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„Jest później, niż myślicie" 
Nocny kowboj, 1969 

To, że dramat Johna Schlesingera okazał się filmowym objawie
niem roku 1970, było przede wszystkim zasługą odtwórców głównych 
ról. Joe Buck grany przez Jona Voighta to młody chłopak z Teksasu, 
który pewnego dnia postanawia zmienić swoje życie. Wydaje mu się, 
że wystarczy przeprowadzić się w inny rejon kraju, a jego życie zmieni 
się automatycznie, samo z siebie. Wkłada kowbojki, kapelusz, pakuje 
swoje najlepsze rzeczy w walizkę z krowiej skóry, do ręki bierze radio 
tranzystorowe i rusza do Nowego Jorku, planując jego podbój jako 
żigolak. Po nieudanej próbie zarobkowania w ten sposób (sam daje 
pieniądze pierwszej ze spotkanych kobiet) próbuje znaleźć agenta, który 
pomoże mu rozwinąć biznes męskiej prostytutki. W ten sposób poznaje 
niepełnosprawnego cwaniaczka Enrico Rizzo (Dustin Hoffman), ale ten 
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wydobywa od niego ostatnie pieniądze i odstawia pod drzwi rzekomo 
najlepszego agenta męskich prostytutek w Nowym Jorku. Tymczasem 
„agent" okazuje się chorym psychicznie dewotem, przed którym Joe 
musi uciekać. Niemający pieniędzy Joe, pozbawiony perspektywy za
robku, wyrzucony z hotelu jeszcze raz spotyka będącego w podobnej 
sytuacji Enrico (Rico). Między dwójką życiowo nieprzystosowanych 
do życia młodych mężczyzn powoli, w miarę pogłębiającej się nędzy 
i upodlenia, zaczyna rozwijać się przyjaźń. 

Zeby zrozumieć i docenić sposób ukazania tzw. odstępstwa od 
wartości w tym filmie, trzeba omówić osobno kilka wątków, które 
Nocny kowboj w bardzo ciekawy sposób łączy: American dream jako 
etos i opowieść (podrozdział pt. American dream i filmy drogi), źle 
pojęty indywidualizm i infantylizm drugiej z drugiej połowy X X wie
ku {Infantylizm kulturowy), bardzo ważny aspekt czasu w połączeniu 
z przemysłem rozrywkowym i jego obietnicami, do czego odwołuje 
się podrozdział Czas a rozrywka, kulturowy mechanizm uwodzenia 
tak dobrze opisany przez Jeana Baudrillarda {Uwodzenie obrazem) 
i modne mity tamtych czasów, zadając sobie pytanie, czy są modne 
również dziś, po pół wieku {Banalność mitu)? 

American dream i filmy drogi 

„Ameryka, co zresztą w dużej mierze przesądza o jej uroku, jest 
krajem filmowym, również poza salami kinowymi"1. 

American dream to nie tylko narodowy etos Stanów Zjednoczonych, 
lecz mit raju, lepszego miejsca, w którym spełnia się sen o szczę
ściu. Najlepiej opisał go, jak i całą Amerykę, francuski socjolog Jean 
Baudrillard, ustanawiając wielki kraj wzorem nowoczesnego ideału, 
kierunkiem dla całego świata. Skoro Deklaracja Niepodległości Sta
nów Zjednoczonych Ameryki głosi, że „wszyscy ludzie stworzeni są 
równymi", a więc wszyscy mogą doznać w życiu szczęścia, mogą 
„dorobić" się, trzeba tylko znaleźć odpowiednie miejsce dla siebie, 

1 J . Baudrillard, Ameryka, tłum. R . Lis, Sic!, Warszawa 2001, s. 75. 
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żeby spełnić to marzenie. Amerykańskie kino to przede wszystkim 
poszukiwanie takiego miejsca, najbardziej amerykański gatunek to 
filmy drogi. Bohaterowie poszukują miejsc spełnienia swoich marzeń. 

Jeden z moich ulubionych filmów o przyjaźni, odrobinę młodszy niż 
Nocny Kowboj, to typowy film drogi - Strach na wróble (w reżyserii 
Jerry'ego Schatzberga z 1973 roku). Tu dwójka bohaterów przemie
rza drogę z Kalifornii do Pittsburgha. Były przestępca Max (Gene 
Hackman) i młodszy od niego Lion / Francis ( A l Pacino), kiedyś 
żołnierz marynarki wojennej, wędrują pieszo, autostopem i pociąga
mi towarowymi przez Amerykę. Francis opowiada tytułową historię 
„stracha na wróble" rozśmieszającego ptaki zamiast je straszyć. I staje 
się takim „strachem na wróble" dla Maxa, który odłożył sporą sumę 
pieniędzy i chce otworzyć myjnię samochodową w Pittsburghu, ale 
łatwo wpada we wściekłość, co przysparza jemu i towarzyszowi mnó
stwa kłopotów. Lion pragnie wrócić do porzuconej przez siebie żony, 
z którą ma dziecko. Bohaterowie wpadają na siebie przypadkiem. 
Pomimo różnic charakterów decydują się na wspólne podróżowanie. 
Zarówno w Strachu na wróble, jak i w Nocnym kowboju nie wiadomo, 
kto kim się opiekuje, ale przecież przyjaźń to równość, to uznanie swo
ich odmiennych potrzeb, to ideał miłości, najbardziej bezinteresowny 
jej wymiar. Z greckiego Philia to tzw. miłość platoniczna, wolna od 
zmysłowości, lojalna i wierna. 

