismo „Cobra” (nazwa utworzona od pierwszych liter
Kopenhagi, Brukseli i Amsterdamu). Ruch ten powstawał w latach 1949-1951, pocza ̨tkowo
działał w Danii, Holandii i Belgii, naste ̨pnie też w Niemczech. Ugrupowania, które wchodziły w jego skład, zrozumiały, że złożoność i zasie ̨g współczesnych problemów domagaja ̨
sie ̨ organizacji tego typu. Na tym polegało ich podstawowe znaczenie. Brak ideologicznej
precyzji, zasadniczo malarski aspekt ich poszukiwań, wreszcie zaś brak ogólnego, teoretycznego uje ̨cia warunków i perspektyw ich doświadczeń doprowadziły jednak szybko do
rozproszenia sie ̨ tych ruchów.
Francuscy letryści wysta ̨pili przeciw całemu istnieja ̨cemu ruchowi estetycznemu, analizuja ̨c jego powolna ̨ agonie ̨. Grupa letrystyczna, proponuja ̨c nieprzerwane tworzenie nowych form we wszystkich dziedzinach, prowadziła w latach 1946-1952 zbawcza ̨ agitacje ̨.
Letryści zakładali jednak, że poszczególne gałe ̨zie sztuki powinny rozpocza ̨ć nowy żywot
w ramach zasadniczo podobnych do dawnych, ów idealistyczny bła ̨d sprowadził ich twórczość do kilku mało znacza ̨cych doświadczeń. W 1952 roku lewica letrystyczna skupiła sie ̨
w Mie ̨dzynarodówce Letrystycznej, wykluczaja ̨c frakcje ̨ zacofana ̨. W Mie ̨dzynarodówce Letrystycznej kontynuowano, poprzez gwałtowne ścieranie sie ̨ rozmaitych nurtów, poszukiwanie nowych sposobów oddziaływania na życie codzienne.
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We Włoszech, jeśli pomina ̨ć antyfunkcjonalistyczna ̨ grupe ̨ eksperymentalna ̨, która w
1955 roku stała sie ̨ najważniejsza ̨ cze ̨ścia ̨ Mie ̨dzynarodowego Ruchu na rzecz Bauhausu
Wyobraźni, wszystkie awangardy, które usiłowały sie ̨ ukonstytuować, były nieodmiennie
przywia ̨zane do dawnych perspektyw tyw artystycznych i nie zdołały nawet sie ̨ wznieść
na poziom wyrazu teoretycznego.
W tym czasie od Stanów Zjednoczonych aż po Japonie ̨ panowało naśladowanie zachodnioeuropejskiej kultury w tym, co w niej najbardziej powszedniego i zwulgaryzowanego
(awangardziści ze Stanów Zjednoczonych, którzy zwykli sie ̨ spotykać w amerykańskiej kolonii w Paryżu, znajdowali sie ̨ tam w skrajnej izolacji ideologicznej, społecznej, a nawet
ekologicznej, pogra ̨żaja ̨c sie ̨ w najne ̨dzniejszym konformizmie). Wytwory narodów, które
pozostaja ̨ w jarzmie kulturowego kolonializmu-cze ̨sto z powodu ucisku politycznego - bywaja ̨ niekiedy poste ̨powe w skali lokalnej, ale w zaawansowanych ośrodkach kulturowych
odgrywaja ̨ role ̨ reakcyjna ̨. Krytycy wia ̨ża ̨cy cała ̨ swa ̨ kariere ̨ z odniesieniami, które stały
sie ̨ przestarzałe wraz dawnymi systemami kreacji, udaja ̨, że odkrywaja ̨ nowości drogie ich
sercu w kinie greckim lub powieściach gwatemalskich. Odwołuja ̨ sie ̨ wie ̨c do egzotyzmu,
który jest w istocie antyegzotyczny, jako że chodzi o ponowne pojawienie sie ̨ dawnych
zużytych form w krajach odznaczaja ̨cych sie ̨ pewnym zapóźnieniem kulturowym. Zreszta ̨
główna funkcja egzotyzmu - ucieczka poza rzeczywiste warunki życia i kreacji - pozostaje
tu w mocy.
W państwach robotniczych jedynie berlińskie doświadczenia Brechta (poprzez zakwestionowanie tradycyjnej koncepcji spektaklu) wydaja ̨ sie ̨ zbieżne z konstrukcjami, które
nas dziś obchodza ̨. Brecht jako jedyny zdołał sie ̨ też oprzeć głupocie panuja ̨cego socrealizmu.
