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Wprowadzenie

Fotografia. Spojrzenia literackie i filmowe to ksi¹¿ka podejmuj¹ca wa¿ne pytanie o status 
Fotografii w naszym œwiecie „kultury obrazkowej”. Inspiracj¹ do jej powstania by³a dwu-
dniowa konferencja naukowa, która odby³a siê w Bielsku-Bia³ej w paŸdzierniku 2008 roku. 
Zaproponowana przez studentów tematyka pozwoli³a po³¹czyæ ró¿ne obszary badawcze, 
ró¿ne metodologie, nawet ró¿ne temperamenty interpretacyjne. Fotografia sta³a siê bo-
wiem punktem wyjœcia do interesuj¹cych analiz pojedynczych zdjêæ, ciekawych propozycji 
porównawczych: literatura – fotografia – film, a nawet intryguj¹cych prób opisu wspó³czes-
nej socjosfery – w³aœnie z perspektywy Fotografii – g³ównie cyfrowej. 

Teksty zebrane w tej ksi¹¿ce to pok³osie dyskusji, jaka toczy³a siê wœród referentów                 
i uczestników podczas obrad paŸdziernikowego spotkania. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e zde-
cydowan¹ wiêkszoœæ stanowi¹ artyku³y studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej 
oraz Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania Ochron¹ Pracy w Katowicach. Cieszy nas to siê, ¿e nasze za-
proszenie przyjêli przedstawiciele oœrodków krakowskich i Uniwersytetu Œl¹skiego.

Czytelnicy znajd¹ w tej ksi¹¿ce próby odpowiedzi na pytanie, jaki jest status Fotografii 
dzisiaj, jakie narzêdzia nale¿y stosowaæ w jej opisie. W zasadzie wszyscy autorzy zdradzaj¹ 
fascynacjê ustaleniami Rolanda Barthesa, Susan Sontag oraz takich badaczy jak: Robert de la 
Sizeranne czy André Rouillé. Monografiê otwieraj¹ artyku³y poœwiêcone zagadnieniom 
teoretycznym – relacjom miêdzy fotografi¹ a literatur¹ czy filmem. Jest równie¿ miejsce na 
analizê pojedynczych tekstów czy fotografii, omówienie dominuj¹cych motywów i powi¹-
zañ malarstwa, poezji, sztuk wizualnych oraz dokonañ kina wspó³czesnego. Ksi¹¿kê zamyka-
j¹ teksty o charakterze publicystycznym, zawieraj¹ce dynamiczne, niewolne od uogólnieñ 
analizy zjawisk reprezentatywnych dla wspó³czesnej kultury takich jak: kamp, kultura frag-
mentu, narracyjne to¿samoœci w Sieci, horror jako gatunek filmowy. 

Mamy œwiadomoœæ du¿ego zró¿nicowania tekstów. Ró¿ni¹ siê one tematycznie, meto-
dologicznie. Dla sporej czêœci Autorów to pierwsze publikacje – recenzowane i dyskutowane 
na spotkaniach Kó³ Naukowych. Imponuje ogromny zapa³ interpretacyjny naszych m³od-
szych kole¿anek i kolegów, ich zdolnoœæ do formu³owania odwa¿nych, ale i przemyœlanych 
wniosków, a przede wszystkim ich ciekawoœæ badawcza.

Ufamy, ¿e materia³ zebrany w tej monografii to pocz¹tek spotkañ nie tylko z fotografi¹, 
ale te¿ z literatur¹ i mediami w ogóle. Liczymy, ¿e kolejne lata przynios¹ kontynuacjê prac 
rozpoczêtych pierwsz¹ wspóln¹ konferencj¹ i pierwsz¹ wspóln¹ publikacj¹. 
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Fotografia i literatura. 
Miêdzy fenomenologi¹ a psychoanaliz¹

We wspó³czesnej literaturze polskiej czêsto pojawiaj¹cym siê motywem i tematem                 
1) 2)(m. in. w Fototapecie Micha³a Witkowskiego , Lali Jacka Dehnela , Fototerapii Katarzyny So-

3)wuli , a tak¿e elementem poetyki kszta³tuj¹cym: 1) jêzyk – np. zabieg tworzenia quasi-foto-
4) 5)graficznych narracji oraz opisów w prozie Andrzeja Stasiuka ; czy 2) gatunek – Fotografie , 

6)Nowe fotografie  Janusza Andermana) jest fotografia i fotografowanie. Pisali o tym miêdzy 
7) 8) 9)innymi Anna £ebkowska , Cezary Zalewski ,  Marek Zaleski . 

U¿ycia fotografii w literaturze wpisuj¹ siê w nowoczesne oraz tradycyjne dyskursy zwi¹-
zane z obrazowoœci¹. Zdjêcie bywa rozumiane jako Baudrillardowskie symulakrum zas³ania-
j¹ce  rzeczywisty œwiat lub niewiarygodnie istniej¹ce w jego miejscu (jak w Rozmowach pol-

10)skich latem roku 1983  Jaros³awa Marka Rymkiewicza), splot pamiêci i wyobraŸni (Sny i ka-
11)mienie  Magdaleny Tulli) oraz oddaj¹cy rzeczywistoœæ dokument (Mercedes-Benz – z listów 

12) 13) 14)do Hrabala  Paw³a Huelle, opowiadania Micha³a G³owiñskiego , Widnokr¹g  Wies³awa 
Myœliwskiego). Owe tropy interpretacji zwi¹zane s¹ z klasycznymi ujêciami reprezentacji. 
Fotografia jest zjawiskiem otwartym na œwiat, gotowym uchwyciæ ka¿dy jego fragment. 
Choæ zdjêcie istnieje w sposób ambiwalentny – rozbity pomiêdzy skrajne szeregi jego od-
czytañ (to m. in. symbol-dokument, reprezentacja-kreacja, referencja-symulacja), to jego 
podstawow¹ zasad¹ jest mimesis rozumiana jako: mimetyczne odwzorowanie (fragment 
ujêty na fotografii przypomina œwiat), prezentacja – uobecnienie (zdjêcie przedstawia frag-
ment œwiata takim, jakim on jest) oraz substytucja – podstawienie (w miejsce œwiata podsta-
wiony jest reprezentuj¹cy go fragment ujêty na fotografii). Te trzy typy relacji obrazu i œwiata 