Dustinowi Hoffmanowi, który odniósł sukces w Absolwencie (reż. 
Mike Nichols, 1967), wszyscy odradzali przyjęcie roli schorowanego 
Enrico „Ratso" (czyli Szczur, w polskim tłumaczeniu książki Herli-
hy'a - Gnida). Upór młodego aktora, żeby zagrać tę rolę w Nocnym 
kowboju, nie został doceniony na oscarowej gali2. Film Schlesingera 
zasłynął przede wszystkim tym, że zdobył trzy najważniejsze Oskary 
w roku 1970: za najlepszy film, reżyserię i scenariusz. Był to pierw
szy w historii film klasy X (tylko dla dorosłych) doceniony przez 
Amerykańską Akademię Filmową, która cieszyła się o wiele więk-

2 Informacje ze strony https://www.filmweb.pl/film/Nocny+kowboj-1969-8182 
[10.01.2022]. Moja minirecenzja tego filmu na tej stronie: „pamiętam go z dzie
ciństwa, cudny film o dojrzewaniu do męskiej przyjaźni wystawionej na najcięż
szą próbę (podobny temat podejmuje film: Strach na wróble)". 
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szym uznaniem niż dzisiaj. Za skandal uznaje się brak Oskarów dla 
głównych odtwórców ról adekwatnych do literackiego pierwowzoru 
Jamesa Leo Herlihy'a z 1965 roku. W filmie Schlesingera i w filmie 
Schatzberga przeciwwagą niekorzystnego wydźwięku American dre
am, który wciąż się oddala zamiast przybliżać, jest przyjaźń, która 
też należy do amerykańskiego etosu otwarcia na innego. Rodzinna 
historia bohaterów nie pozwala im jednak wziąć odpowiedzialności 
za swoje życie, a więc również stworzyć odpowiednich warunków 
rozwoju przyjaźni. Zamiast żyć, rozwijać się, pracować brną w coraz 
bardziej wspólne i coraz bardziej wybujałe, oderwane od rzeczywi
stości marzenie o lepszym miejscu, gdzie będzie można wieść idealne 
życie. W Nocnym kowboju to „kokosy i słońce", darmowy na Flo
rydzie pokarm dla człowieka, mają zapewnić bazę dla beztroskiego 
spędzania czasu. O Florydzie, mieszkając w Nowym Jorku, marzy 
Enrico (Rico), tak jak wcześniej o Nowym Jorku, mieszkając w Tek
sasie, marzył Joe. Przesuwanie się w czasie i przestrzeni American 
dream jest charakterystyczne dla tego etosu. Ethos (z gr. zwyczaj lub 
usposobienie), czyli ogół wartości, norm i wzorów postępowania 
przyjętych przez daną grupę ludzi, potrzebuje jeszcze jednoczące
go mitu, atrakcyjnego obrazu, w którym można umieścić każdego. 
W odróżnieniu od pojęcia etyki terminu etos nie stosuje się do opisu 
konkretnych działań jednostek. Etos realizowany i obowiązujący 
jest w grupie społecznej. Jeśli społeczność nie ma etosu, nie stanowi 
jedności. American dream to stary, zakurzony obraz wolnej Ameryki, 
pozostałość po etosie, resztka, marzenie w tle, na którym buduje się 
męska przyjaźń - ulubiony motyw w filmach drogi. 

Film Schlesingera budują kontrasty, mocne kadry, emocje bohate
rów, którzy się częściej kłócą, niż zgadzają, przeciwstawne zestawienia 
ich nędznego życia ze światem reklamy, kolorem, ekranami, wyniosłą 
architekturą centrum Ameryki - Nowego Jorku. Film często uruchamia 
skojarzenia ze stylistyką Andy'ego Warhola, ale tak jak sztuka popu
larna coraz bardziej odkleja się od szarej rzeczywistości, marzenia 
bohaterów nie nadążają za następującymi po sobie wydarzeniami, np. 
za czymś tak prozaicznym j ak zmiana pogody. Zima zastaj e ich zupełnie 
nieprzygotowanych do realizacji marzenia o lepszym, ciepłym miejscu. 
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Okazuje się, że już tak prozaiczna rzecz jak zimniejszy klimat, potrafi 
zdekonstruować American dream. 

Infantylizm kulturowy 

„Liczba ludzi, którzy tu na ulicach myślą w pojedynkę, jedzą i mó
wią w pojedynkę, może przestraszyć. Jednak te jedynki nie dodają się 
do siebie. Przeciwnie, odejmują się jedne od drugich, a ich podobień
stwo jest niepewne"3. 