Obecnie, gdy socrealizm sie ̨ rozpada, możemy wiele oczekiwać po rewolucyjnym wtargnie ̨ciu intelektualistów z państw robotniczych na obszar prawdziwych problemów nowoczesnej kultury. jeśli żdanowszczyzne ̨ można uznać za najczystszy wyraz nie tylko kulturowej degrengolady ruchu robotniczego, ale również konserwatywnego stanowiska w
kulturze w świecie kapitalistycznym, ci, którzy wyste ̨puja ̨ obecnie na Wschodzie przeciw
niemu, nie be ̨da ̨ mogli tego skutecznie uczynić, nieza leżnie od swych subiektywnych intencji, domagaja ̨c sie ̨ jedynie takiej swobody twórczej, jaka ̨ cieszy sie ̨, dajmy na to, Cocteau.
Ci, którzy pragna ̨ zanegować żdanowszczyzne ̨, musza ̨ również zanegować tych, którzy neguja ̨ go w imieniu żdanowszczyzny „likwidacji”. Jedynym możliwym przezwycie ̨żeniem
żdanow szczyzny be ̨dzie korzystanie z prawdziwej swobody, opieraja ̨ cej sie ̨ na zrozumieniu aktualnej konieczności.
Okres, który właśnie mina ̨ł, był, w najlepszym razie, cza sem chaotycznego oporu wobec
chaotycznego władztwa wstecznego idiotyzmu. Nasze położenie było już nieco lep sze. Nie
powinniśmy sie ̨ jednak przywia ̨zywać do swoich upodobań albo drobnych odkryć z tego
okresu. Problemy twór czości kulturowej nie moga ̨ już znaleźć rozwia ̨zania inaczej jak w
powia ̨zaniu z nowym poste ̨pem światowej rewolucji.
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Platforma tymczasowej opozycji
Rewolucyjne działanie w sferze kultury musi mieć na celu poszerzenie życia - a nie jego
tłumaczenie lub wyrażanie. Należy zmusić nieszcze ̨ście do rejterady. Rewolucja nie sprowadza sie ̨ do pytania o to, jaki poziom produkcji osia ̨gna ̨ł przemysł cie ̨żki, i kto be ̨dzie nim
zarza ̨dzał. Wraz z wyzyskiem musza ̨ zgina ̨ć namie ̨tności, kompensacje i przyzwyczajenia,
które były wytworem tego wyzysku. Należy określić nowe pragnienia powia ̨zane z już istnieja ̨cymi możliwościami. Należy już teraz, w samym sercu walki mie ̨dzy obecnym społeczeństwem a siłami, które je zniszcza ̨, odnaleźć zarodki wyższych form konstruowania
otoczenia i nowe modele zachowań. Zarówno w celu eksperymentalnym, jak i propagandowym. Cała reszta należy do przeszłości i jej służy.
Musimy podja ̨ć zorganizowana ̨, zbiorowa ̨ prace ̨, zmierzaja ̨ca ̨ do zastosowania wszystkich środków moga ̨cych wstrza ̨sna ̨ć życiem codziennym. Oznacza to, że musimy wpierw
uznać wzajemna ̨ zależność owych środków w perspektywie zwie ̨kszenia panowania nad
przyroda ̨, poszerzenia wolności. Musimy tworzyć nowe otoczenie nastrojowe, które byłoby jednocześnie narze ̨dziem i wytworem nowych zachowań. W tym celu należy sie ̨ na wste ̨pie posłużyć empirycznie codziennymi sposobami poste ̨powania i już istnieja ̨cymi formami kulturowymi, zarazem kwestionuja ̨c ich samoistna ̨ wartość. Samo kryterium nowości
i inwencji formalnej utraciło znaczenie w tradycyjnych ramach sztuki, a wie ̨c jako niewystarczaja ̨cego i cza ̨stkowego środka, którego fragmentaryczne renowacje byłyby z góry
przestarzałe - czyli niemożliwe.
