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Sire, je suis de l’autre pays
Nudzimy sie ̨ w mieście, nie ma już świat̨yni słońca. Pomied̨zy udami spacerujac̨ych ko-

biet dadaiści pragnel̨i znaleźć klucz francuski, a surrealiści - kryształowy kielich; na próż-
no. Potrafimy wyczytać z rysów twarzy wszelkie obietnice, końcowe stadium morfologii.
Poezja plakatów trwała dwadzieścia lat. Nudzimy sie ̨wmieście, trzeba sie ̨paskudnie natru-
dzić, żeby odkryć jeszcze jakieś tajemnice na ulicznych tabliczkach i wywieszkach, ostat-
nim stadium dowcipu oraz poezji:

Łaźnie Patriarchów
Maszyny do siekania mies̨
Zoo Notre-Dame
Apteka Sportowa
Zaopatrzenie Mec̨zenników
Przejrzysty beton
Tartak Złota-rac̨zka
Ośrodek funkcjonalnej odnowy
Ambulans Świet̨ej Anny
Kawiarnia Piat̨ej Promenady
Przedłużenie ulicy Ochotników
Pokoje gościnne w ogrodzie
Hotel Nieznajomych
Ulica Dzika

I basen na ulicy Dziewczynek. I komisariat przy ulicy Rendez-vous. Klinika medyczno-
chirurgiczna oraz biuro darmowego pośrednictwa pracy przy Quai des Orfevres. Sztuczne
kwiaty na ulicy Słońca. Hotel Pałacowych Lochów, bar Ocean, kawiarnia Przyjścia i Odej-
ścia. Hotel Epoki.

I przedziwny posag̨ Doktora Philippe’a Pinela, dobroczyńcy obłak̨anych, w ostatnie let-
nie wieczory. Odkrywać Paryż. A ty, zapomniana, ze swymi wspomnieniami spustoszony-
mi przez wszystkie lek̨i świata, osiadła na mieliźnie w Czerwonych Lochach Pali-Kao, bez
muzyki i bez geografii, nie wyruszajac̨a już do hacjendy, gdzie korzenie myśla ̨ o dziecku a
wino kończy sie ̨klechdami z almanachu. Wszystko już sie ̨ rozegrało. Nie ujrzysz hacjendy.
Ona nie istnieje.

Trzeba wybudować hacjende.̨
Wszystkie miasta sa ̨ geologiczne i nie można zrobić trzech kroków nie napotykajac̨

widm, zbrojnych w cały prestiż swych legend. Poruszamy sie ̨ w zamkniet̨ym pejzażu,
którego znaki orientacyjne bezustannie ciag̨na ̨ nas ku przeszłości. Niektóre ruchome
kat̨y, niektóre perspektywy zbieżne pozwalaja ̨ nam dostrzec zapowiedź oryginalnych
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ujeć̨ przestrzeni, jednak wizje te pozostaja ̨ fragmentaryczne. Poszukiwania należy zwró-
cić w strone ̨ magicznych toposów ludowych bajek i surrealistycznych pism: zamków,
niekończac̨ych sie ̨murów, zapomnianych knajpek, mamucich jaskiń, luster w kasynach.

Te archaiczne obrazy zachowuja ̨pewna ̨moc katalityczna,̨ ale wykorzystanie ich w sym-
bolicznym urbanizmie, nie odmłodziwszy ich wprzódy, nadajac̨ im nowe znaczenie - jest
praktycznie niemożliwe. Nasza psychika nawiedzana przez stare archetypy pozostała da-
leko w tyleza udoskonalonymi maszynami. Rozmaite próby zaprzeg̨niec̨ia nowoczesnej
nauki do tworzenia nowych mitów okazały sie ̨ niewystarczajac̨e. Od tego czasu, abstrak-
cja opanowała wszystkie rodzaje sztuki, zwłaszcza współczesna ̨ architekture.̨ Czysta pla-
styczność, wolna od anegdoty ale nieożywiona, odpreż̨a wzrok i ostudza spojrzenie. Gdzie
indziej spotkać można inne fragmentaryczne piek̨na, a ziemia obiecanych syntez coraz
bardziej sie ̨ oddala. Każdy waha sie ̨ pomied̨zy przeszłościa,̨ żywa ̨ w sferze afektywnej, a
przyszłościa,̨ która już umarła.