1) Witkowski Micha³, Fototapeta, Warszawa 2006.
2) Dehnel Pawe³, Lala, wyd. II, Warszawa 2007.
3) Sowula Katarzyna, Fototerapia, Wo³owiec 2004.
4) Zob. m.in. Stasiuk Andrzej, Dukla, Wo³owiec 1997; Jad¹c do Babadag, Wo³owiec 2004.; Fado, Wo³owiec 2006.
5) Anderman Janusz, Fotografie, Kraków 2002.
6) Anderman Janusz, Nowe fotografie, Kraków 2007. 
7) £ebkowska Anna, Fotografia jako empiryczna mediacja, w: Intersemiotycznoœæ. Literatura wobec innych sztuk             

(i odwrotnie), pod red. Stanis³awa Balbusa, Andrzeja Hejmeja, Jakuba NiedŸwiedzia, Kraków 2004, s. 115-127.
8) Zob. m.in. Zalewski Cezary, Jedyna chwila. Fotografowanie w poezji polskiej dwudziestego wieku, „Teksty dru-

gie” 2007, z. 3.
9) Zaleski Marek, Formy pamiêci, Warszawa 1996.
10) Rymkiewicz Jaros³aw Marek, Rozmowy polskie latem roku 1983, Warszawa 2003.
11) Tulli Magdalena, Sny i kamienie, wyd. V, Warszawa 2004.
12) Huelle Pawe³, Mercedes-Benz – z listów do Hrabala, Kraków 2001.
13) Zob. m.in. Harry Rubin, Wuj Erazm, z tego¿: Historia jednej topoli, Kraków 2003.
14) Myœliwski Wies³aw, Widnokr¹g, Kraków 2008.
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mog¹ wspó³istnieæ dziêki heterogenicznej strukturze pojêciowej fotografii. Zdaje siê zatem, 
¿e literack¹ popularnoœæ zdjêcia powoduje jego wieloznaczny charakter. Zarysowane kierun-
ki interpretacji nie wyczerpuj¹ mo¿liwoœci tkwi¹cych w fotografii i jej zwi¹zkach z literatur¹, 
wyznaczaj¹ jednak pewne ogólne tendencje. W uproszczeniu mo¿na podzieliæ je na dwie 
œcie¿ki interpretacyjne: – 1) koncentruj¹c¹ siê na referencji oraz 2) jej braku. Odpowiadaj¹ 
im metodologie, których wstêpna prezentacja jest celem tej pracy. Drogi te – fenomenologiê 
oraz myœlenie pochodne Lacanowskiej psychoanalizie – usytuujê na dwóch biegunach rozu-
mienia fotografii. To, moim zdaniem, najbardziej twórcze drogi interpretacji fotografii               
w kontekœcie literatury. Ujawniaj¹ one: 1) otwart¹ strukturê fotografii, jej reprezentacyjny 
charakter, zawart¹ w zdjêciu mo¿liwoœæ referencji oraz 2) odchylenie od rzeczywistoœci           
w stronê braku referencji, spowodowane fragmentaryzmem, kreacyjnoœci¹, a tak¿e trakto-
waniem zdjêcia jak symulakrum. 

Przedstawiê dwie najbardziej znane mo¿liwoœci fenomenologicznego rozumienia foto-
grafii – zwi¹zan¹ z pojêciem fotogenii fenomenologiê Edouarda Pontremoli oraz quasi-feno-
menologiczne podejœcie do fotografii Rolanda Barthes'a. Pojêcia wypracowane przez ostat-
niego filozofa bêd¹ skonfrontowane z przeciwstawnym post-Lacanowskim rozumieniem fo-
tografii.  

Jak mo¿na rozumieæ fenomenologiczn¹ interpretacjê fotografii? Pontremoli                
i niby-fenomenologia Barthes'a

Punktem wyjœcia fenomenologicznych rozwa¿añ na temat wizualnego (skopicznego) po-
strzegania jest przeœwiadczenie o istnieniu rzeczy w œwiecie. Na koñcu mojego spojrzenia ist-
nieje to, co widzê, rzecz jest utwierdzona, zakotwiczona w rzeczywistoœci w miejscu mojego 
jej postrzegania. Przytaczaj¹c Widzialne i niewidzialne Maurice’a Merleau-Ponty’ego – „W po-

15)strze¿eniu mam rzecz sam¹, a nie przedstawienie” . Co jednak, gdy rzecz ta jest zdjêciem, 
gdy na koñcu mojego spojrzenia znajduje siê fotografia z wyeksponowan¹ na niej rzecz¹? 
Fenomenologiczne ujêcie fotografii odnajduje w zdjêciu œwiat – rzecz sfotografowan¹, jako 
faktycznie istniej¹c¹. Zdjêcie mo¿e uchwyciæ rzeczywistoœæ dziêki zjawiskom widzialnoœci 
œwiata oraz naturalnej technicznej zdolnoœci aparatu fotograficznego do ujmowania – foto-
grafowania rzeczy widzialnych. Najwa¿niejsz¹ cech¹ fotografii jest, jak twierdzi Edouard 

16)Pontremoli , jej narzucaj¹ca siê widzialnoœæ, i choæ zdjêcie pozwala zobaczyæ to, co niewi-
dzialne, bo nale¿¹ce do przesz³oœci, to jego naturê okreœla zjawisko fotogenii – „naturalnej 

17)mocy wskazywania rzeczy widzialnych naszemu wzrokowi” . Œwiat sfotografowany jest 
18)postrzegany jako bezpoœrednio przylegaj¹cy do rzeczywistego . Zdjêcie to poœrednia pre-

zentacja rzeczy, fragmentu œwiata, który znajduje siê w kadrze. Podobnie funkcjonuje 

8

15) Merleau-Ponty Maurice, Widzialne i niewidzialne, prze³. Ma³gorzata Kowalska, Jacek Migasiñski, Renata Lis, 
Iwona Lorenc, Warszawa 1996, s. 20.

16) Pontremoli Edouard, Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogenicznoœci, prze³. Marian 
Leon Kalinowski, Gdañsk 2006.