Nie powinniśmy odrzucać współczesnej kultury, lecz zawładna ̨ć nia ̨ i ja ̨ zanegować. Nie
można być rewolucyjnym intelektualista ̨ i nie dostrzegać czekaja ̨cej nas rewolucji kulturowej. Twórczy intelektualista nie może sie ̨ czuć rewolucjonista ̨ tylko z tego wzgle ̨du, że
wspiera polityke ̨ jakiejś partii, choćby w oryginalny sposób; musi pracować, ewentualnie
we współpracy z partiami, nad konieczna ̨ zmiana ̨ całej kulturowej nadbudowy. W podobny sposób można powiedzieć, że tym, co czyni kogoś mieszczańskim intelektualista ̨, nie
jest ani pochodzenie społeczne, ani znajomość kultury - stanowia ̨ca wspóly punkt wyjścia
krytyki i twórczości - lecz rola w produkcji form kulturowych, które, historycznie rzecz ujmuja ̨c, można nazwać mieszczańskimi. Autorzy odznaczaja ̨cy sie ̨ rewolucyjnym światopogla ̨dem politycznym, gdy zdobywaja ̨ poklask ze strony mieszczańskiej krytyki literackiej,
powinni sie ̨ zastanowić, jaki bła ̨d popełnili.
Poła ̨czenie kilku nurtów eksperymentalnych artystów na rzecz rewolucyjnego frontu
w kulturze, które dokonało sie ̨ we Włoszech na kongresie w Albie pod koniec 1956 roku,
opiera sie ̨ na zrozumieniu trzech istotnych czynników.
Po pierwsze musimy wymagać pełnej zgodności osób i grup uczestnicza ̨cych w tej zjednoczonej działalności; nie należy ułatwiać tej zgody, maskuja ̨c niektóre z jej konsekwencji.
Musimy trzymać z dala żartownisiów lub arywistów, którzy mogliby być na tyle ślepi, by
liczyć na zrobienie tym sposobem kariery.
Po drugie należy pamie ̨tać, że choć każda postawa autentycznie eksperymentalna nadaje sie ̨ do wykorzystania, określenie to bywało nadużywane, aby usprawiedliwić działalność artystyczna ̨ w ramach już istnieja ̨cej - a wie ̨c odkrytej przez innych - struktury.
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Prawdziwa postawa eksperymentalna musi sie ̨ zaś opierać na trafnej i ścisłej krytyce panuja ̨cych warunków i na próbie ich przezwycie ̨żenia. Należy wyraźnie podkreślić, że nie
można określać mianem twórczości tego, co stanowi zwykła ̨ indywidualna ̨ ekspresje ̨ za
pośrednictwem środków stworzonych przez innych. Twórczość nie jest aranżacja ̨ przedmiotów i form, to raczej wynajdowanie nowych praw takiej aranżacji.
Po trzecie należy zwalczać wśród nas tendencje do sekciarstwa, które uniemożliwiałyby podje ̨cie wspólnych działań z możliwymi sojusznikami wokół ściśle określonych celów,
a także wchłanianie zbliżonych ugrupowań. Mie ̨dzynarodówka Letrystyczna po kilku niezbe ̨dnych czystkach zmierzała konsekwentnie mie ̨dzy rokiem 1952 a 1955 do pozycji absolutnego rygoryzmu, co skazywało ja ̨ na równie absolutna ̨ izolacje ̨ i nieskuteczność, a nawet, w dłuższej perspektywie, na zastój i stopniowe obumieranie zmysłu krytycznego oraz
woli innowacji. Należy ostatecznie przezwycie ̨żyć takie sekciarskie podejście w imie ̨ rzeczywistej działalności. Oto jedyne kryterium, które powinno decydować o przyjmowaniu
nowych członków i ewentualnym rozstawaniu sie ̨ z niektórymi towarzyszami. Oczywiście
nie oznacza to, że powinniśmy zrezygnować z zerwań, do czego wszyscy nas zache ̨caja ̨.
Uważamy, przeciwnie, że jeśli chodzi o zrywanie z przyzwyczajeniami i osobami - należy
sie ̨ posuna ̨ć jeszcze dalej.
Musimy wspólnie określić nasz program i urzeczywistnić go w sposób zdyscyplinowany,
wszystkimi doste ̨pnymi środkami, również artystycznymi.

Ku międzynarodówce sytuacjonistycznej
Nasza naczelna koncepcja dotyczy konstruowania sytuacji, czyli chwilowych nastrojów życia i ich przekształcenia w wyższa ̨ jakość namie ̨tnościowa ̨. Musimy opracować system oddziaływania na dwa główne i złożone czynniki, znajduja ̨ce sie ̨ w stałej interakcji: na materialna ̨ dekoracje ̨ życia oraz na zachowania, które owa dekoracja wywołuje i które, z kolei,
gwałtownie ja ̨ przekształcaja ̨.