Tak pisze Jean Baudrillard, podsumowując swoje obserwacje życia 
w Nowym Jorku w latach 80. ubiegłego wieku. Wyjątkowo przerażające 
wydaje się Francuzowi jedzenie w pojedynkę charakterystyczne dla 
Nowego Jorku i całej Ameryki, a rzadko wtedy spotykane w Europie. 
W filmie Schlesingera jest scena, gdy Joe Buck wyrzucony z hotelu, 
bez pieniędzy, próbuje się najeść w barze herbatnikami pozostawio
nymi przez dziecko. Matka dziecka zachowuje się dziwnie, jak osoba 
chora psychicznie albo pod wpływem narkotyków, bawi się przy stole 
gumowym szczurem. Joe widzi, że dziecko nie jest zainteresowane 
herbatnikami, więc się nimi częstuje, dodając darmowe sosy i ketchup, 
ale zafascynowany nietypowym zachowaniem matki przez nieuwagę 
wylewa na siebie ketchup. W książce Herlihy'a nie ma takiej sceny, 
ale jest kłopotliwy ślad po keczupie na kurtce kowboja: 

Pewnego dnia w barze nieco keczupu wylało się na beżową 
skórzaną kurtkę Joego, pozostawiając brzydką plamę. Odtąd 
Joe starał się tak stać i chodzić, żeby skaza w jego wyglądzie 
była niewidoczna. Następnie wpadł na pomysł, żeby narysować 
keczupem wokół plamy jakiś wzór, żeby wyglądało to na efekt 
zamierzony. Ukradł nawet trochę keczupu i poszedł do toalety, 
ale nie potrafił powziąć decyzji, co narysować. Wahania zajęły 
mu dobre parę godzin. Było to charakterystyczne dla odrętwie
nia, które ogarnęło jego mózg4. 

3 Tamże, s. 25. 
4 J .L. Herlihy, Nocny kowboj, tłum. T. Mirkowicz, Książka i Wiedza, Warszawa 1979, 

s. 123. 
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Joe Buck często wpada w stan odrętwienia charakterystyczny dla 
infantylizmu (łac. infantilis - dziecinny) - niedojrzałości związanej 
z zaburzeniem psychicznym lub wychowaniem w rodzinie dysfunk
cyjnej. W życiu dziecka zdarzyć się mogą sytuacje, które przekraczają 
możliwości ich zrozumienia. Wywołując przewlekły stres, utrwalają 
infantylizm - wzorce zachowań odbiegające od norm. Prowadzą np. 
do niestabilności uczuciowej. W zdecydowanej większości przypad
ków człowiek infantylny dąży do tego, by nieustannie znajdować się 
w centrum uwagi. Wykazuje cechy właściwe dzieciom: nie potrafi sa
modzielnie podejmować decyzji, jest podatny na wpływy innych osób, 
jego reakcje są nieadekwatne do sytuacji. Nie ma również poczucia 
odpowiedzialności za własne czyny. Niedojrzałość ujawnia się przede 
wszystkim w związkach. Infantylny partner nie poczuwa się do odpo
wiedzialności za drugą osobę, nie jest w stanie zapewnić jej poczucia 
bezpieczeństwa i stabilności. 

Przyjaźń Joe z Rico daje nadzieję na wydobycie się głównego 
bohatera z infantylizmu, ale może wpadają na siebie zbyt późno. 
Człowiek infantylny ma problem z czasem. Jest wobec niego zawsze 
spóźniony, bo nigdy nie dorósł, nie dojrzał. Nie podjął nawet decyzji 
o dojrzewaniu. Nie wie, kiedy mają podjąć. Niektóre teorie mówią, 
że gdy przekroczy się pewien wiek (ok. 20 lat), z infantylizmu już nie 
można się wydobyć. 

Kultura popularna, zwana czasami antykulturą, wspiera infanty
lizm, aby łatwiej sterować społeczeństwem. Liczą się w niej przede 
wszystkim zysk i moda. Szczególną rolę odgrywa tu łącząca te pojęcia 
rozrywka. Można ją zdefiniować w kategoriach czasu i przestrzeni 
rozumianych po kantowsku jako formy zmysłowości, jako totalne 
otwarcie przestrzeni doświadczenia w zagęszczonym czasie, czyli 
przeciwieństwo najgorszej tortury: zamknięcia na zawsze, wyobrażo
nego jako loch lub karcer, czyli uwięzienie w małej przestrzeni na długi 
czas (np. do śmierci więźnia)5. Żyjemy w niekończącej się, wirtualnej, 
zawsze otwartej przestrzeni doświadczenia w zagęszczonym czasie, 
ale dodatkowo we wszechogarniającej obsesji - według diagnozy 
5 Por. A. Doda-Wyszyńska, Semiotyka dla kulturoznawców, Universitas, Kraków 

2021, s. 169. 
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Baudrillarda - na punkcie bezpieczeństwa, która prowadzi do „zaniku 
wydarzenia"6, czegoś nieoczekiwanego, co może przynieść nie tylko 
pozytywne zmiany w życiu jednostki i świata, ale przede wszystkim 
niebezpieczeństwo i szkody (te się dziś podkreśla), dlatego zawczasu 
próbujemy się przed nimi zabezpieczyć. Wydarzeniem dla człowieka 
infantylnego jest dopiero rozrywka, czyli „wyjęcie z czasu". Określe
nie kultury popularnej jako rozrywki jest wtórne do pojęcia „czasu 
wolnego". Kultura bez przymiotników kojarzy się z pracą, więc dla 
wytchnienia homo faber stworzono kulturę niewymagającą jakiego
kolwiek wysiłku, „kulturę" która jest nie do odróżnienia od reklamy 
czy mody. Joe jest dla poznanej na przyjęciu kobiety czystą rozrywką 
- projekcją kowboja z reklamy, amerykańskim symbolem dzikości, 
obietnicą czegoś niezwykłego, wydarzenia. Tak go opisuje: 

I wreszcie! Dziś, kiedy wyszłam z łazienki i zobaczyłam ciebie, 
czysty symbol—bo tym właśnie jesteś, symbolem, tak, czystym 
symbolem, nic dodać, nic ująć. Nie wiedziałeś tego? Nie mogę 
uwierzyć. W każdym razie wiedziałam, że to będzie prawdziwy 
przełom. (...) Och, kiedy nadejdzie czas, będę musiała zadać 
sobie pytanie, dlaczego wybrałam kowboja, i to w dodatku 
kowboj a-kurwę7. 

