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ii 5"-d*tn*€* jes.t Fodniec*j{c;a.." Swictr:c,ic jes[ pow,abem rvcielcnyrr:.

-S:$ry1*^ ry*r- u*iwersalnyrn ogniskr e,n $oZai a,,; u. f"ivmrN0.S C
"i EST F.,qS 7* YZh/t E&t WVS CKlfr :rg CreruC l.{} C il "

pozyfy1toxe,.a jedmkgdy spojrzymy poza biichtr na to, cL SwietnoSj
prornuJe, ujrzyrny ucieleSnienie ideologii elitaryzmu.'

I 
?^?"f^,:,lj U:l i ciuszqcy Swiat.system klasowy wymaga rnerody mogqcej
nai<lonri nas do qcgodzenia sig z faktem, Z-e nabC t ftqf<X"O s{
rzadkofci4, i ze taki wiadnie jesinaturalny porz4dek ,r."ry.

D Dern*kratyczne_.ideaty glosz4, ze kazdy powinien miei cod do
powiedzenia. Niebezpi*^V 

-pomysl, 
ffiagajqcy ni"ortunrr"go

zaciemnienia. Swietnoke rozprowa drurru.i 6rr #,f ijj I u J"x"l wedle
regul prrypadku ... szansg ma kaida rodzina.

! I: :"r,+y d*'ietno6ci przenikajq. populacjg jeszcze wspanialsz4
tuerarchiq urody'. Ze wzglgdu na jej pozornie naturalnE podstawq
wszyscy akceptujerny j ak45 poeycj 9- rb t arywnej wyzszoSiiini zszo5ci
w tyrn stopniowalnym systemie. Ten porz4de{ umacniany jest tei
przerwy w $rodkach.masowego przekazu.

il 
lEiryt*ryy wigc.starus nadany nam przez .nasz wyglqd zewnQtrzny,
a.;ednocze5nie godzimy siE z twierdzen iem, ie LFPSZYCH ludzi jeii
niewielu, zaS wigkszo5c znas to ludzie GORSI. Swietno(i waruniuje
:ras i sklania dc przyj.qcia podstawowe.! przesl anki, z f.iOr"; *y"it;
k*zda forma ucisku klascwego.

I Wierry jedn ak, 2e nie isjniejq Ta4"g racjonalne podstawy ku temu,
l;,-warto{ciujqc wynosiC wygtad jedndj osoby PONA'D innych.
ryiqmy, 2e z natury .ka2demu -prrysluguje kaidemu atryl-.ut
CALKOWITEJ arrakcyjnodci i uroliu._Fa&i ie ta racjonal"ie dczy_
wista koncepc.l.a-jest 'inie do pomy5lenia,; dla *iqisros.i , nu.
wyKazuJe, JaI{ glgboko zostali5my wszyscy zranieni przez klasowodi.

I Skqd wzigta siq Swietnodi ?
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I Mit.bohatera jest starofrrtny i niernal powszechny. Od ludzi, ktdrych
zdolnoSci tak daiece przewynzaty zdolnosci zwyklych Smieriel-
nik6rv,2e-zwycigzcy w bitwie, chodzqcemu w slawie, wydawali sig oni
bogarni. Rohater posiada glqboki oddzwiqk jako metafora prze-
zwC]Qzanta.

tr Piqkna dziewica i przrystojny ksi42g to kiamra, l4-cz4ca od dawna
baSnie Zachodu.

tr Zachodni ideat pigknosci jest eksrrawaganckq podpcr4 wszelkiego
rodzajri rasizmu. Dientelmeni wolE blondynki. Jasnowtose, niebie-
skookie cizieci sE chgtniej adoptowane. Jasnowlose lalki Barby
sprzedajq siq dziesigi rary lepiej, ni2 lalki o wlosach rudych lub
czarnych. Blondynki zw-raeaj4 wigkszq uwagg i s4 czgSciej napasto-
wane. Laleczki rrxuszq byd blondynkami. Jedli towar przizraczony
jest dla wylszrycltsfer, sprdbujcie brunetki. Sita mitu jesi niestychana,
zwairywszy jego jawnq tranalno$d"

tr Mit idealnego ciala . Uogiilnia sig stare, pryrnitiwne zalety wielko(ci
i nietrafnie stosuje sig je w r:cenie wygl4du iudzi" I tak na przyklad
wielkoSd czlonka cry k-obiecych piersi mialaby rzekomo odpowiadai
mqskoSci lub plodncdci osobnika.