Nasze perspektywy oddziaływania na otoczenie zmierzaja ̨, koniec końców, do koncepcji urbanistyki j ednościowej, która ̨ określa przede wszystkim zastosowanie całości sztuk i
technik jako środków współtworza ̨cych integralna ̨ kompozycje ̨ środowiska. Owo całościowe zastosowanie należy rozumieć o wiele szerzej niż dawne górowanie architektury nad
tradycyjnymi sztukami czy też obecne okazjonalne stosowanie w anarchicznej urbanistyce wyspecjalizowanych technik lub naukowych dyscyplin badawczych w rodzaju ekologii.
Urbanistyka jednościowa be ̨dzie musiała uwzgle ̨dnić, dajmy na to, środowisko akustyczne
czy dystrybucje ̨ rozmaitych rodzajów napoi i pożywienia. Be ̨dzie musiała obejmować tworzenie nowych form i przechwytywanie form znanych już w urbanistyce i architekturze,
jak również przechwytywanie dawnej poezji i kina. Sztuka integralna, o której było tak głośno, nie mogła sie ̨ urzeczywistnić inaczej niż na poziomie urbanistyki. Dziś nie może już
jednak odpowiadać żadnej z tradycyjnych definicji estetyki. Urbanistyka jednościowa be ̨dzie oddziaływać w swoich eksperymentalnych miastach poprzez pola siłowe, które możemy jeszcze chwilowo określać tradycyjnym mianem dzielnic. Każda dzielnica be ̨dzie mogła
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da ̨żyć do okre ślonej harmonii, kontrastuja ̨c z harmoniami sa ̨siednimi lub też oddziaływać
poprzez wewne ̨trzne kontrasty harmoniczne.
Urbanistyka jednościowa jest dynamiczna, to znaczy po zostaje w ścisłym zwia ̨zku ze
stylami zachowań. Jej najmniejszym składnikiem nie jest dom, lecz kompleks architektoniczny, a wie ̨c pewien zbiór wszystkich czynników warunkuja ̨cych nastrój lub serie ̨ nastrojów, które zderzaja ̨ sie ̨ ze soba ̨ na poziomie skonstruowanej sytuacji. Rozwój przestrzenny
powinien uwzgle ̨dniać stany afektywne, jakie wyznaczy eksperymentalne miasto. Jeden z
naszych towarzyszy wysuna ̨ł teorie ̨ dzielnic-stanów ducha, zgodnie z która ̨ każda dzielnica
miasta powinna da ̨żyć do wywołania prostego uczucia, na które podmiot świadomie by sie ̨
wystawiał. Można powiedzieć, że ów projekt wycia ̨ga słuszne wnioski z procesu deprecjacji
podstawowych uczuć przypadkowych, a jego urzeczywistnienie mogłoby ów proces przyspieszyć. Towarzysze, którzy domagaja ̨ sie ̨ nowej, wolnej architektury, musza ̨ zrozumieć,
że nie be ̨dzie już ona stawiać przede wszystkim na wolność i poetyczność linii czy form
- w sensie, jaki można dziś spotkać w założeniach programowych „lirycznej abstrakcji”
malarskiej - lecz na efekty atmosfery poszczególnych pomieszczeń, korytarzy, ulic, atmosfery zwia ̨zanej z gestami, które w sobie zawiera. Poste ̨p tej architektury be ̨dzie sie ̨ opierał
w wie ̨kszym stopniu na poruszaja ̨cych sytuacjach niż na wzruszaja ̨cych formach. Doświadczenia z tego rodzaju „materia ̨” doprowadza ̨ jednak do wynalezienia nieznanych dota ̨d
form. Poszukiwania psychogeograficzne, „badanie bezpośredniego oddziały wania środowiska geograficznego, świadomie urza ̨dzonego lub nie, na afektywne zachowanie jednostek”, nabieraja ̨ wie ̨c podwójnego znaczenia aktywnej obserwacji współczesnych skupisk
miejskich i wysuwania hipotez dotycza ̨cych struktury miasta sytuacjonistycznego. Poste ̨py psychogeogratii zależa ̨ w dużym stopniu od statystycznego rozwoju jej metod obserwacyjnych, najważniejsze wydaje sie ̨ jednak eksperymentowanie poprzez konkretne interwencje urbanistyczne. Na razie możemy uznać obiektywna ̨ wartość pierwszych danych
zebranych metodami psychogeografii. Zreszta ̨ choćby owe dane były nawet błe ̨dne, stanowiłyby błe ̨dne rozwia ̨zania prawdziwego problemu.