Joe jest męskim, amerykańskim odpowiednikiem archetypu 
świętej nierządnicy. Na podobnej zasadzie jego wygląd oddziałuje 
na poznanego mężczyznę, od którego będzie próbował zdobyć bra
kującą część pieniędzy na wyjazd na Florydę. Zarówno w książce, 
jak i w filmie nie wiadomo, czy Joe dokonuje morderstwa na panu 
Locke'u, bogatym, podstarzałym, uzależnionym od matki mężczyź
nie, kolejnym infantylnym bohaterze, który nawet nie śmie o tym, co 
mógłby uzyskać od poznanego kowboja, marzyć. Za to Joe pierwszy 
raz w życiu bardzo dobrze wie, co chce uzyskać od Locke'a: dokładną 
sumę pieniędzy brakującą do sfinalizowania wyjazdu z bardzo już 
chorym Rico na Florydę. 
6 J . Baudrillard, Pat jasności. O inteligencji Zła, tłum. S. Królak, Sic!, Warszawa 2005, 

s. 99. 
7 J .L . Herlihy, Nocny kowboj, s. 164-165. 
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Czas a rozrywka 

„Nie istnieje już linearność, koniec ani nieodwracalność, których 
funkcję liniową dałoby się określić"8. 

P. Locke jest zahipnotyzowany Joe i Nowym Jorkiem. Jest upojony 
nie tyle architekturą wielkiego miasta, bo sam pochodzi z metropolii 
(Chicago), lecz innym upływem czasu. W związku z milczeniem kow
boja mówi bardzo dużo i cały czas: 

- wymieniał wszystko, co w Nowym Jorku podobało mu się 
najbardziej - ...zupełny, całkowity brak wtrącania się w cudze 
sprawy i ten, no nie wiem, szalony pęd naprzód; rozumiesz, o co 
mi chodzi? Jakby to powiedzieć... moje poczucie czasu zmienia 
się tu zupełnie. A przecież Chicago to nie jakaś zapadła wieś. 
Ale tutaj moim zdaniem każda sekunda z hukiem przedziera się 
naprzód. Posłuchaj! Posłuchaj! Sam tylko posłuchaj! Czas to 
kolos, który maszeruje Broadwayem! Słyszysz, jak się zbliża?9 

Zarówno w książce, jak i w filmie czujemy upływ czasu. Odkąd 
zbiegają się drogi Joe i Rico, czujemy, że nasi bohaterowie mają go 
coraz mniej. P. Locke ujmuje to tak: 

- Ta sprawa czasu w Nowym Jorku fascynuje mnie tak potężnie, 
że to przekracza granice mojej wytrzymałości. Choć z drugiej 
strony sama świadomość tego może wtrącić mnie do otchłani. 
Jestem typem maniakalnym, miewam okropną depresję zawsze 
w związku z czasem. Na przykład w Chicago często czuję, 
że czas zatrzymał się jakieś dwadzieścia lat temu!10 

Chwilę potem (w filmie szybciej niż w książce) dowiadujemy się, 
że infantylizm poznanego w ostatnich scenach filmu i książki Loc
ke^ wynika z wpływu, jaki wywiera na niego ponad 90-letnia matka, 
której opowiada o każdym szczególe swoich doświadczeń i przemyśleń. 

8 J . Baudrillard, Pakt jasności..., s. 171. 
9 J .L . Herlihy, Nocny kowboj, s. 184. 
1 0 Tamże, s. 184-185. 
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Kobieta przede wszystkim nie chce umrzeć, żeruje na życiu syna jak pa
sożytnicze systemy, blokując możliwość ucieczki, twórczości, myślenia. 
Ludzie, którzy próbują uniknąć zwłaszcza śmierci, to często twórcy albo 
konsumenci czystej rozrywki, czyli kiczu. Według Hermana Brocha", 
kicz to tkanka nowotworowa kultury, która toczy jej organizm. Jest ak
ceptowana, chciana, znajduje konsumentów („kicz nie mógłby bowiem 
ani powstać, ani przetrwać, gdyby nie istniał człowiek, który lubi kicz 
i jako producent sztuki chce go wytwarzać"12), mimo że jest kłamstwem, 
odpowiedzią na egzaltację. P. Locke jest przede wszystkim egzaltowany. 
Egzaltacja jest przeciwieństwem sublimacji - pozytywnego mechanizmu 
okiełznania popędu w celu przetransponowania go na jakąś wyższą 
wartość, przeważnie kulturową. Sublimacja wymaga ascezy, a świat 
współczesny najbardziej nie rozumie dobrowolnego ograniczenia, cięż
kiej pracy, chyba że przekłada się ona bezpośrednio na piękno cielesne. 