tr Tymczasern te icleaiy piqkno(ci kolidujE z cudown4 rdinorodnodciq
i mnogo(ciq rodzajow naszej fizycznej Lrudowy. Rdznice wydaj4 sig
by( przycrynq istotnych podzial6w. podczas gdy w rzeczywiito(ci
okazuje sig,. ze pod uwarunkowaniami, kt6re powodujq, iL
ryglqdarny "inaczej", w 99Vc jestesmy do siebie podobni. litnieje
da-wna otrawa przod odctryieniem i innoiciq. Bezpiiczna jest jedynie
calkowita normain+si- A poniewaZ r:il:t nie je st "zupelnie normalny',,
obarva ta przejawia siq w kaZdym z nas. gwiernoii jest idealizaij4
normalno(ci.

tr Jednym zezrdrielslowa jest Srlietncsc lub v,ygl;id mogEcy oczarowai
(ryrez9zy7ng). Reprezentowalo ono rncic kcbiet. RzecrywistoSi mocy
niewie$ciej uklyrxa siq obecnie za zaslonA dyrnnq mitologii ewiernij
dziewczyny z okladki.

D Mit nietykalno(ci i uchronienia siq od imierci. Dawne mity roclzily
siq w wynikr: strachu i przera2r:nia Smierciq. Mity raju (doskonalcSci
osiqgniEtej i przeqvtej) i nie(miertelnotci.
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I Druga wojna dwatowa byla picrwsz'q wojuril, w kt'orci rr'en cvr+'ilnej

Iudnlsci siata siq gl6wrry* a-spcktem stratcgii' Zginc;io prrcszlo 45

milion6w ludr-i, 
"iponad 

dwic tnzccie to.i licz'by stanowill cywile'
Dcmokratyz.acja wojny. Nigcly wczc(nicj nie z'dari''y&osiq nic na takq

skalE i a iakim charaktctlr. To pow-szcchne etzicdzictwn strachu

torujc drogq Swictno$ci. Teraz wiadomo, jak* do(wiar-lczcnic

btutalnocci"piowadzii rnoze do niskiej samo{)cc ny' Swict no(i lqgnio

siq wSr6<i zdcrnoralizowanych i wysicdlonyeh'

f Swietnosi jest gigantycznym t'rikicm.pcwnosci sicbio, zmtlszaj4cyne

nas do psyehiczncgo sanrookal ecz'enru'

= U(wietnienie roli rnqiczyt.n jako wojo-wnikdw- ('Rcre\y''-t* jcc{cn

r rr;f**"; sprzedajqiych-siqfrlm6w viclso w wielu krajach (wiata)

ut*Loio*ui" i"t tiu ii4gl", hurtowe samoz'niszczcnic w lvojnach'
"M;"E;G (idea rnacho) w-alkizbrojnej utrudnia odwolywanie siE do

;;dki-il skur.ecznyeh, acz. nic . gwaitownych sposoLrdw

r;"riqry-**nia konfiiktdw przed siqgniqclcrn po tak rozpaczliwe
(rodki, jak wojna.

I tr choi r{wietnofd wydaje sig sprzeciwiac -r{nnierci, 
to .ic<lnak jest jej

bliska, poniewaz j6.st "nrastiq.'.Liniqc; obraz, rzccz'ywistoigi' Pn'q
il;;ft Ii" *, 

"i"]Swietnc 
zycie jcsi tasad4, skrlu'ajqc4 najbardziei

pustq egrystencag.

tl .Iako ze SwietnoSd mitycznie sprzeciwia siq Srnierci i rozkladowi' jej

iJealrry* *od"i** doskonaiogei jest rniodo(d' Cechy mlododci

ayf,t-:i*1"i" liyteriOw Swietnodci' i'faic zadarte nosy, wlosy blond'

d^;{; port a*ioou skaz skdra, niewinnoii' PrzerJstawienie rnlo-

["s"ilint iel* poiqdania erotycznego silq rzeczy prowadzi do seksu-

ahegb wYkorzYstYwania dzieci'

n Swietni sq playboye i playgirr\y. Oni.nie pracuj4, prowadzq jedynie

"t*ytr:ElJ 
*t"i(,. i'ato"maiy chiopair my:slaiem,. ie (wietne

;;ffi;it;y dostarct4 mr pr Jemnosc-i (w przeciwiedstiw do-zwy-

;A"ytd?tbiet w moim iclirl tctore, jako dorosle, dostarczaly mi

raczei przYkroSci)