Nie zamierzamy przedłużać mechanicznych cywilizacji i mroźnej architektury, które
prowadza,̨ koniec końców, do znudzonych rozrywek.

Proponujemy wynajdowanie nowych ruchomych dekoracji. (…)
Mrok cofa sie ̨ przed sztucznym oświetleniem, a pory roku przed klimatyzacja:̨ noc i la-

to traca ̨ swój urok, świt zanika. Mieszkańcy miast pragna ̨ sie ̨ oddalić od kosmicznej rze-
czywistości i to wypełnia ich sny. Przyczyna wydaje sie ̨ oczywista: sen rozpoczyna sie ̨ w
rzeczywistości i urzeczywistnia sie ̨w niej.

Rozwój technologii umożliwił jednostce nieustanne obcowanie z rzeczywistościa ̨ ko-
smiczna,̨ równocześnie likwidujac̨ wszelkie niedogodności takiej styczności. Szklany sufit
pozwala obserwować gwiazdy i deszcz. Ruchomy dom obraca sie ̨ wraz ze słońcem. Jego
rozsuwane ściany dozwalaja ̨ roślinności opanować życie. Jest zamontowany na szynach,
rano może sie ̨ przesunać̨ aż nad brzeg morza, by powrócić, wieczorem, do lasu.

Architektura to najprostszy sposób artykułowania czasu i przestrzeni, kształtowania
rzeczywistości, wywoływania marzeń. Nie chodzi przy tym jedynie o artykulacje ̨ i kształ-
towanie plastyczne, wyraz przemijajac̨ego piek̨na. Ale o kształtowanie influencyjne, które
wpisuje sie ̨ w odwieczna ̨ krzywa ̨ ludzkich pragnień i postep̨u w urzeczywistnianiu owych
pragnień.

Architektura jutra bed̨ziewiec̨ środkiemprzekształcania dzisiejszego pojmowania czasu
i przestrzeni. Bed̨zie narzed̨ziem poznania i działania.

Zespoły architektoniczne bed̨a ̨modyfikowalne. Ich aspekt bed̨zie sie ̨ zmieniał w całości
lub cześ̨ciowo zgodnie z wola ̨mieszkańców. (…)

Dawne wspólnoty dostarczały masom absolutnej prawdy i niemożliwych do zakwestio-
nowania mitycznych wzorców. Wtargniec̨ie pojec̨ia wzgled̨ności do nowoczesnej myśli po-
zwala przewidzieć EKSPERYMENTALNA ̨ nature ̨ nadchodzac̨ej cywilizacji, chociaż samo to
słowo nie w pełni mnie zadowala. Powiedzmy: bardziej elastyczna,̨ bardziej ”rozbawiona”̨.
Na gruncie tej ruchomej cywilizacji, architektura bed̨zie - przynajmniej w swojej poczat̨-
kowej fazie - sposobem doświadczania tysiec̨y modeli przekształcania życia, by osiag̨nać̨
synteze,̨ która może być jedynie legendarna.

3



Planete ̨nawiedziła umysłowa choroba: banalizacja. Wszyscy jesteśmy zahipnotyzowani
przez produkcje ̨ oraz komfort - zsyp, winda, łazienka, pralka…

Ten stan rzeczy, który zrodził sie ̨ z protestu przeciw ned̨zy, znacznie wykroczył poza
swój odległy cel - wyzwolenie sie ̨ człowieka od materialnych trosk - i stał sie ̨wszechobec-
nym, obsesyjnym obrazem. Młodzież wszystkich krajów dokonała już wyboru pomied̨zy
miłościa ̨ a automatycznym zsypem na śmieci: wybrała zsyp na śmieci. Konieczne stało sie ̨
całkowite przekształcenie istniejac̨ej duchowości poprzez ukazanie w pełnym świetle za-
pomnianych pragnień i stworzenie pragnień całkiemnowych. A także poprzez intensywna ̨
propagande ̨ na rzecz tych pragnień. Wspomnieliśmy już, że potrzeba tworzenia sytuacji
jest jedna ̨z tych podstawowych potrzeb, na których opierać sie ̨bed̨zie przyszła cywilizacja.
Ta potrzeba absolutnej kreacji była zawsze ściśle powiaz̨ana z potrzeba ̨ igrania z architek-
tura,̨ czasem i przestrzenia ̨ (…) Chirico jest jednym z wielkich prekursorów architektury.
Zmierzył sie ̨ z problemami nieobecności i obecności, atakujac̨ czas oraz przestrzeń.