Każda asceza, każda eliminacja rozkoszy ma swój rdzeń seksu
alny. Purytanizm nie żądał wprawdzie czystości zakonnej, ale 
jednak najściślejszej monogamii i należało dostarczyć jej nowej 
podpory, tym bardziej że chodziło tu o podważenie libertynizmu. 
Dokonała tego egzaltacja, ta sama egzaltacja, którą wzgardzili 
asceci. Purytańską oziębłość przetransponowano na namiętność: 
wszelka powszednia, przypadkowa kopulacja wyniesiona zostaje 
pod niebiosa, urasta do rangi absolutu lub raczej pseudoabsolutu, 
przekształca się w wieczną i niezmienną miłość Tristana i Izoldy13. 

Kicz rodzi się według Brocha z połączenia postawy romantycznej 
z bezkształtną klasą społeczną - mieszczaństwem. Pragnienia miesz
czaństwa zawieszone są w próżni. „Mieszczaństwo wkroczyło w wiek 
X I X jako klasa znajdująca się w fazie niezawodnego awansu i przyszła 
klasa rządząca"14. Mieszczaństwo próbuje połączyć tradycję ustępującej 
klasy dworsko-feudalnej z własnym buntem przeciwko wszelkiej tradycji. 

" H . Broch, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, tłum. D. Borkowska, J . Garewicz, 
R. Turczyn, Czytelnik, Warszawa 1998. 

1 2 Tamże, s. 103. 
1 3 Tamże, s. 109. 
1 4 Tamże, s. 107. 
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Przede wszystkim wytworzyło mnóstwo własnych znaków, obrazów. 
Kultura z czasem coraz bardziej uwodzi nas obrazami, na które nikt nie 
ma już czasu patrzeć i uczyć się z nich. Stanowią bowiem czyste akty 
transgresji systemów społecznych, czystą możliwość nieskończonego 
rozwoju systemu w dowolnym kierunku. Nieważne, że system już ni
czemu nie służy, istotne, że działa, zwłaszcza widać to w mediach, które 
wchłonęły politykę, naukę, sztukę, wszystko15. Nie dają możliwości od
bicia, przyjrzenia się sobie jako konsumentowi, zatrzymania się w tych 
procesach namnażania obrazów oddalających się od rzeczywistości. 

Najgorsza dla nas jest niemożność istnienia i pojęcia świata 
bez jego odbicia; takiego świata, który nie byłby bezustannie 
opanowywany, chwytany, filmowany, fotografowany, zanim 
jeszcze zostanie zobaczony. (...) W ciągłym przepływie zale
wającej nas wizualności obraz nie ma już nawet czasu na to, 
by stać się obrazem16. 

Nasi bohaterowie nie mają już na nic czasu. Od poznania Loc
k e ^ przez Joe czas filmowy znacznie przyspiesza, w ten sposób, że po
jawiające się w ciągu całego filmu retrospekcje z dzieciństwa i młodości 
Joe nakładają się teraz na sceny z hotelu z Lockiem. Strzępy tego, co 
się stało, widzimy równolegle do wyjazdu Rico i Joe. Są już w drodze 
na Florydę. Przeszłość ma zostać odcięta grubą kreską. Teraz ma się 
tylko zrealizować amerykański sen. 

Uwodzenie obrazem 

„Andy Warhol wychodzi od dowolnego obrazu, by wypreparować 
z niego wyobrażenie i uczynić z niego czysty produkt wizualny, czystą 
logikę, nieuwarunkowany symulakr"17. 
1 5 System rozumiem zgodnie z intencją Niklasa Luhmanna jako autopoietyczny 

twór, który odróżnia się od wszystkiego co jest poza nim, od środowiska, por. 
tenże, Systemy społeczne, tłum. M. Kaczmarczyk, Nomos, Kraków 2007. 

1 6 J . Baudrillard, Pakt jasności..., s. 82. 
1 7 J . Baudrillard, Spisek sztuki, tłum. S. Królak, Sic! Warszawa 2006, s. 63. 
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Sam Andy Warhol miał wystąpić w scenie u MacAlbertsonów, 
ale udział w filmie uniemożliwiła mu próba zamachu na jego życie, 
3 czerwca 1968 roku został postrzelony przez psychofankę. W książce 
Herlihy'a przyjęcie u McAlbertsonów opisane jest jako spotkanie dziw
nej sekty, w filmie przedstawione jest raczej jako przyjęcie w stylistyce 
Warhola. Para zapraszająca Joe na przyjęcie najpierw robi mu zdjęcie, 
potem dopiero wręcza zaproszenie. W książce nie ma wątku fotogra
fowania kowboja, McAlbertsonowie wręczają mu tylko zaproszenie, 
którego treść jest bardzo wymowna: 

„Oczekujemy Cię przed północą w królestwie szatana, które mieści 
się w odrażającym lokalu na północno-zachodnim rogu Broadwayu 
i Harmony. Tam zostaniesz otruty. Jaś i Małgosia MacAlbertson"18. 