D Uznanie rodzicielstwa jako realnej pracy -produkcyjnej . 
jest

*-""ft.*itei spriecznoic\ , ideologi4 kapitaliz-mu, zai izolacia

t"pioAut"3i btazuje sig niezbEdna dlajego ocalenia'
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Stany Zjednoczono sq opqtanc dziecifstwcm i dz-ieeinno5ciE. Bat-
manjako przebdj filmolry dla dorostych. Amerirka ciniedrnielona jest
swq mlodzicricz4 dominacjE w Siviecie. Swietnoii jest parawanern.
za ktdrym Amerykanie czujq sig fatalnie.

Hollywood wynalazJ Swietnodi. Istnieje wielokrotni e przl4.aczany
mit, kt6ry glosi, 2e w Kaiiforni, na zierni stwarzajqccj szansq, powie(i
siq mo2e ka2demu. Byd moie Lryto tak w istocie z punktu widzenia
uzbrojonych po zg,by bialyeh w czasach pionierdw... ale clzisiejszq
rzeczyvisior{i stanowi masywna klasa. dla ktorej nic ma iadnej szan-
sy.

To mit stworzony przez klasg amerykariskich posiadaczy. To jest
parawan, za kt6rym siE ukrywajq. Nie reprezentuje dwietnodi
prawdziwych przedstawicieli klasy amerykafiskich posiadaczy,
ktdrzy sq rdwnie zwyczajni i przecigtni jak ws:ryscy ciemiqzyciele,lecz
stanowi ona mityczny ideai spoleczny osiqgainej uyzszo(ci, zboiq
pomoc4 dostgpny dla ka2dej rodziny.

Eksport telewizji amervkadskiej stanowi co najmniej 75% wszrystkich
program,rw telewiryjnych Swiata. W niekt6rych krajach Trzeciego
Srviata wiqcej ni| SAVI codziennego programu wypelniaj4 po*t6rki
amcrykariskich audycji i wielonarodowych arnerykariskich reklam.
I gdy Stany Zjednoczone zalewajq reszt? dwiata eksportem su.y-ch
odpadowych programdw telewizyjnych, same w zasadzie niczego nie
irnportuj4.

Walczymv o idealy 5r'rietno(ci, ale nie ma nic dc osiqgnigcia.
SwietnoSi to Iluzja. Zadowoienie, ktdre mozemy osi4gnzli "hgd4c
Swietnymi" bierze siq stqd, ze wdwczas nie jeste(my BRZYDCY, nie
jestefmy bez'wartoriciowi. Tworzy sig w ten sposdb rodzaj oslony
przed odczuciem tegc spigtrzonego g6wna uciemiE2enia, kt6re
powiada. ze jestedrny brzrydcy i bezwartoiciowi, jesli nie jestedmy
bogaci, slawni, przvstcj;ri.

Swietnoii sprawia wrazenie, 2e piqkno nie jest chwilowe, lecz usta-
lone i stale. Aby stai siq Swietnym modelem z okladki nalezy
posiadai takq urodq, ktdra nie blednie i nie zmienia sig w zale2nolci
od okolicznodci. To znaczy) 2e kiedy zbtdzisz sig rano po cigzkiej
nocy. musisz w-vglqdai rdwnie.urodziwie jak zawsze. -Gdy 

jestesmy
tywi i oiywieni, ws:ryscy wygl4damy poci4gajqco. Da sig to zauwaiy(
pomimo riu,ietnoSci.
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I Prawa tej doskonalo$ci sq tak twarde, 2e nikt i nigdy nie porrafi ictr
spelnii. Nie jeste5my na [o "wystarczaj4co dobrzj'.