Wiemy, że przedmiot, nie odnotowany świadomie podczas pierwszej wizyty, podczas
kolejnych wizyt wywołuje swoja ̨ nieobecnościa ̨ nieokreślone wrażenie: poprzez cofniec̨ie
w czasie nieobecność przedmiotu przekształca sie ̨ w zmysłowo odczuwalna ̨ obecność. Co
wiec̨ej: choć samowrażenie pozostaje zazwyczaj nieokreślone, jego jakość zmienia sie ̨w za-
leżności od istoty usuniet̨ego przedmiotu i znaczenia przypisywanego mu przez obserwa-
tora. Może sie ̨wahać od beztroskiej radości aż do trwogi (nieważne, że w tym konkretnym
przypadku siła ̨ naped̨owa ̨ tych stanów emocjonalnych jest pamieć̨, obrałem ten przykład
tylko ze wzgled̨u na jego prostote)̨.

W malarstwie Chirica (okres Arkad) pusta przestrzeń generuje dobrze wypełniony czas.
Łatwo sobie wyobrazić niezwykłe możliwości takiej architektury, wpływ, jaki wywierać
bed̨zie na tłumy. Epoka, która odsyła tego rodzaju makiety do rzekomych muzeów, zasłu-
guje wyłac̨znie na pogarde.̨ Ta nowawizja czasu i przestrzeni, która wyznaczy teoretyczna ̨
podstawe ̨przyszłych konstrukcji, nie jest jeszcze dopracowana, sprecyzowanie jej nie obej-
dzie sie ̨bez przeprowadzenia doświadczeń nad zachowaniami wmiastach specjalnie prze-
znaczonych do tego celu, gdzie, oprócz niezbed̨nych budynków zapewniajac̨ychminimum
komfortu i bezpieczeństwa, zgromadzone zostana,̨ w sposób przemyślany, budynki obda-
rzone poteż̨na ̨moca ̨ wywoływania wspomnień i zachowań - symboliczne budynki uciele-
śniajac̨e przeszłe, teraźniejsze i nadchodzac̨e pragnienia, siły oraz zdarzenia. Racjonalne
wzbogacenie dawnych systemów religijnych, starych baśni, a zwłaszcza psychoanalizy, i
oddanie ichw służbe ̨architektury staje sie ̨z każdymdniempilniejsze, wmiare ̨jak zanikaja ̨
wszelkie powody do ulegania namiet̨nościom.

Można powiedzieć, że każdy bed̨zie mieszkać w swojej osobistej ”katedrze”. Pojawia ̨ sie ̨
pomieszczenia wywołujac̨e sny skuteczniej niż środki odurzajac̨e, a także domy, w których
bed̨zie można jedynie kochać. Inne przyciag̨ać bed̨a ̨ nieodparcie podróżnych…

Projekt tenmożna porównać do chińskich i japońskich iluzjonistycznych ogrodów - z ta ̨
jednak różnica,̨ że te ogrody nie służyły do tego, bywnichmieszkać - albo do groteskowego
labiryntu z Ogrodu Botanicznego, którego bramy strzeże inskrypcja - skrajny przykład
głupoty, bezrobotna Ariadna - ”Zabrania sie ̨ zabaw w labiryncie”.
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Można sobie wyobrazić takie miasto jako coś w rodzaju arbitralnego nagromadzenia
zamków, grot, jezior, itd… Byłby to barokowy etap urbanizmu, pojmowanego jako środek
poznawczy. Ta teoretyczna faza jest już jednak przezwycież̨ona. Wiemy, że istnieje możli-
wość zbudowania nowoczesnego budynku, w którym nie dałoby sie ̨ rozpoznać nic ze śre-
dniowiecznego zamczyska, ale który zachowywałby i poteg̨ował poetyczna ̨ moc Zamku
(poprzez zachowanie niezbed̨nego minimum linii, transpozycje ̨ innych, rozmieszczenie
otworów, warunki topograficzne, itd.). Dzielnice takiego miasta mogłyby odpowiadać po-
szczególnym skatalogowanym uczuciom, jakie napotykamy, przypadkowo, w codziennym
życiu.