17) Ibidem, s. 9.
18) Ciekaw¹ literack¹ ilustracj¹ tej wiary mo¿e byæ postawa nauczycielki z opowiadania Micha³a G³owiñskiego, 

która w pop³ochu zbiera z pod³ogi zbezczeszczone podobizny przywódców widniej¹ce na stronach roz³o¿onych 
na ziemi gazet. G³owiñski Micha³, Magdalenka z razowego chleba, Kraków 2001.
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19)formu³a „to-co-by³o”  Rolanda Barthes'a, okreœlaj¹ca œwiat sfotografowany jako to, co kie-
dyœ ktoœ widzia³ przez u³amek sekundy w obiektywie i czego ju¿ nie ma w œwiecie. Barthes 
jednak k³adzie nacisk na chwilowoœæ prawdy fotografii i jej u³omny charakter zwi¹zany na 

20)zawsze z minionym, nieistniej¹cym ju¿ momentem przesz³oœci . 
W przypadku obu koncepcji – Pontremoliego oraz Barthes'a – zdjêcie traktowane jest jak 

21)odcisk, znak odsy³aj¹cy do rzeczywistoœci na zasadzie przyczyny i skutku – indeks . Jako 
indeks fotografiê mo¿na rozumieæ na dwa sposoby. Po pierwsze, kiedy traktujemy zdjêcie 
jako technikê opart¹ na zjawisku odbijania obrazu rzeczy istniej¹cych w œwiecie za spraw¹ 
promieni s³onecznych i œrodków chemicznych, utrwalanych na noœniku, zawieraj¹cym póŸ-
niej obraz uchwycony przez œwiat³o (ten charakter wyraŸnie oddaj¹ zdjêcia stworzone bez 
u¿ycia kamery, gdy na œwiat³oczu³ym materiale odciska siê obraz le¿¹cego na nim przedmio-
tu). Po wtóre, indeksalnoœæ fotografii mo¿e byæ uznana w wypadku przyjêcia Barthes'ow-

22)skiego pojêcia punctum  – niepokoj¹cego elementu fotografii, który przykuwa uwagê od-
biorcy i zak³óca odbiór symboliczny. Zaskakuj¹c nas na zdjêciu, punctum odsy³a do czegoœ 
poza nim. Fotografia staje siê indeksem, miêdzy przyczyn¹ a skutkiem nie istnieje jednak rze-
czywisty zwi¹zek, asocjacja ma charakter psychologiczny i indywidualny.

Wszystko to dotyczy zdjêæ, które sk³onni jesteœmy nazywaæ dokumentalnymi, w których 
referencjê wierzymy, a wiary tej nie zak³óca artystyczna ingerencja czy manipulacyjne u¿y-
cie. Kreacyjna fotografia artystyczna, która ulega licznym przekszta³ceniom lub powstaje bez 
bezpoœredniego zwi¹zku ze œwiatem nie zawsze mo¿e byæ pojmowana jako indeks. Chyba ¿e 
uznamy za indeksy wytwory cz³owieka, w których zale¿noœæ asocjacyjna rozk³ada siê na przy-
czynê – œwiat, oraz skutek – dzia³anie w œwiecie i wobec œwiata, odwzorowuj¹ce jego charak-
ter. 

23)W jednym z rozdzia³ów Œwiat³a obrazu , Roland Barthes powo³uje siê na quasi-feno-
menologiczne korzenie rozumienia fotografii, nazywaj¹c u¿yt¹ przez siebie metodê fenome-
nologi¹ swobodn¹. Tworz¹c Camera lucida, Barthes korzystaæ mia³ z jêzyka fenomenologii, 
przekszta³caj¹c jego regu³y i wykorzystuj¹c go do w³asnych niefenomenologicznych celów. 

Jêzykowi fenomenologii brakuje wed³ug Barthesa umiejêtnoœci mówienia o ¿a³obie i po-
¿¹daniu. Staraj¹c siê, mimo wszystko, znaleŸæ odpowiedni jêzyk, podejmuj¹c próbê mówie-
nia o po¿¹daniu, ¿a³obie, traktuj¹c zdjêcie jako ranê, Barthes ujawnia nie fenomenologiczne, 
a psychoanalityczne Ÿród³a swoich rozwa¿añ. Lektura Œwiat³a obrazu ujawnia próbê prze-
pracowania przez pisarza traumy œmierci matki, usi³owanie zakrycia braku, który po niej po-
zosta³. Centrum rozprawy stanowi wiêc brak. Barthes opowiada o zdjêciach zamieszczonych 
w swojej ksi¹¿ce, analizuje ich strukturê, jednak kluczowym zdjêciem jest to, którego nie 
pokazuje – fotografia nie¿yj¹cej matki (Barthes'owi ³atwiej odnaleŸæ jej bliskoœæ w fotografii  

19) Barthes Roland, Fenomenologia swobodna, w tego¿: Œwiat³o obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996.
20) Podobnie funkcjonuje motyw fotografii w prozie Stasiuka.
21) S¹dzê, ¿e w obrêbie klasyfikacji znaków Charlesa Sandersa Pierce’a fotografii nie da siê przypisaæ sta³ego miejs-

ca. Wszelkie próby podjête w celu usytuowania zdjêcia w Pierceowskiej typologii musz¹ zatem byæ nietrafione 
(Zob. m.in. Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, prze³. Mariusz Bryl, Kraków 2007.; S³a-
womir Sikora, Fotografia. Miêdzy dokumentem a symbolem, Izabelin 2004.). Zdjêcie jest: znakiem symbolicz-
nym, poniewa¿ funkcjonuje w oparciu o kod kulturowy, bez poznania którego nie umiemy poprawnie odczytaæ, 
co siê na nim znajduje; znakiem ikonicznym, poniewa¿ dzia³a na zasadzie podobieñstwa oraz indeksem.