W książce w związku z przyjęciem dominuje wątek czasu, w loka
lu, gdzie odbywa się przyjęcie, wisi wielki złowieszczy napis, który 
przykuwa wzrok wchodzących: „Jest później, niż myślicie"19.W filmie 
akcja rozgrywa się w pomieszczeniu fabrycznym, pośród odbitych 
wizerunków, podwojonych ekranów. Joe jest na przyjęciu ikoną, wpro
wadza element westernowy. Co warte odnotowania, westerny mówią 
0 okresie kolonizacji i stabilizowania się życia na terenach zachodnich 
stanów USA. Często miejsce akcji westernów jest zalążkiem przy
szłego stanu. W filmie Schlesingera przyjęcie u MacAlbertsonów jest 
zalążkiem przestrzeni ponad podziałami, hippisowską komuną wolnej 
miłości, otwartą dla każdego. Rejestrowane jest na taśmie filmowej 
1 fotograficznej. Mamy tu wątek filmu w filmie, zgodnie z tym, co pisze 
Baudrillard: „nowoczesny ikonoklazm nie polega już jednak na nisz
czeniu obrazów, lecz na fabrykowaniu, mnożeniu obrazów, w których 
nie ma nic do zobaczenia"20. 

Ameryka to zdaniem Baudrillarda przede wszystkim kino, ale też 
sztuka popularna kojarzona z amerykańskim artystą Andym Warho
lem (1928-1987) - znanym przede wszystkim z prostych seriigrafii 
o wysokim kontraście kolorystycznym. Przedmioty życia codzienne
go, produkty konsumpcyjne z przeciętnej amerykańskiej lodówki, tj. 
1 8 J .L . Herlihy, Nocny kowboj, s. 152. 
1 9 Tamże, s. 159. 
2 0 J . Baudrillard, Spisek sztuki, s. 51. 
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puszki coca-coli czy zupy pomidorowej Campbell, zyskują u Warhola 
status dzieła sztuki, podobnie do wystylizowanych portretów naj
większych gwiazd świata rozrywki (Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, 
Elvis Presley, Jacąueline Kennedy Onassis, Marlon Brando, Elizabeth 
Taylor). Proszek Brillo, zupa Campbell i banknoty dolarowe mają taką 
samą wartość jak podobizny współczesnych artyście ludzi - wszystko 
razem stanowi artykuły konsumpcyjne. 

Tym zasadniczo różni się twórczość Warhola od twórczości Marcela 
Duchampa, który też wystawia przedmioty „readymade", ale nadaje im 
nowe nazwy. Przedmioty Duchampa dostają nowe znaczenie, nie tylko 
nowe opakowanie. Parodia Mona Lisy zyskuje status dzieła nie tyle 
przez humorystyczne dorysowanie wąsika i bródki, lecz głównie przez 
nowy tytuł: L.H.O.O.Q., który stanowi zabawę fonetyczną. Duchamp 
wystawia rzeczy z etykietą dającą materiał do przemyśleń, przykłada 
do przedmiotów metajęzyk filozofii. Warhol zamienia rzeczy w kolo
rowe banały, „sztuka jako taka jest już zaledwie metajęzykiem banal
ności"21. I na tym polega zdaniem Baudrillarda uwodzenie obrazem: 
nie odkrywamy mitów, które za nimi stoją. Taki obraz nie zatrzymuje 
nas w konsumpcyjnym pędzie ku zatraceniu. 

Sztuka to forma. A forma to coś, co tak naprawdę pozbawione 
jest historii. Jej udziałem jest jednak przeznaczenie. Istnieje coś 
na kształt przeznaczenia sztuki. Dziś popadła ona w wartość 
i na nieszczęście w chwili, w której wartości zostały wysta
wione na szwank. Wartości: to należy do wartości estetycznej, 
to do wartości rynkowej... wartość - coś co podlega negocja
cjom, tym się handluje, to się wymienia. Formy jako takie nie 
mogą zostać wymienione na coś innego, podlegają wymianie 
jedynie między sobą i na siebie same, a ceną jest tu złudzenie 
estetyczne22. 

Jeżeli forma wygrywa w procesie tworzenia sztuki z treścią, to mamy 
do czynienia z kiczem. I odwrotnie także, gdy treść wygrywa z formą, 
ale twórca kiczowy szczególnie niebezpieczny, to ten uważający się 
2 1 Tamże, s. 47. 
2 2 Tamże, s. 106-107. 
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za artystę, kierujący się zasadą: pracuj pięknie23. Tymczasem piękno 
zawsze było w sztuce efektem ubocznym formy, którą w trudzie i bólu 
wykuwa artysta. Próby realizacji najwyższych wartości w sposób 
bezpośredni wynikają z podążania za mitem. W mitach stajemy bez
pośrednio przed wartościami najwyższymi, nawet codzienność odnosi 
się do świata potężnych mocy i nieśmiertelności. 

Banalność mitu 

„Ta niemożność myślenia Zła równa jest jedynie niemożności wy
obrażenia śmierci"24. 

Marzenia o dużych pieniądzach zarobionych szybko, o wygodnym 
życiu, a przede wszystkim o podróżach, zmianie miejsca, budują mit raju 
- lepszego, idealnego świata bez zła i ułomności. Rajem dla bohaterów 
Nocnego kowboja jest Floryda, która leży niedaleko Karaibów, Kuby 
i Wysp Bahama. Rozległy pas przybrzeżny Florydy był postrzegany 
przez rząd Stanów Zjednoczonych jako potencjalne miejsce ataku 
w trakcie I I wojny światowej, dlatego wybudowano tam wiele lądowisk 
i pasów startowych. Do dziś większość z nich jest wciąż w użyciu, 
morski klimat stanu służy turystyce. 