Nasze działania w sferze zachowań, powia ̨zane z innymi korzystnymi zmianami nadchodza ̨cej rewolucji obyczajowej, można określić upraszczaja ̨co jako rozpocze ̨cie gier nowego
typu. Głównym celem musi być poszerzenie cennych cze ̨ści życia i jednoczesne maksymalne zmniejszenie momentów bezwartościowych. Tak rozumiane przedsie ̨wzie ̨cie ilościowego wydłużenia życia ludzkiego jest o wiele poważniejsze od obecnie badanych zabiegów
biologicznych. Zakłada ono również, tym samym, jakościowe poszerzenie życia, w trudnych do przewidzenia kierunkach. Gra sytuacjonistyczna różni sie ̨ od gier klasycznych
radykalnym zanegowaniem ludycznych aspektów rywalizacji i oddzielenia gry od powszedniego życia. Nie jest ona jednak wolna od wyborów moralnych, choćby dlatego, że zakłada opowiedzenie sie ̨ za tym wszystkim, co mogłoby przybliżyć panowanie wolności i gry.
Oczywiście wia ̨że sie ̨ to z przeświadczeniem, że współczesny rozwój sił wytwórczych prowadzi do szybkiego i stałego zwie ̨kszenia czasu wolnego; jak również z rozpoznaniem faktu,
że na naszych oczach rozgrywa sie ̨ prawdziwa batalia rozrywek, której znaczenie dla walki
klas nie zostało jak dota ̨d poddane odpowiednio gruntownej analizie. Klasa panuja ̨ca skutecznie posługuje sie ̨ czasem wolnym, jaki wywalczył sobie rewolucyjny proletariat, rozwi14

jaja ̨c pote ̨żny przemysłowy sektor rozrywki, be ̨da ̨cy niezrównanym narze ̨dziem ogłupiania proletariatu odpadkami burżuazyjnej mistyfikuja ̨cej ideologii i jej upodobań. Ogrom
telewizyjnej podłości stanowi prawdopodobnie jedna ̨ z przyczyn tłumacza ̨cych brak upolitycznienia amerykańskiej klasy robotniczej. Osia ̨gaja ̨c zbiorowym naciskiem choćby niewielka ̨ podwyżke ̨ płacy roboczej ponadto, co konieczne dla jej reprodukcji, proletariat poszerza nie tylko swa ̨ siłe ̨, ale również pole walki, Nowe formy owej walki pojawiaja ̨ sie ̨
wówczas obok konfliktów czysto ekonomicznych czy politycznych. Dotychczas w krajach,
w których rozwój nowoczesnego przemysłu doprowadził do pojawienia sie ̨ tych nowych
form walki, nie towarzyszył jej jednak rozwój odpowiedniej propagandy rewolucyjnej. Doświadczenia xx wieku wykazały niezbicie, że błe ̨dy i słabości na poziomie nadbudowy moga ̨ hamować niezbe ̨dny rozwój bazy. Należy wprowadzić nowe siły do bitwy o rozrywki.
Zamierzamy w niej uczestniczyć.
Pierwsze zala ̨żkowe próby stworzenia zachowań nowego typu podje ̨liśmy wraz z tym, co
nazywamy dryfowaniem, be ̨da ̨cym praktyka ̨ namie ̨tnej zmiany nastrojów osia ̨ganej dzie ̨ki
pospiesznemu przejściu przez urozmaicone otoczenie, a jednocześnie narze ̨dziem badań
psychogeografii i sytuacjonistycznej psychologii. To pragnienie ludycznej twórczości musi
jednak obja ̨ć wszystkie znane postacie stosunków mie ̨dzyludzkich, wpłyna ̨ć na przykład
na historyczna ̨ ewolucje ̨ uczuć takich jak przyjaźń czy miłość. Wszystko wskazuje na to, że
zasadnicza cze ̨ść naszych badań ogniskuje sie ̨ właśnie wokół hipotezy konstrukcji sytuacji.