22) Barthes Roland, Fenomenologia swobodna, w tego¿: Œwiat³o obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996.
23) Ibidem, s. 36-38.
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z dzieciñstwa przedstawiaj¹cej matkê tak¹, jakiej nigdy nie zna³). Jak podkreœla Sean Ho-
24)mer  w rozprawie o Jacques’u Lacanie, zdjêcie matki Barthes'a to miejsce puste, którego 

nigdy nie by³o – utracony obiekt w psychoanalitycznym sensie. Barthes opowiada o nim, jed-
25)nak czytelnik nigdy go nie ujrzy . Wed³ug badacza myœli Lacana esencjê i noemat fotografii – 

26)Barthes'owskie „to-co-by³o” mo¿na równie¿ okreœliæ jako realne  w Lacanowskim znacze-
27)niu .  
Poœwiadczaj¹cy rzeczywistoœæ fenomenologiczny trop analizy zostaje utracony. Zdjêcie 

zachowuje fragment œwiata, jednak nie przekazuje jego istoty. Z wiary w obecnoœæ rzeczy-
wistoœci na fotografii pozostaje przeœwiadczenie o indeksalnej ³¹cznoœci zdjêcia ze œwiatem. 
Jednak indeks straci³ swoj¹ przyczynê – œwiat przedstawiony na fotografii ju¿ nie istnieje,             
a w³asnoœci jego jedynie mo¿emy siê domyœlaæ. Zdjêcie w przeœwiadczeniu Barthes'a zawie-
ra niekwestionowalny, lecz utracony moment przesz³oœci. To, co widzimy na zdjêciu, by³o 
przez chwilê przed obiektywem i zniknê³o w rzeczywistoœci wraz z powstaniem zdjêcia. Para-
doksalnie wiêc choæ dla Barthes'a fotografia jest odciskiem, œladem œwiata, jest zarazem 
fragmentem, który utraci³ swoj¹ prawdê i ca³oœæ (odniesienie i rzeczywisty kontekst). Œwiat 
istniej¹cy w kadrze niepowracalnie przesta³ istnieæ w rzeczywistoœci, zaraz po naciœniêciu 
spustu aparatu. 

Tezy rozprawy Barthes’a mo¿na wiêc w uproszczeniu przypisaæ poszczególnym metodo-
logiom: semiotyce (fotografia jako indeks oraz punctum jako indeks); fenomenologii („to-co-
by³o” – œwiat sfotografowany faktycznie istnia³ przed obiektywem); ze wzglêdu na figurê 
mówi¹cego, jego prze¿ycia (próbê przepracowania ¿a³oby), a tak¿e sposób, w jaki traktuje 
fotografiê (utrata œcis³ej referencji oraz kontekstu zdjêcia), Œwiat³o obrazu nale¿y czytaæ, 
siêgaj¹c równie¿ do pojêæ psychoanalizy. 

Punctum i object petit a

28)Barthes'owskie punctum zestawiæ mo¿na z Lacanowskim object petit a . Pojêcie to roz-
winê³o siê w pracy Jacques’a Lacana w póŸniejszej fazie jego myœli (pojawia siê w 1964 roku). 
Jest pochodne wypartemu przez nie terminowi das Ding, który by³ rozumiany w pracy 
Lacana jako nigdy nieistniej¹cy faktycznie utracony obiekt po¿¹dania, bêd¹cy motorem 
wszelkich ludzkich dzia³añ. Object a istnieje we wszystkich trzech porz¹dkach – realnym, 
symbolicznym i wyobra¿eniowym. Znak a zosta³ wprowadzony przez Lacana w 1955 roku 

29)jako oznaczenie ma³ego innego (autre) w opozycji do A (Wielkiego Innego) . Object a repre-
zentuje brak innego nie jako szczególnej rzeczy, której brakuje, ale jako brak sam w sobie. 
Pragnienie nie ma wiêc obiektu, jest zawsze pragnieniem czegoœ, czego brakuje i wymaga 

10

24) Homer Sean, Jacques Lacan, New York 2005, s. 93-94.
25) Odwrotn¹ perspektywê, wpisan¹ w Pontremoliowskie fenomenologiczne podejœcie do fotografii, reprezentuje 

na gruncie literatury polskiej Matka odchodzi Tadeusza Ro¿ewicza. Autor podkreœla obecnoœæ matki i jej spojrze-
nia nawet po œmierci – „Oczy matki spoczywaj¹ na mnie”, co w ksi¹¿ce poœwiadczaj¹ liczne jej fotografie.

26) Lacanowskie pojêcie 'realnego' w odró¿nieniu od 'realnego' odsy³aj¹cego do rzeczywistoœci zapisujê kursyw¹.
27) Homer Sean, Jacques Lacan, s. 93.
28) W tym kontekœcie object petit a zwi¹zane jest szczególnie z porz¹dkiem realnego – rozumianym jako brutalny 

brak w œwiecie, utracony obiekt (np. mitologicznej harmonii, jedni, ca³oœci), którego nigdy jednak nie by³o. 
Realne ³¹czy siê równie¿ z pojêciem traumy, która podobnie jak punctum oznacza uk³ucie, ciêcie. 

29) Informacje te relacjonujê m.in. za Seanem Homerem. 
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ono ci¹g³ych poszukiwañ. Stracony obiekt nie jest zatem czymœ, co utraciliœmy, bo wtedy 
moglibyœmy go odnaleŸæ i zaspokoiæ pragnienie, to raczej sta³e poczucie braku. Realne jest 
wiêc pró¿ni¹, pustk¹, otch³ani¹ w naszym byciu, któr¹ próbujemy wype³niæ. Object a jest 
zarówno brakiem, jak i ka¿dym obiektem, którym doraŸnie zape³niamy, zas³aniamy ow¹ lukê 
w naszej symbolicznej rzeczywistoœci. Object a nie jest jednak tym, co wstawiamy w miejsce 
braku (przedmiotem), ale sposobem zamaskowywania braku. Podobnie jak we wczeœniej-
szej realizacji koncepcji Lacana das Ding, obiekt ma³e a nie istnieje jako rzecz, ujawnia siê 
tylko w relacji do pragnienia. Object a jest zarazem przepaœci¹, pró¿ni¹, pustk¹, luk¹, bra-
kiem, wokó³ którego zorganizowany jest porz¹dek symboliczny, i tym, co zas³ania brak. Jest 

30)zatem tym, co zostaje z realnego i umyka symbolizacji oraz reprezentacji . Przyjmuj¹c po-
jêcie object petit a musimy zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e jak w przypowieœci o konkursie ma-
larskim miêdzy Zeuxisem i Parrhasiosem (Zeuxis namalowa³ winogrona tak doskonale, ¿e 
zlatywa³y siê ptaki, Parrhasios tak doskona³¹ zas³onê, ¿e Zeuxis prosi³, aby ten odkry³ swój 

31)obraz) „to na co patrzymy nigdy nie jest tym, co chcemy zobaczyæ” . Fotografia traci swoje 
rzeczywiste odniesienie.

