


E d w i n Bendyk Atakowanie p u s t k i 

Piękne, jak przypadkowe spotkanie maszyny do szycia i parasola na stole sekcyjnym. 
Prawdopodobne, jak związek Bridget Jones z Mohammedem Attą. Nieuchronne, jak 
skutki prawa powszechnego ciążenia . Amy i Mohammed, bohaterowie monologu 
Marka Ravenhilla pochodzą z zupełnie odmiennych, nieprzystawalnych światów. 

Dzieli ich radykalna , nieusuwalna różnica: ona wiedzie aktywne, lecz pozbawione sensu 
życie , on uosabia czysty sens prawdy, do której prowadzi wiara pojmowana 
fundamentalistycznie . Co za banał. Przecież Amy nie różni się od Mohammeda bardziej, niż 
od Oliv·ii, aktorki mającej wcielić się w jej rolę . Wszyscy są, wszyscy jesteśmy mieszkańcami 
późnej nowoczesności Uedno z możliwych pojęć używanych przez socjologów). 



Hiperaktywność , hiperkonsumpcja i hiperreligijność to jedynie rozne taktyki radzenia 
sobie z tym samym problemem: wszechogarniającą pustką. Bo późna nowoczesność 
to epoka śmierci społeczeństwa i socjologicznej pustki, l'ere du vide jak ją 
nazwał Gilles Lipovetsky jeden z najbardziej przenikliwych i jednocześnie 
niesentymentalnych analityków współczesności. Pustki powstałej jako oczywisty 
skutek procesów emancypacji , unieważniających wszelkie kodowane 
w tradycyjny, a więc na ogół niedobrowolny sposób , więzi międzyludzkie . 

Miejsce po „ciepłych ", dusznych wspólnotach - wspominanych często z nostalgią 
.,tradycyjnych rodzinach" i „tradycyjnych wsiach", zajęły zindywidualizowane jednostki 
wchodzące w relacje bez obciążeń i bez zobowiązań . Problem w tym, 
że podstawą tych relacji jest wolna komunikacja . Ma ona prowadzić do porozumienia, 
które jednak coraz trudniej osiągać, im bardziej w ramach procesów indywi
dualizacji zaczynamy się różnić i przypominać zamknięte od wewnątrz monady. 



W takiej sytuacji znaczenia nabierają dwa pierwotne media komunikacji 
społecznej, wynalezione u zarania ludzkości po to, żeby społeczeństwo stało się możliwe: 
miłość i przemoc. Miłość Amy do Mohammeda nie jest bardziej absurdalna, niż związek 
Romea z Julią lub Abelarda z Heloizą, nie wymaga wytłumaczenia, po prostu jest 
i ma sens niezależnie od skali nieprawdopodobieństwa. Taka jest natura miłości. 
Gorzej z przemocą. Jaki sens ma przemoc bojowników Al Kaidy? Ravenhill w wywiadzie 
dla „The Guardian" („Produkt" miał premierę w Edynburgu niedługo po zamachu 
terrorystycznym w 2005 r. na londyńskie metro) dzieli się spostrzeżeniem: działań Al Kaidy 
nie można zamienić w narrację, nie można ich usensownić - eksplodują dając pożywkę 
producentom newsów, bez odpowiedzi jednak na podstawowe pytanie: po co? 

Bo odpowiedzi nie ma, przekonuje Andre Glucksman - terroryzm Al Kaidy to wyraz 
czystego nihilizmu, paliwem dla niego jest, odkrył to już Fiodor Dostojewski - skuka . 
To nieprzetłumaczalne rosyjskie słowo oznacza rozdzierającą duszę tęsknotę za jakimś 
głębszym sensem w świecie, który do tego, by żyć , głębokich sensów już nie potrzebuje. 
Dlatego też Mohammed mimo pozornych różnic nie różni się w istocie od bohaterów powieści 
J.G. Ballarda „Królestwo nadchodzi", w której nihilistyczna erupcja przemocy kończy się 
spaleniem centrum handlowego. Mohammed ma zaatakować Eurodisneyland - ikoniczne 
non-lieux, nie-miejsce, czyli przestrzeń pozbawioną wszelkiej antropologicznej substancji, 
wolną od historii, tradycji i mocnych symboli , przestrzeń przepływów i przygodnych relacji. 



Jaki jednak sens w atakowaniu pustki? Wszak „Pewnego dn,ia poj awi się 
następne Metro-Centre i kolejny rozpaczliwy i obłąkany sen. Ludzie znów 
będą maszerować w rytm komend prezentera telewizji kablowej . Jeśli eł, którzy 
pozostali przy zdrowych zmysłach , się nie przebudzą, jeszcze groźniejsza replika 
otworzy drzwi i obróci kołowrotkiem sklepowym . kuszącego raju" - ostrzega Ballard . 

Ravenhill podejmuje ostatn ią próbę , chce, jak wyznaje brytyjskiemu dziennikowi, 
zamienić doświadczenie Mohammeda w narrację . Okazuje się, że jedynym uniwersalnym 
językiem umożliwiającym to przedsięwzięcie jest język hollywoodzkiej popkultury, 
odwołujący się do wypróbowanego repertuaru stereotypów i emocji . Nihilistyczny 
projekt przełożony na ten język zamienia się w groteskę , osoby Amy i Mohammeda stają się 
tożsame i wymienne, Bridget Jones staje się nieodróżnialna od Mohammeda Alty, 
a my wszyscy stajemy się jednocześnie aktorami i widzami tego samego serialu. 
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