Życie ludzkie jest cia ̨giem przypadkowych sytuacji, aczkolwiek moga ̨ sie ̨ one różnić od
siebie, w olbrzymiej wie ̨kszości sytuacje te sa ̨ tak monotonne i szare, że sprawiaja ̨ wrażenie
doskonale identycznych. W konsekwencji tego stanu rzeczy, rzadkie sytuacje życiowe, które okazuja ̨ sie ̨ autentycznie pocia ̨gaja ̨ce, zatrzymuja ̨ i ograniczaja ̨ to życie. Musimy podja ̨ć
próbe ̨ konstrukcji sytuacji, a wie ̨c kolektywnego nastroju, zbioru impresji określaja ̨cych
jakość danej chwili. Jeśli posłużymy sie ̨ prostym przykładem spotkania grupy jednostek w
określonym czasie, należałoby zbadać, uwzgle ̨dniaja ̨c nasz stan wiedzy i materialne środki, którymi dysponujemy, jakie rozplanowanie miejsca, jaki wybór uczestników i jakie nagromadzenie wypadków najpełniej odpowiadałoby poszukiwanemu nastrojowi. Nie ulega
wa ̨tpliwości, że siła oddziaływania poszczególnych sytuacji be ̨dzie sie ̨ zwie ̨kszać w czasie i
przestrzeni wraz z dokonaniami urbanistyki j ednościowej lub wykształceniem sytuacjonistycznego pokolenia. Konstrukcja sytuacji rozpoczyna sie ̨ na gruzach spektaklu, we współczesnym znaczeniu tego poje ̨cia. Łatwo zauważyć, jak ściśle w alienacje ̨ starego świata
wpisuje sie ̨ naczelna zasada spektaklu: brak uczestnictwa. Łatwo również skonstatować,
że najdonioślejsze z rewolucyjnych poszukiwań w kulturze da ̨żyły do tego, aby zniszczyć
psychologiczne utożsamienie sie ̨ widza z bohaterem i skłonić owego widza do aktywności,
wzbudzić w nim zdolność do wstrza ̨śnie ̨cia własnym życiem. Sytuacje ̨ tworzy sie ̨ z myśla ̨ o
tym, by jej twórcy ja ̨ przeżywali. Rola „publiczności”, jeśli nie całkowicie biernej to w każdym razie sprowadzonej do roli statystów, musi sie ̨ stale zmniejszać, podczas gdy wzrastałby udział tych, którzy nie be ̨da ̨ mogli już być nazwani aktorami, ale raczej, choć neologizm
ten nie jest najzgrabniejszy, przeżywaczami.
Należy mnożyć poetyczne przedmioty i podmioty - które dziś sa ̨ niestety na tyle rzadkie,
że nawet najnieznaczniejsze z nich nabieraja ̨ przesadnego znaczenia afektywnego - i orga15

nizować gre ̨ tych poetyckich podmiotów pośród tych poetyckich przedmiotów. Oto cała
treść naszego projektu, który ma charakter zasadniczo przejściowy. Nasze sytuacje be ̨da ̨
pozbawione przyszłości, be ̨da ̨ miejscami przejścia. Trwały, niezmienny charakter sztuki
czy czegokolwiek innego nie wchodzi w zakres naszych zainteresowań, które sa ̨ poważne. Idea wieczności to najbardziej wulgarna ze wszystkich, jakie człowiek może żywić na
temat swoich poczynań.
Sytuacjonistyczne techniki czekaja ̨ jeszcze na swoich odkrywców. Wiemy jednak, że zadania pojawiaja ̨ sie ̨ jedynie tam, gdzie istnieja ̨ już, a w każdym razie powstaja ̨, materialne
warunki konieczne do ich spełnienia. Musimy rozpocza ̨ć od zawe ̨żonej fazy eksperymentalnej. Prawdopodobnie trzeba be ̨dzie opracowywać plany sytuacji, coś na wzór scenariuszy,
choć pocza ̨tkowo be ̨da ̨ miały one dalece niewystarczaja ̨cy charakter. Pojawi sie ̨ wie ̨c konieczność dopracowania systemu oznaczeń, które be ̨da ̨ zyskiwać na precyzji wraz z poste ̨pem wiedzy uzyskanej w wyniku obserwacji konstrukcji eksperymentalnego typu. Be ̨dzie
trzeba odkryć lub poddać weryfika cji prawa, na przykład te dotycza ̨ce zależności sytuacjonistycznej emocji od skrajnego skupienia lub rozproszenia gestów (można powiedzieć, że
klasyczna tragedia oferuje przybliżona ̨ ilustracje ̨ pierwszego przypadku, dryfowanie zaś
drugiego). Oprócz bezpośrednich środków, które zastosujemy w tych określonych celach,
konstrukcja sytuacji w fazie krzepnie ̨cia pocia ̨gnie za soba ̨ nowe zastosowanie technik reprodukcji. Można sobie wyobrazić wykorzystanie telewizji, żeby przenosić, za pomoca ̨ projekcji na żywo, kilka aspektów jednej sytuacji w inna ̨, co pocia ̨gnie za soba ̨ określone modyfikacje oraz interferencje. Jeszcze prostsze wydaje sie ̨ stworzenie, na wzór dzisiejszych
kronik filmowych, nowej szkoły dokumentalnej, której zadanie polegałoby na utrwalaniu,
dla sytuacjonistycznych archiwów, najciekawszych momentów danej sytuacji, nim ewolucja jej elementów składowych nie pocia ̨gnie za soba ̨ jej przeobrażenia sie ̨ w inna ̨ sytuacje ̨.