32)Paralelê miêdzy punctum a object petit a ustanowi³ w pracy o Lacanie  Sean Homer, 
33)pisz¹c, ¿e tuche, trauma, object petit a przychodz¹ wraz z doœwiadczeniem punctum . Jed-

nak Homer nie rozwin¹³ tego stwierdzenia, nie wyci¹gn¹³ równie¿ konsekwencji z dokona-
nego porównania. Podsumowuj¹c swoje rozwa¿ania zgrabn¹ point¹ uci¹³ temat: „Inny-           
mi s³owy, Barthes'owski szczegó³, który nak³uwa nas, rani oraz zak³óca studium (porz¹dek 
symboliczny) zdjêcia jest przelotnym spojrzeniem lub zetkniêciem z realnym jako object 

34)petit a” . 
Punctum w pracy Barthes'a przeciwstawione jest kulturowemu odbiorowi zdjêcia – 

studium (kszta³tuje ono wypracowan¹, przez praktykê spo³eczn¹, poczucie smaku i œwiado-
moœæ rygorów rz¹dz¹cych obrazem fotograficznym, recepcjê zdjêæ). Studium oparte jest na 

35)„tresurze”  umiejêtnoœci odbioru. Punctum nie podlega ¿adnym ustalonym regu³om, jest 
tym, co uderza nas w zdjêciu, na co nie jesteœmy przygotowani: „[…] to nie ja go szukam (po-
niewa¿ moja œwiadomoœæ zajmuje siê polem studium), to ono wybiega ze sceny jak strza³a           
i przeszywa mnie. Po ³acinie znów istnieje s³owo dla wyra¿enia tej rany, tego u¿¹dlenia, tego 
znaku uczynionego przez zaostrzony przedmiot. To s³owo odpowiada³oby mi tym bardziej, 
poniewa¿ odsy³a tak¿e do znaku kropki, a zdjêcia, o których mówiê, s¹ rzeczywiœcie jakby 
zaznaczone kropk¹, czasem nawet jakby nakropkowane tymi wra¿liwymi miejscami. Bo 
w³aœnie te znamiona, te rany s¹ kropkami. Wiêc ten drugi element, który narusza studium, 
nazwê punctum; poniewa¿ punctum to tak¿e: u¿¹dlenie, dziurka, plamka, ma³e przeciêcie – 
ale równie¿ rzut koœci. Punctum jakiegoœ zdjêcia to przypadek, który na tym zdjêciu »celuje 

36)we mnie« (ale tak¿e uderza mnie, uciska)” .

30) Lacan Jacques, The seminar of Jacques Lacan edited by Jacques-Alain Miller. Book XI. The four fundamental 
concepts of psychoanalysis, prze³. Alan Sheridan, London-New York, 1998. W XI seminarium odnaleŸæ mo¿na 
ro¿ne rozszerzenia i realizacje pojêcia object petit a. Lacan jako object petit a okreœla piersi, twarz, spojrzenie         
i g³os. Sic! m.in. s. 242.

31) Ibidem, s. 103, (t³umaczenie moje – MK).
32) Homer Sean, s. 93. 
33) Ibidem, s. 93-94.
34) Ibidem, s. 94, (t³umaczenie moje – MK).
35) Barthes Roland, Œwiat³o..., s. 46.
36) Ibidem, s. 46-47.
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Studium ma na celu pogodzenie zdjêcia z odbiorc¹, okie³znanie niebezpieczeñstwa, 
które ukrywa siê w fotografii. Niebezpieczeñstwo to mo¿e byæ rozumiane jako skryty za 
zas³on¹ kulturowego, symbolicznego odbioru fotografii porz¹dek realnego – pustki i traumy 
kryj¹cej siê za po¿¹danym obiektem, która ods³ania siê w punctum. Studium okreœla Barthes 
jako istniej¹ce w porz¹dku lubienia, punctum – po¿¹dania. Stosuj¹c Lacanowskie rozró¿-
nienie studium nale¿a³oby wiêc do porz¹dku symbolicznego, punctum – realnego. Zgodnie              
z Barthes'em zdjêcie posiadaj¹ce studium nie odsy³a poza obraz, brak w nim zakrytego pola, 

37)zamyka siê w kadrze . „Punctum fantazmatycznie sprawia, ¿e osoba [sfotografowana – MK] 
38)wychodzi z fotografii […] obdarza […] zdjêcie zakrytym polem.” . To zakryte pole interpre-

towaæ mo¿na jako puste miejsce, w które wstawiamy object petit a – punctum, zas³aniaj¹ce 
wyzieraj¹ce spoza niego realne. Punctum mo¿e byæ czymœ spoza kadru, wyci¹ga obraz poza 
jego ramy. 

Te cechy punctum zbli¿aj¹ je do Lacanowskiego object petit a. Oba pojêcia ³¹czy równie¿ 
zwi¹zane z nimi doœwiadczenie traumy – odkrycie nieoczekiwanego skrytego za pragnie-
niem braku po¿¹danego obiektu, a tak¿e etymologiczne zakorzenienie. Powo³uj¹c siê znów 
na Homera: „Tuche ujawnia siê w formie traumy, czyli tego, co jest niemo¿liwe do zniesienia  
i przyswojenia przez podmiot. To w³aœnie pojêcie traumy jako ciê¿kiego, nieprzeniknionego 
j¹dra subiektywnoœci, nadaje strukturê tekstowi Barthes'a i jego koncepcji istoty fotografii. 
Jak zauwa¿y³ Victor Burgin s³owo 'trauma' wywodzi siê z greckiej nazwy 'rany'; której ³acin-