Dzielnica Dziwaczna - Dzielnica Szcześ̨liwa, zasadniczo przeznaczona do zamieszkiwa-
nia - Dzielnica Szlachetna i Tragiczna (dla grzecznych dzieci) - Dzielnica Historyczna (mu-
zea, szkoły) - Dzielnica Użyteczna (szpital, sklepy z narzed̨ziami) - Dzielnica Ponura, itd…
A także Astrolarium, które klasyfikowałoby gatunki roślin na podstawie relacji łac̨zac̨ych
je z cyklem astronomicznym, byłby to ogród planetarny, zbliżony do tego, który astro-
nom Thomas zamierza wybudować w wiedeńskim Laaer Berg; nieodzowna konstrukcja
jeśli chodzi o wzbudzenie w mieszkańcach świadomości sfery kosmicznej. Być może nale-
żałoby również stworzyć Dzielnice ̨ Śmierci, nie po to, by w niej umierać, ale po to, by w
niej żyć w pokoju; w tym momencie na myśl przychodzi mi Meksyk, zasada okrucieństwa
w niewinności, która coraz żywiej do mnie przemawia.

Dzielnica Ponura, na przykład, zastap̨iłaby te otwory, ”wrota piekieł”, jakie istniały nie-
gdyś w stolicach licznychmiast: symbolizowały one złowieszcze poteg̨i życia. Dzielnica Po-
nura nie musiałaby zawierać rzeczywistych niebezpieczeństw, takich jak: pułapki, zapad-
nie, czy miny. Byłaby ona trudno dostep̨na, przeraźliwie wystrojona (przenikliwe gwizdy,
dzwony bijac̨e na trwoge,̨ okresowo uruchamiane syreny o zmiennych kadencjach, prze-
raźliwe posag̨i, mobilne urzad̨zenia naped̨zane silnikiem, tzw. Auto-Mobile) słabo oświe-
tlana noca,̨ za to przesadnie iluminowana za dnia, dziek̨i wykorzystaniu zjawiska odblasku.
W centrum - ”Plac Mobilnej Grozy”. Nasycenie rynku jakimś produktem powoduje spadek
wartości tego produktu: dzieci i dorośli uczyliby sie,̨ eksplorujac̨ Dzielnice ̨ Ponura,̨ że nie
trzeba sie ̨ lek̨ać budzac̨ych trwoge ̨ przejawów życia, ale można sie ̨ nimi bawić.

Zasadnicza ̨ aktywnościa ̨ mieszkańców bed̨zie BEZUSTANNE DRYFOWANIE. Zmiana
krajobrazu, z godziny na godzine,̨ bed̨zie powodować całkowite wy-obcowanie. (dépayse-
ment). (…)

Po pewnym czasie, gdy dojdzie do nieuchronnego znużenia, dryfowanie porzuci w ja-
kiejś mierze dziedzine ̨ przeżycia, przenoszac̨ sie ̨w sfere ̨ przedstawienia.

Obiekcje natury ekonomicznejmożna a priori odrzucić.Wiadomo bowiem, żew imwiek̨-
szym stopniu jakieś miejsce jest zarezerwowane dla wolności gry, tym silniej wpływa na
zachowania i tym wiek̨sza staje sie ̨ jego siła przyciag̨ania. Fenomenalny prestiż Monaco
i Las Vegas jest tego znakomitym dowodem. A także Reno, karykatura wolnego zwiaz̨ku.
A przecież chodzi jedynie o zwykłe gry hazardowe. To pierwsze eksperymentalne miasto
utrzymywałoby sie ̨ w dużej mierze z tolerowanej i kontrolowanej turystyki. Nadchodza-̨
ce działania i produkcje awangardowe skupiałyby sie ̨ tam samoistnie. W ciag̨u kilku lat
miasto to stałoby sie ̨ umysłowa ̨ stolica ̨ świata, i zostałoby powszechnie za taka ̨ uznane.
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”Mied̨zynarodówka Letrystyczna przyjeł̨a w październiku 1953 roku powyższy raport
Gilles’a Ivaina w sprawie urbanizmu. Był on jednym z zasadniczych czynników
wyznaczajac̨ych nowy kierunek obrany w tym okresie przez eksperymentalna ̨

awangarde”̨. (”Internationale Situationniste”, n. 1, czerwiec 1958)

pl.anarchistlibraries.net