Amerykanie „osłabieni przez wojnę w Wietnamie, równie dla nich 
niezrozumiałą jak inwazja małych zielonych ludzików w filmie ani
mowanym, i skądinąd traktowaną przez nich z podobnym dystansem, 
jakby była grą telewizyjną"25, jako „obywatele urzeczywistnionej utopii 
Dobra"26, tworzą sobie mit wielkiego wspaniałego kraju, celu podróży 
i wielkich ucieczek. A gdy się już jest w Ameryce, sam jej mit zaczyna 
uciekać. I chociaż Nocny kowboj nie jest filmem drogi, to wątek drogi 
(do mitycznego raju) odgrywa w nim doniosłą rolę. Bez świadomości 
uniwersalności i nieuchwytności American dream trudno ten film 
w pełni docenić. W starożytności mity były rozbudowanymi historiami 
2 3 H . Broch, Kilka uwag o kiczu..., s 115. 
2 4 J . Baudrillard, Pakt jasności..., s. 117. 
2 5 J . Baudrillard, Ameryka, s. 144. 
2 6 Tamże. 
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opowiadającymi o przekraczaniu archetypowego doświadczenia. Boha
terów mitycznych nic nie ogranicza, ani czas, życie i śmierć, płeć czy 
historia, dążą do ogarnięcia pewnej całości i zatrzymania jej w jakimś 
najlepszym punkcie. Według Rolanda Barthes'a, współczesne mity, 
mimo że są krótkie, w odróżnieniu od starożytnych, stanowią jednak 
wciąż pogoń za uniwersalnością. Mit jest wtórnym systemem semio-
logicznym27, przesuwa cały system znaków na bardziej „uniwersalny" 
poziom, nie przetwarzając ich. Niczego nie ukrywa i dlatego najczęściej 
nie jest odbierany jako mit, ale jako prawda o rzeczywistości. Relacja 
łącząca mit i sens jest zniekształcona i zredukowana. Forma mitu rezy
gnuje z wielu analogii i pozostawia zaledwie kilka. Obraz całościowy 
(taki jak np. w sztuce) wyklucza mit, więc obrazy mityczne są bardzo 
postrzępione, jak retrospektywne kadry z życia Joe. Kowboj nie potrafi 
ich poskładać w jakąś całość, a one tym silniej na niego oddziałują. 

Chociaż Mitologie Barthes'a pochodzą z 1957 roku, nie straciły 
na aktualności w najmniejszym stopniu. Na mitach żerują przede 
wszystkim media masowe i moda. Mit współczesny dowolnie skraca 
i potem rozbudowuje wybraną informację. Moda (zapisywana przez 
Barthes'a wielką literą jako system społeczny i semiotyczny) jest tro
chę jak literatura, obrazy ze świata Mody utrwalają nieskończoność 
możliwości łączenia przedmiotów z językiem, zakotwiczania ich 
w języku. Moda jest świetnym polem dla mitów, bo według francu
skiego semiologa ludzi nie wiąże z mitem relacja prawdy, ale relacja 
użyteczności28. Moda zastępuje pracę. Bohaterowie Nocnego kowboja 
nie dążą do użyteczności. Zamiast żyć, pracować brną w coraz bardziej 
wspólne marzenia o lepszym świecie, jakby wchodzili w plakaty z Flo
rydą wiszące w ich wspólnym mieszkaniu. 

Wciąż się przeziębiali. (...) Listopad okazał się okrutnym mie
siącem dla ludzi, którzy tak jak oni wciąż wystawali po bramach 
- był zimny, wilgotny i wietrzny. A im bardziej psuła się pogoda, 
tym więcej czasu zdawali się spędzać na ulicy. Oczywiście po
kusą stało się maksymalne przedłużanie nocnego odpoczynku, 

2 7 R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, K R , Warszawa 2000, s. 245. 
2 8 Tamże, s. 279. 
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żeby jak najpóźniej wyjść z iksowanego mieszkania. Ale każdy 
z nich zaczął na swój sposób odczuwać lęk przed tym schronie
niem i dodatkowe godziny, jakie w nim spędzali, były dla obu 
nienawistne, a na dobitkę groźne. W jakiś niewytłumaczony 
sposób obaj czuli, że jeżeli zdecydują się pozostawać w za
mknięciu, nie wiadomo, co się z nimi stanie. Żaden czarodziej 
nie zapuka do ich drzwi, żeby za pomocą magii odmienić ich 
los albo chociaż dać im jeść29. 

W listopadzie bohaterowie Nocnego kowboja są już na równi po
chyłej ku upadkowi samego mitu obiecującego wyzwolenie, z zimnego, 
strasznego miejsca, głodu, lęku, zamknięcia. Paradoksalnie tym, co 
najbardziej promuje Moda, jest według Barthes'a mit młodości jako 
stanu zawsze nieograniczonych możliwości, wiecznie otwartych per
spektyw. Bohaterowie Nocnego kowboja są przede wszystkim młodymi 
mężczyznami. Młodość jest w kulturze współczesnej promowana jako 
stan życia bez wad. Eksponuje się jej cielesne aspekty: zdrowie, spraw
ność, piękno, seksualność, a pomija negatywne aspekty poznawcze 
i psychiczne: niedojrzałość, brak doświadczenia, podatność na wpływy, 
brak hierarchii wartości30. 