39)skim odpowiednikiem jest 'punctum'.” .
Pozornie miêdzy Lacanowsk¹ koncepcj¹ object petit a i punctum istnieje nieprzekraczal-

na, Ÿród³owa ró¿nica – object petit a zakrywa brak, miejsce puste i kiedy przeziera przez nie 
realne, burzy mit harmonijnego pocz¹tku, utraconego z³otego wieku, podczas gdy punctum 
ods³aniaj¹c realne, wskazuj¹c na nasz¹ œmiertelnoœæ, u swego pod³o¿a ma œwiat, który w rze-
czywistoœci przez chwilê istnia³ przed zdjêciem – „to-co-by³o”. Jednak sposób, w jaki istnia³ 
ów fragment œwiata, jest w¹tpliwy, u³amkowy i z natury zafa³szowany, bo fragmentaryczny, 
odrywaj¹cy czêœæ od kontekstu nieznanej nam ca³oœci. W efekcie ta pocz¹tkowa pe³nia wy-
maga od nas takiej samej wiary jak ta, która porz¹dkuje symbolicznie œwiat w pojêciu Laca-
nowskim i pozwala nam zapomnieæ o czarnej dziurze, otch³ani realnego.

Realne mo¿e wynurzyæ siê ze zdjêcia dziêki jego otwartej naturze. Ujmuj¹c fragment 
rzeczywistoœci, fotografia unieruchamia œwiat, minion¹ martw¹ chwilê. Prezentuj¹c „to-co-
by³o” odnosi siê indeksalnie do czegoœ, czego ju¿ nie ma – traci zatem naturê indeksu. Œwiat 
zapamiêtany na fotografii mo¿e nie posiadaæ ¿adnej faktycznej referencji. Zdjêcie zas³ania 

40)wtedy radykalny brak po stronie rzeczywistoœci . 
Kolejn¹ ods³on¹ realnego mo¿e byæ fakt, ¿e zdjêcie ujawnia nasz¹ w³asn¹ œmiertelnoœæ              

i czasowoœæ. Zmiany, które obserwujemy na fotografiach wyjêtych z rodzinnych albumów, 
stale o tym przypominaj¹. Skoro charakter zdjêcia mo¿na oddaæ poprzez zestawienie pew-
nych cech fotografii z object petit a, musi ono spe³niaæ podwójn¹ funkcjê – zas³ony braku           
i braku. Zdjêcie zas³ania pustkê po bycie, brak istnienia tych, których ogl¹damy na foto-
grafiach. Zostali uwiecznieni na zdjêciu, zyskali z³udn¹ nieœmiertelnoœæ, lecz w rzeczywistoœci 
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37) Ibidem, s. 98.
38) Ibidem, s.101.
39) Homer Sean, op. cit., s. 93-94.
40) Wy³oniæ ten brak mo¿e np. ogl¹danie zdjêæ ofiar Zag³ady.
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nie istniej¹, ich fotografie s¹ zas³on¹, draperi¹ rzeczywistego braku. Spojrzenia tych, których 
ju¿ nie ma, patrz¹ na nas z g³êbi otch³ani realnego. Fotografia dziêki trwa³oœci swojego zapisu 
zas³ania fakt naszej œmiertelnoœci, daje z³udzenie wiecznoœci, z drugiej strony jednak zrywa 
zas³onê iluzji, stykaj¹c nas z realnym i ukazuj¹c iluzoryczny charakter obecnoœci na zdjêciu. 

 Zdjêcie ma strukturê object petit a – zas³ania nasz¹ œmiertelnoœæ i traumê nieistnienia,            
a tak¿e ods³ania zas³onê, za któr¹ kryje siê realne – pokazuje nam nieuchronnoœæ naszej 
œmierci. Ogl¹danie zdjêæ i fotografowanie siê ma wiêc coœ z jouissance – doœwiadczenia bólu  
i przyjemnoœci pustki, traumy, œmierci. Chcemy poddaæ siê owej rozkoszy i bólowi przekra-
czania naszej œmiertelnoœci i obna¿ania jej koniecznoœci, ostatecznoœci.

Fotografia wypiera realne z naszego ¿ycia, ma funkcjê zas³ony, równoczeœnie jest miejs-
cem, w którym spotkaæ mo¿emy przepaœæ realnego. Jako object petit a fotografia jest zas³o-
n¹ braku, pustki, a wiêc tak¿e z³udzeniem pe³ni, ca³oœci i harmonii, obiektem naszego po¿¹-
dania jest mo¿liwoœæ uchwycenia œwiata, z³udê takiej mo¿liwoœci daje zdjêcie. Kiedy wierzy-
my w jego rzeczywist¹ moc reprezentacji i referencji staje siê ono scalaj¹cym œwiat elemen-
tem. Kiedy zza fotografii wy³ania siê trauma niebycia, gdy uderza nas Barthes'owskie punc-
tum zdjêcie ujawnia swoje istnienie jako object petit a, dezawuuje harmoniê referencji i re-
prezentacji. Tak¹ interpretacjê fotografii zainspirowan¹ lektur¹ Lacana mo¿na uznaæ za prze-
ciwstawn¹ czysto fenomenologicznemu rozumieniu zdjêcia. To, co widzimy na zdjêciu jest 
zawsze zas³on¹ braku. 

***

Fenomenologiczna próba interpretacji fotografii zwi¹zana jest z pragnieniem uobecnie-
nia rzeczywistoœci. Nadaje zdjêciu wymiar dokumentu i œwiadectwa. Ma charakter pozytyw-
ny – prawdziwoœciowy. Pochodne fenomenologicznemu ujêciu wykorzystanie fotografii             

41)w literaturze wi¹¿e siê z: 1) jej ilustracyjn¹ funkcj¹ (Janek i Maria  Henryka Grynberga);              
2) kszta³towaniem opisu na wzór fotografii, m.in. poprzez szczególny opis œwiat³a, cienia, 

42)kolorów, kadrowanie (Droga do Sieny  Marka Zagañczyka, Dukla, Jad¹c do Babadag i Fa 
43)do  Stasiuka); 3) ekfraz¹ zdjêæ (u Rymkiewicza ekfrazie poddane zostaj¹ m.in. fotografia 

44)Artura Siemi¹tka w Umschalgpaltz'u , zdjêcia generalnego gubernatora Hansa Franka           
45) 46)w Kinderszenen , fotografia z wakacji w Rozmowach polskich latem roku 1983 , ekfrazie pod-

lega zdjêcie André Kertésza w Jad¹c do Babadag Andrzeja Stasiuka; ekfraza zdjêcia przedsta-
47)wiaj¹cego narratora z ojcem otwiera Widnokr¹g  Wies³awa Myœliwskiego, a zamyka ekfra-