I Obrazy dwietno6ci odnosiq siq do rvielu prawdzilrych cech
czlowieka, prz*dstawiaj4 xaa prryletad ludzi ralnych, lub p<l prostu
gotowych do dziata*ia. Takie potqczenie irracjonalnego mitu i natury
ludzkiej powoduje pewne miejasnodci. Swietno6d naprawdq wydaje
sig gcdna pot4dania.

f Wartosci owe tkwi4 w nas niazrykle glqbok*. To takie naturalne
odcrrawad poci4g do Swietnej asoby. CIczywi$cie kto$, kto jest Swietny
mote (na prryklad) dziqki temu uzyskad pewxcdd siebie, a kto$, kto
jest perxrny siabie jest takte pociqgajqcy. Ale cry mirno to rnoiemry
wyobrazii sobie, te nasze pojqcia pigk*o$ei mogfuby nie hyd
ekskluzysfire? Samo slowo "*kskluqrxrny" posiada flqcEce sko.!a-
rzenia. Wydaje mi siq to zupetnie naturalne, ale gdy o tym my$6,
sqdzE, ie nie.|est [o prawda.

I Zadon szczegdlny typ budovryr fizycznej, ani iadna cecha ludzka nie
jest z natury bardziej poci4gaj4ca od innyeh Tego rodzaju sqdy s4
histaryczne. 54. sztuczne._Sq zaleine od danej kultury" Traktuj-enny
nasze pojqcia piqknodeijako absolutne i powszechne, ale na przyklad
w niekt6rych czqdciach Afryki Zachodniej ci najbarelziej poci4gaj4cy
i najpigkniejsi odznaezajq siq wysokirn czolem i zwalami tluszczu
na karku.

f Fakt, ie te opinie i warto$ci sq tak glqboko zinterioryzowane kate
przypuszczad, it z*stal,v n&m one zaszczepione we wcresnyrn
dzieciristwie. t 2e pojgcia atrakeyjnego wyglqdu zwi4zane s4
z potqinym motorem naszej rozrrijaj4cej sig toisamosci i wartoSci
seksualnych. Dla bardzo miodych osdb, zdajqcych scbie xtarinie
sprawq z w*asnego jestestwa, informacja giosz4ea, te nie moiemy
odczuwai zadowolenia ze swej toisarncsci fiestestwa), jo{li nia
odznaczamy sig odpc'd'ednim vrygfudern, stan*wi powainy uraz
psychiczny, trudny do wycbraienia. Gdyby by{a to caledwie infor-
macja, po z&psznaaiu siq z powyx4nni argurnentami mogliby$my
zmienii zdanie. Mnie wydaje sig jednak, ie owe wartosei sq 

o'trwals"

(zafiksowane). Mydli i wartodei uzysku.i4 staly charakter jedynie
wdwczas, gdy zostaty nam ofle zaszczepiane w spos6b sprawiajqcy
b6l lub wywotujqcy przeruienie. A ten rodzaj b61u nie mo2a zostai
uSmierzony emocjonalnie. Zatern riwietno$C jest czq(ciq rany zadanej
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narn wszystidmprz*zucierniqzenie" ts61 odczuwamy tak wcze$nie, i2
wydaje sig narn, ie nasze opinie dotycz4ce piqkno5li s4 wrodzone.

n $bok pierwotuej ranSr za,danej przez dw rryypaczony obraz pigknoSci
w 6wiecie na ludzi wywierane s4 naciski, zmierzajqen do uqyskania
przez nich pewnego szczegdlnego typu budowy ciala, a przy tym
prerrvadzqce czgsto do Smierc!. Osoby cierpiqcd na anoieksjg
przykiadajq ?EomrE rvagq do swego fizyczniga wygtadu. Niemal
w-srystkie.k9b1ery enajduj4 siq pod presjq spraw rlotyezqcych wagi
i ksztaltu ich ciala.

n K42dy *wie", ie odnosi siE to szczegdlnie do sposobu uciemigzenia
kobiet; wieice popularne stajq sig kluby odchudzajqce, plany
rryrvieniowe i speejalne rodzaje zymoSci odchudzajqcej. t tu }nOw
racjonaine powody "zdrowotne", sklaniajqce ludii do zrzucenia
kilku- kilogramdw, przyslonid mogq ciemiqzycielskie funkcje.
Zamiast tego potrzeba nam klub6w - na - powrdt - nauczajqcych -
nas - jak - kochad - nasze - ciala - takimi - j akie - sq.