Boy look, jaki promuje Moda od połowy X X wieku, dodatkowo „za
ciera płeć na rzecz wieku"31, czyli Moda promuje niezależność od czasu 
i przestrzeni, a także od opozycji kobiece / męskie. Świat Mody dąży 
do androgyniczności, a mit młodości wiąże się coraz ściślej z androgy-
nią, która występuje w wielu religiach i mitologiach jako atrybut bogów 
i postaci mitycznych, dając im nieograniczone możliwości, niedostępną 
podzielonym według biologicznej płci śmiertelnikom. Gwiazdy i celebry-
ci często utrwalają swoją młodość w androgyniczności, w wyglądzie boy 
look. Jednym z kanonicznych wizerunków boy look jest właśnie kowboj. 
Moda zamienia cele i środki: rzeczywistość Mody to przede wszystkim 
ustanawiająca ją arbitralność, namiętność czasu, odmowa dziedziczenia32. 

2 9 J . L . Herlihy, Nocny kowboj, s. 149. 
3 0 Por. A . Doda-Wyszyńska, Semiotyka dla kulturoznawców, s. 105. 
3 1 R. Barthes, System mody, tłum. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń

skiego, Kraków 2005, s. 256. 
3 2 A . Doda-Wyszyńska, Semiotyka dla kulturoznawców, s. 114. 
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Joe i Rico_odmawiają wzięcia odpowiedzialności za swój życiowy bagaż, 
nie widzą, że przydarzyła im się rzecz niezwykła - przyjaźń. Nie potrafią 
wyjść poza swoje role, mimo że są młodzi: rolę cwaniaczka i żigolaka. 
Rico radzi sobie w życiu, ale czyimś kosztem, a Joe przylgnął do swojego 
wizerunku jak do ostatniej deski ratunku. Gdy na koniec filmu (i książki) 
zdejmuje strój kowboja, nagle zaczyna myśleć inaczej: 

Cała sztuka, by wszystko się udało, polega na tym, że trzeba 
pracować ciężko i czekać, aż się uda. Nie można mówić: «Ech, 
nic z tego nie będzie», trzeba trwać przy swoim, dopóki się 
wszystko nie ułoży, nawet jeśli tymczasem nie czuje się nóg 
i ma się siwą brodę sięgającą ziemi33. 

Co ciekawe, w filmie ta kwestia zostaje sparafrazowana krótko: 
„Poszukam pracy na świeżym powietrzu" - taką obietnicę składa Joe 
swojemu przyjacielowi. Dlaczego tak późno odkrywa klucz do sukcesu? 
Bo wcześniej żyje mitem? 

Banalna (?) konkluzja 

Mit jest nieuchwytnym, ale bardzo wyraźnym obrazem. Barthes 
nazywa współczesne mity skrótem, zestawem informacji, który jest 
na tyle sugestywny, że widzimy w nim nie manipulację, lecz prawdę, 
naturę, piękno. Wszystkie pragnienia i obrazy Nocnego kowboja można 
zawrzeć w micie mówiącym, że zawsze można zacząć wszystko od 
nowa, np. w innym miejscu. 

Nie, nie można zacząć od nowa, życie się toczy, nigdy nie zaczyna
my od zera, nowe miejsce nie przekreśla doświadczenia z poprzednich 
miejsc, co najwyżej je powoli, często bardzo powoli, zaciera. Nawet gdy 
jesteśmy młodzi, nie zaczynamy od zera. Możemy oczywiście kształ
tować swoje życie i je nawet całkowicie zmienić, nawet w starszym 
wieku, ale to wymaga „ciężkiej pracy". Banalne? Ale nie mityczne. 
Dzisiaj młodość bywa obciążeniem, gdy zamienia się w nieprzemijalną, 

3 3 J . L . Herlihy, Nocny kowboj, s. 215. 
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rosnącą z wiekiem tęsknotę, egzaltację, stylizację, sposób bycia. Jeżeli 
nie pożarł nas efekt utopionych kosztów i wiemy, że ten sam bagaż może 
być obciążeniem i może być wyzwoleniem, możemy mimo wszystko 
zacząć... pracować ciężko. To jedyna droga wykuwania nowej jakości 
życia i wartości takich jak np. przyjaźń. 
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Streszczenie / summary 

Nocny kowboj to amerykański dramat filmowy z 1969 roku, którego 
akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. Film ukazuje przyjaźń dwóch oszu-
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stów: naiwnego kowboja Joe Bucka (Voight) i schorowanego oszusta 
Enrico „Ratso" Rizzo (Hoffman). Film zdobył trzy Oscary w 1970 roku: 
dla najlepszego filmu, najlepszego reżysera i najlepszego scenariusza 
adaptowanego. To jedyny film w kategorii X , który kiedykolwiek zdobył 
nagrodę dla najlepszego filmu, ale to także produkcja krytykująca etos 
American dream, kulturę masową i mit młodości. 

Słowa kluczowe: Nocny kowboj, Schlesinger, American dream, infan
tylizm, mit, kicz 

Midnight Cowboy is an American film drama from 1969, set in New 
York. The film shows the ffiendship of two tricksters: the naive cow
boy Joe Buck (Voight) and the ailing scammer Enrico „Ratso" Rizzo 
(Hoffman). The film won three Oscars in 1970 for Best Film, Best 
Director and Best Adapted Screenplay. This is the only X-rated movie 
to ever win a Best Picture, but it is also a film criticizing the ethos of 
the American dream, mass culture and the myth of youth. 

Keywords: Midnight Cowboy, Schlesinger, American dream, infanti-
lism, myth, kitsch 
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