48)za fotografii narratora z synem; w Mercedes-Benz  Paw³a Huelle opisy zdjêæ wplataj¹ je                
w tok narracji zmieniaj¹c ich ilustracyjny charakter; Jacek Dehnel dokonuje ekfraz fotografii 

49)babki – Lali ); 4) fotograficzn¹ ekfraz¹ rozwijaj¹c¹ siê w wyobra¿eniow¹ narracjê (bohater 

41) Grynberg Henryk, Janek i Maria, Warszawa 2006.
42) Zagañczyk Marek, Droga do Sieny, Warszawa 2005.
43) Stasiuk Andrzej, Ibidem.
44) Rymkiewicz Jaros³aw Marek, Ibidem.
45) Rymkiewicz Jaros³aw Marek, Kinderszenen, Warszawa 2008.
46) Rymkiewicz Jaros³aw Marek, Ibidem.
47) Myœliwski Wies³aw, Ibidem.
48) Huelle Pawe³, Ibidem.
49) Dehnel Jacek, Ibidem.
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Umschlagplatzu Rymkiewicza snuje swoj¹ opowieœæ wobec opisywanych fotografii; w Jad¹c 
do Babadag Stasiuk dochodzi losów Cygana z fotografii Kertésza); 5) u¿yciem zdjêcia jako 

50)tematu lub motywu (Stefan Chwin  – fotografia Hanemnna na molo, zdjêcie Kleista opa-
51)truj¹ce wydanie listów; Micha³ G³owiñski – zdjêcie z dowodu osobistego , fotografie wuja 

52) 53)Erazma, Harry'ego Rubina ; bohaterami ksi¹¿ki Katarzyny Sowuli  s¹ m³odzi fotografowie  
i robienie zdjêæ); 6) fotografi¹ jako metafor¹ i strategi¹ pisania (Zagañczyk, Stasiuk); oraz 7) 
o¿ywianiem opisywanych zdjêæ (u Rymkiewicza w Rozmowach polskich latem roku 1983 
o¿ywa zdjêcie dziadka Baranowskiego; w Umschlagplatzu fotografia Chaji; w Fado Stasiuk 
próbuje o¿ywiæ fotografie dziadków); a tak¿e 8) o¿ywianiem momentu przed i w trakcie 
robienia fotografii (Stasiuk - Jad¹c do Babadag, Rymkiewicz – zdjêcia siostry w Umschlag-
platzu). 

W ujêciu Rolanda Barthes'a fotografia zostaje obarczona nostalgiczn¹ i melancholijn¹ 
tendencj¹ – potwierdza to, czego ju¿ nie ma, jednak by³o. U¿ycia fotografii w literaturze, któ-
re mo¿na przyporz¹dkowaæ Barthes'owskiej teorii ujawniaj¹ zatem brak – œwiat nie jest taki, 
jakim zosta³ ujêty na fotografii (Rymkiewicz Rozmowy polskie latem roku 1983 - fotografia            
z wakacji ró¿ni siê od rzeczywistoœci, pewne szczegó³y zosta³y na niej w tajemniczy sposób 

54)zmienione lub s¹ zupe³nie inne - „tam w ogóle nie ma takiego p³otka” , œwiat ujêty na foto-
grafii znika w rzeczywistoœci (Stasiuk Jad¹c do Babadag; zdjêcia z m³odoœci babki w Lali 
Dehnela), œwiata ujêtego na fotografii nie ma (zdjêcia z I wojny œwiatowej, fotografie z eks-
humacji zw³ok, fotografie trumien i do³ów pe³nych zw³ok ze Srebrnicy w Fado Andrzeja Sta-
siuka, zdjêcia z getta warszawskiego w Umschlagplatzu Rymkiewicza, przedwojenne foto-
grafie wczasuj¹cych nad Œwidrem ̄ ydów itp.).

Zestawienie Barthes'owskiego pojêcia punctum z lacanowskim object petit a i wprowa-
dzenie porz¹dku realnego powoduje immanentne zakotwiczenie braku w œwiecie. Litera-
tura, w której mo¿na siê dopatrzeæ zaburzenia porz¹dku symbolicznego przez realny zwi¹za-
na jest z pragnieniem. Fotografie w takiej literaturze wyra¿aj¹ to samo pragnienie obecnoœ-
ci, które charakteryzuje podejœcie fenomenologiczne, jednak nie mo¿e ono zostaæ spe³nio-

55)ne, bo upragnionej rzeczywistoœci radykalnie nie ma, funkcjonuje jako mit , a kiedy istnia³a 
rzeczywiœcie nie stanowi³a obiektu pragnienia. 

W przypadku Umschlagplatzu Jaros³awa Marka Rymkiewicza pragnienie jest pragnie-
niem innego, który istnia³, ale zosta³ brutalnie Zg³adzony, odebrany œwiatu, sta³ siê niemo¿li-
wym jako obiekt pragnienia. Zdjêcia, na których jest, to œlady zamaskowuj¹ce lukê i ods³ania-
j¹ce brak. Rymkiewicz zza zdjêæ próbuje zobaczyæ rzeczywistoœæ getta i Umschlagplatzu, twa-
rze gestapowców, jednak niczego siê nie dowiaduje poza tym, co sam wysnu³ – wyobrazi³ so-
bie i wymarzy³ na ten temat. 