X Gdy ucisk zostanie jui ustanowiony i zinterioryzowany, sity rynkowe
nysuwaj4 iqdanie, by nadal podtrzymywai jego dzialanie. Kampania
majqca na celu ukazanie w $rodkach przekantprawdziwych lud2i jest
skiercwana przeciwko temu. Zasadniezqrolg w walce o uwolnienie
spod jarzma Swietnodci odgrywa obraz i udzial ludzi niepelno-
sprawnych w sztuce i ftodkach masowego przekazn. Wolnodd
realizowarj siE rno2e rdwniei na plaszczyinie r6wnych szans" Jest to
obecnie iatwiejsze ani2eli stawienie czola (wietno(ci
w bezpo$reciniej walce.

I Swietnodi lekcewazy nasz4 rzeczytwstoii - nasze rzeczywiste
istnienie . jako istnienie ,f,rych organizrn6w. Jakg poz6r irrnql
aroierny inny rodzaj statystycznego istnienia. Funkeje cielesne sq
taru w Srodl:ach przekazu... wlqczai4c w to narodziny i Smierd
{z wyjqtkiem dmierci gwaltownej, uz-v.wanej w roii symbolu. Caty
skomplikowany i doniosty proces 6mierci, umierania i zatoby
pokairywany jest rzadko). Podobne wykluczenia wzmacniajq doSC
miz*rne pod innym"i wzglgdami norrny SwietnoSci.

n Prryjaciel powiedzial mi: "Gdyby6my tylko mogli nadad Swietnodd
socjalizmowi"" Je.st to z.iawisko tlpowe dla my(lowej gmatwaniny,
riotyczqcej dwietnodci. utrudnia.lqcej roav6j czlowieka.
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I Swietny (blyszczticy) r'*ek i mc<Ja crryni;4 {wirtncsd l}:{KLUZ}TVNA
i portratn4 na manipulacjg." <iekcnstrukcjg, r",ysrawiaj4 .!r1 ,ra
pcimiowisko" Ogdinie rzecz biorqc to kuitura szt*cznoSci, kuirura
-wspdiczesna uczyniia Swietr:odi przedmiofern niszvrykX,J wyrwa-
1a.!qcych parodii. ?a kuitura odrna*.ia prryjqcia jakie.;iicl'*4ei< na{u-
ralne.i podstawy {wietnrici. Zredukowana ana zostaje C* s{osa-
wanego'r,rrboru ziego smak u. Przeksztalca Sivieinodd w Zly Smak, za(
z i-q parycai staje siq mo2liwe jej odrzuceraie, pr:zy jednoczesnym
zachowaniu kuitury sztuczno6ci jako ochrony.

I Swietno(d niszczy zwi4zkimiqdzy ludfmi, ktcrry prdbujE spelnid jej
vrymagania stawiaj4c iobie i innym niemoilix,e" do ziealizowa*r;i
z4dania" Szczegdlnie kiedy zaczynaj4 siq starz*i" I-udzie, kt*r,zy
pogodzili siq z t1,rn, ie nie sq dwietni, zcstaj4 wygnani ze sceny :rycia
pierwszej klasy. Nigdy nie znajduj4 siq w (wietle re.fiektq:r6u,.

I .Iedynie czlowiecze poczucie humoru ratuje nas od katastrofalnego
oderwania od rzeczlvristosci. Na szczgscie dwietnoSi jest catkiem
zatralna, poniewai jest tak absurdalnie tragiczna"

Ii Lwdzie iw:ietni nie okazuj4 ani nie uzewnqtrzniajq strachu (tylko w
wysoee dramatycznych" sy'tuacjagh). W istocie posiadaj z1 oni j edynie
minimurn emocjonalnej ekspresji, mog4cej niekorzystnie wplyn4i na
ich wyglEd.

ii Pnniewaz byd NAPR,A,WDE Swietnym to byi SkoriczonE Ofiarq.
Archetypy Swietno6ci w prawdziwym zyciu staj4 sig super ofiarami.
Monrrre iDean.