Jako że systematyczna konstrukcja sytuacji doprowadzi do powstania nieznanych dotychczas uczuć, kino mogłoby odgrywać istotna ̨ role ̨ pedagogiczna ̨, rozpowszechniaja ̨c te nowe
namie ̨tności.
Sytuacjoniści opowiadaja ̨ sie ̨ zdecydowanie za niecia ̨głym uje ̨ciem życia. Poje ̨cie jedności należy przesuna ̨ć z perspektywy całego życia-w której stanowiła reakcyjna ̨ mistyfikacje ̨, oparta ̨ na wierze w nieśmiertelna ̨ dusze ̨, mistyfikacje ̨ w ostatecznej analizie zwia ̨zana ̨
z podziałem pracy - do perspektywy odizolowanych momentów życiowych i konstrukcji
każdej chwili poprzez jednościowe zastosowanie sytuacjonistycznych środków. W społeczeństwie bezklasowym, rzec można, nie be ̨dzie już malarzy, be ̨da ̨ jedynie sytuacjoniści,
którzy, wśród wielu innych rzeczy, be ̨da ̨ sie ̨ parać malarstwem.
Wydaje sie ̨, że głównym życiowym dramatem afektywnym, jeśli pomina ̨ć nieustanny
konflikt pomie ̨dzy pragnieniem a wroga ̨ mu rzeczywistościa ̨, jest poczucie upływu czasu.
Sytuacjoniści opowiadaja ̨ sie ̨ jednak właśnie za owym umykaniem czasu, w przeciwieństwie do tych zabiegów estetycznych, które da ̨żyły do utrwalenia emocji w niezmiennej
postaci. Nasz zakład dotycza ̨cy przemijania emocji i czasu polega na cia ̨głym stawianiu na
zmiane ̨, na posuwaniu sie ̨ coraz dalej w grze i mnożeniu poruszaja ̨cych okresów. Oczywiście w chwili obecnej pokuszenie sie ̨ o taki zakład nie jest rzecza ̨ prosta ̨. A jednak, choćbyśmy mieli go przegrać tysia ̨ckrotnie, nie mamy przed soba ̨ innego poste ̨powego wyboru.
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Sytuacjonistyczna mniejszość ukonstytuowała sie ̨ pocza ̨tkowo jako pewien nurt w lewicy letrystycznej, naste ̨pnie zaś w Mie ̨dzynarodówce Letrystycznej, która ̨ zdołała opanować. Podobny obiektywny proces doprowadził ostatnimi czasy do zbieżnych wniosków
kilka innych awangardowych grup. Musimy wspólnie wyeliminować przeżytki niedawnej
przeszłości. Stoimy dziś na stanowisku, że sojusz w imie ̨ wspólnych działań rewolucyjnej
awangardy w kulturze powinien sie ̨ dokonywać na bazie takiego programu. Nie mamy żadnych gotowych przepisów czy rezultatów. Proponujemy jedynie wspólne podje ̨cie eksperymentalnych poszukiwań w kilku kierunkach, które obecnie określamy, oraz w innych,
które należy dopiero wyznaczyć. Trudność osia ̨gnie ̨cia pierwszych sytuacjonistycznych realizacji jest, sama w sobie, dowodem nowości obszaru, na który właśnie wkraczamy. To, co
zmienia nasz sposób patrzenia na ulice, jest o wiele ważniejsze od tego, co zmienia nasz
sposób odbioru malarstwa. Nasze hipotezy robocze be ̨da ̨ podlegać ponownemu rozpatrzeniu przy każdym wstrza ̨sie, jaki gotuje nam przyszłość.