Ll Kluczowe v"yrnagania, ktrire nalezy spelnii, by byi naprawdg osob4
ri*ietn4 (miast .|edynie wyglEdai na takq), to posiadai naturalny
wyraztwarzy. ton glosr: i naturalnE postawg. To bardzo wazne, aby
Su.tetn*5d wyglqdsi,: jak co( najnaturalniejszego na Swiecie, chod jest
czymi najbardziej fafs4rwyrn.

n .iezeli twdj wyglqd zbliionyjest do idealu r{wietnoSci, otrzymujesz tym
sari, ym cf'ertg uzyskania przewagi. Nielatwo jq zignorowai. .Ie(li sig

"i4 pod*jmie, dci(d znacznie jednak ogranicza ona pewne rodzaje
dzialalnoiei ryciowej" jak opieka nad dzieimi. Pieluszki, placzqce
niernowlaki, z.wvkle, glodne b6jki i b6jki na poduszki nie majq nic
wsp<ilnego z crynnoSciarni Swietnyrni. Dzieci nigdy nie sq
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przedstawiane w Srodkach przekazu, kiedy s4 sobq. Swietny kociak
nie jest matk4.

n Swietnodi zaklada zycie, ktdre nie jest namacalne. Seks staje sig
czynnofuiq wzrokow4. Wchodzimy w f!ryczny kontakt z innyrni tylko
po to, by zapewnid sobie ekscytujqce doznania wzrokowe.

n Istotne, codzienne czynnosci, ztw4zki i walka z tyczEcymi nas
okoliczno5ciami w przeszlodci i terainiejszodci Swietnoii odziera
z wartoSci jako co( nieheroicznego; nie ma tu miejsca na cdwagE
i drarnatycznq murykg. W rzeczywistoSci tu w;ta:inie odbywa sigwalka
o wolno$i i tu rnaj4 miejsce wa2ne dla nas zwi4zki.

n Swietnorii prrykuta jest do ktinsumpcyjnego try'bu zyciai do rozry-
wki. Ealsza dyskusja na ten temat wymagalabv analizy
wyalienowanych relacji, zakiadanych przez powyzsze pcjqcia.

il Ludzie na video wygtrqdaja bardziej pocrqgajqco. Bubel owiniqty w
celofan tez wygl4da lepiej. Kultury(ci namaszczaj4 sig oliwk4 i nie
dotykajq siq nigdy. Pewnych ludzi zw,iemy nudnyrni, innych
trtyskotliwymi.

tr Prawdziwe zycie jest pryszczate, ulotne i dastarczjqce glgtr*kiego
zadowolenia" Obraz zycia prezentowany przez media jest
zlagodzony, falszywie btyszcz4cy i rozczarowujqcy.

tr Waznq dla inietnorici rzecz4 jest j*:j defiaicyjna rncc gloszqca, ie NIE
JEST DLA WSZYSTKICH, a jednocze(nie jest beiklasowa
i wyrastaj4ca spodrdd mas dzigki gemetycr.nem* szczqSciu. Te ufor-
mowarle lrierarehie wkraczajq we wszelkie n-rigd:vludzkie zivi4zki
odci4grr,4c naszq uwagq od naszej prawdziwej sity.

tl Uciemiqi-enie oparte fta wyzyskr-l sa-riicgo siebie i na
zinterioryzowanych, negagwnych otrrazach siebie jest wielce nie-
stabilne. W rzeczywistych terminach lafwo jest.*yr*rr:trii sig *d niego.
Lar{cuchy znajduj4 siE w nasrych sercach, my za( trzv-marny klucze.

Sie{an Szczelkun
P rzclo$ UaiUl Swierkock i
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new nose toda

Can cosmetic surgery help you? Your surgeon's consr.iltation can now
include - on screen - a strong indication of what imProvement surgery
could do for gou, personally. Our re'Uolutionary new imaging system
automatically puts you on screen. V.Iorking with you, in confidence, the
surqeon can'show you what improvemenG could be made. lt does not
repTace your comp'rehensive consultation with a caring and highly
exberienced surg6on. Nothing can. But it could do your confidence the
w<irla of good. F6r pur free full colour brochure pleise telephone or send
the coupon, today.

Ihe Pounfrrey Clinic
o8t-570 9558

4f Bath Road, Hounslorq, West London TW3 SBN
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I am inErested in
Please send me full

Namc (Mr/Mrs/Mlsc)

obligation. today.
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Address
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