Zapewne usłyszymy, zwłaszcza od rewolucyjnych intelektualistów i artystów, którzy, z
uwagi na swoje upodobania zadowalaja ̨ sie ̨ osobliwa ̨ niemoca ̨, że ów „sytuacjonizm” jest
nader irytuja ̨cy, że nie stworzyliśmy jeszcze nic pie ̨knego, że należałoby sie ̨ odnosić do
Gide’a z wie ̨ksza ̨ atencja ̨, wreszcie, że nie ma dostatecznych powodów, aby sie ̨ nami w ogóle
interesować. Niektórzy be ̨da ̨ sarkać, że powielamy postawy, które wywołały już i tak zbyt
wielki skandal i świadcza ̨ jedynie o woli zwrócenia na siebie uwagi. Inni be ̨da ̨ sie ̨ oburzać
na środki, które uznaliśmy za stosowne przedsie ̨wzia ̨ć w kilku okazjach, aby zachować
dystans lub oddalić sie ̨ od paru osób. Odpowiadamy: nie chodzi o to, czy was to interesuje,
ale czy sami potraficie sie ̨ stać interesuja ̨cy w nowych warunkach produkcji kulturowej.
Wasza rola, artyści i intelektualiści rewolucyjni, nie polega na oburzaniu sie ̨, że nie cenimy
wolności, gdy odmawiamy kroczenia u boku jej nieprzyjaciół. Nie powinniście naśladować
mieszczańskich estetów, którzy usiłuja ̨ wszystko sprowadzić do tego, co było, jako że to,
co było, dziś już im nie wadzi. Zdajecie sobie sprawe ̨, że twórczość nigdy nie jest wolna
od wpływów. Wasza ̨ role ̨ jest obserwowanie tego, co czyni mie ̨dzynarodowa awangarda,
uczestniczenie w konstruktywnej krytyce jej programu i wzywanie do jej poparcia.

Nasze natychmiastowe zadania
Powinniśmy propagować wśród partii robotniczych lub skrajnych nurtów w łonie owych
partii świadomość konieczności podje ̨cia konsekwentnej akcji ideologicznej, aby zwalczać,
na płaszczyźnie namie ̨tnościowej, metody propagandy rozwinie ̨tego kapitalizmu i ich
wpływ: przeciwstawiać w sposób konkretny i przy każdej sposobności odbłyskom kapitalistycznych stylów życia inne, upragnione modele życia; niszczyć wszystkimi metodami
hiperpolitycznymi burżuazyjne wyobrażenie szcze ̨ścia. Uwzgle ̨dniaja ̨c fakt, iż wśród klasy
panuja ̨cej istnieja ̨ zawsze osoby, które przyczyniaja ̨ sie ̨, z nudy czy pragnienia nowości,
do tego, co prowadzi ostatecznie do pozbawienia owej klasy władzy, należy jednocześnie
nakłaniać osoby dysponuja ̨ce znacznymi zasobami, których nam brakuje, aby udoste ̨pniły
nam środki niezbe ̨dne do przeprowadzenia naszych doświadczeń.
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Musimy przedstawiać rewolucyjna ̨ alternatywe ̨ wobec panuja ̨cej kultury, koordynować
wszystkie poszukiwania, które sa ̨ obecnie pozbawione całościowej perspektywy; nakłaniać, poprzez krytyke ̨ i propagande ̨, najbardziej poste ̨powych artystów i intelektualistów
wszystkich krajów do nawia ̨zania z nami kontaktu i doła ̨czenia do nas.
Musimy wysuna ̨ć na pierwszy plan hasła urbanistyki jednościowej, eksperymentalnych
zachowań, hiperpolitycznej propagandy, konstrukcji nastroju. Dość już interpretowano
namie ̨tności, teraz chodzi o to, by wynaleźć nowe.
Powyższy raport, przedłożony członkom Międzynarodówki Letrystycznej, Międzynarodowego
Ruch na rzecz Bauhausu Wyobraźni i Londyńskiego Komitetu Psychogeograficznego jako podstawa
do dyskusji wewna ̨trz tych organizacji i jako dokument służa ̨cy celom propagandowym nie może w
żadnym razie podlegać sprzedaży.
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