Nieobecnoœæ upragnionej rzeczywistoœci to tak¿e doœwiadczenie prozy Piotra Szew-           
56)ca . Fotografowany, istniej¹cy œwiat opowieœci Szewc wstawia w miejsce nieistniej¹cej 
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50) Chwin Stefan, Hanemann, Gdañsk 1997. 
51) G³owiñski Micha³, Magdalenka z razowego chleba, Ibidem.
52) G³owiñski Micha³, Historia jednej topoli, Ibidem.
53) Sowula Katarzyna, Ibidem.
54) Ibidem, s. 235.
55) Jako mit harmonijnego œwiata ukazana jest czêsto Polska przed Zag³ad¹ np. wspomnienia z domu wczasowego 

Sary Fliegeltaub w Umschlagplatzu.
56) Szewc Piotr, Zag³ada, Warszawa 1987.; Zmierzchy i poranki, Kraków 2000.
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rzeczywistoœci – luki, jaka pozosta³a po Zag³adzie. Pragnienie istnienia œwiata z fotografii 
sprzed wojny, istnienia tych, którzy obecni s¹ na zdjêciach zostaje skonfrontowane z rzeczy-
wistym brakiem. Narrator spaceruje po przedwojennych uliczkach Zamoœcia, wnika w nie-
dostêpne zwyk³emu przechodniowi intymne przestrzenie domów i fotografuje œwiat, o któ-
rym wiemy ¿e ju¿ go nie ma. Tworz¹c narracje potwierdzaj¹ce istnienie tamtego œwiata po-
wo³uje siê na motyw zdjêcia i strategiê literackiego fotografowania – prawdziwi, choæ wys-
nuci z wyobraŸni bohaterowie s¹ podtrzymywani przy ¿yciu zdjêciami, które nigdy nie zosta-
³y zrobione inaczej ni¿ w deklaracjach narratora. To œwiadectwo ¿ycia przed wojn¹ nie jest           
w tekœcie w ¿aden sposób (poza tytu³em) konfrontowane z pustk¹ pozosta³¹ po Zag³adzie, 
której czytelnik ma œwiadomoœæ, bo wobec niej tworzy autor. Realne wy³ania siê zatem zza 
ka¿dej próby wyra¿enia istnienia.   

Punctum jako object petit a wyziera równie¿ ze zdjêæ, na których uchwycone jest spoj-
rzenie (gdy dom Hanemanna z powieœci Chwina zasiedlaj¹ tu³aj¹cy siê w poszukiwaniu swo-
jego miejsca Polacy punctum zak³ócaj¹cym ich spokój s¹ spojrzenia niemieckich dziewczy-

57)nek z fotografii wisz¹cej na œcianie ) a tak¿e wtedy, gdy fotografie wyra¿aj¹ œmieræ i kon-
frontuj¹ ze œmiertelnoœci¹ (niepokoj¹ca obecnoœæ ¿ydowskiego dziecka sfotografowanego  
w 1942 roku z siostr¹ narratora Umschlagplatzu Rymkiewicza). Aparat fotograficzny bywa, 

58)jak w O fotografii Susan Sontag , uto¿samiony z broni¹ i ju¿ w tym uto¿samieniu kryje siê 
59)gwa³t realnego wyraŸnie ukazany w Chlebie rzuconym umar³ym  Bogdana Wojdowskiego.

Zarówno fenomenologiczne jak i psychoanalityczne rozumienie zdjêæ mieœci siê w po-
jêciu fotografii i stanowi jego dialogiczne elementy. Zastosowania fotografii w literaturze 
ujawniaj¹ zakorzenion¹ w kulturze europejskiej d¹¿noœæ do ujêcia rzeczywistoœci, pragnie-
nie udanej reprezentacji œwiata, ale równie¿ niemo¿noœæ dokonania owej trafionej repre-
zentacji, wyra¿enia œwiata oraz dotarcia do prawdziwego jego oblicza. Te niemo¿liwoœci 
ujawnia psychoanalityczna lektura fotografii w literaturze, zaœ spe³nione pragnienie uobec-
nienia œwiata wyra¿a trop fenomenologiczny.

Marta Koszowy
Fotografia i literatura. Miêdzy fenomenologi¹ a psychoanaliz¹

Streszczenie

Czêstym motywem oraz elementem poetyki wspó³czesnej literatury polskiej jest foto-
grafia i fotografowanie. U¿ycia fotografii w literaturze wpisuj¹ siê w nowoczesne oraz trady-
cyjne dyskursy zwi¹zane z obrazowoœci¹. Zarysowane kierunki interpretacji nie wyczerpuj¹ 
mo¿liwoœci tkwi¹cych w fotografii i jej zwi¹zkach z literatur¹, wyznaczaj¹ jednak pewne 
ogólne tendencje. Mo¿na je podzieliæ na dwie œcie¿ki interpretacyjne: – 1) koncentruj¹c¹ siê 
na referencji oraz 2) jej braku. Odpowiadaj¹ im metodologie, których wstêpna prezentacja 

57) Ibidem, s. 88.
58) Sontag Susan, O fotografii, Warszawa 1985, s.19. „Podobnie jak aparat fotograficzny jest sublimacj¹ broni, 

robienie komuœ zdjêcia – stanowi sublimacjê morderstwa – ³agodnego morderstwa, pasuj¹cego do naszych 
smutnych, pe³nych strachu czasów.” 

59) Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umar³ym, Wroc³aw 2005.
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jest celem tej pracy. Drogi te – fenomenologiê oraz myœlenie pochodne Lacanowskiej psy-
choanalizie – usytuujê na dwóch biegunach rozumienia fotografii. Ujawniaj¹ one: 1) otwart¹ 
strukturê fotografii, zawart¹ w zdjêciu mo¿liwoœæ referencji oraz 2) odchylenie od rzeczywis-
toœci w stronê braku referencji, spowodowane fragmentaryzmem, kreacyjnoœci¹, a tak¿e 
traktowaniem zdjêcia jak symulakrum. 

Summary

A common motif in a contemporary Polish literature is photography and photographing. 
The usage of photography in literature fits in modern and traditional discourses connected 
with figurativeness. The sketched trends of interpretation do not exhaust a potential in 
photography and its correlations with literature, setting up yet general tendencies. They can 
be divided into two interpretative ways: 1) concentrated on reference and 2) lack of 
reference. Methodologies, which presentation is the purpose of this work, correspond with 
them. These ways –phenomenology and thinking resembling Lacanowska’s psychoanalysis 
– I place on two poles of understanding photography. They reveal an open structure of 
photography, included in the picture ability to refer and ability to skip from reality to lack of 
reference, caused by fragmentariness, creativeness and treating a picture as simulacrum.
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Znaczenie obrazu. Fabularne uwik³anie fotografii

1)Pocz¹tki refleksji o fotografii  i ca³a moja chêæ pisania o niej zrodzi³a siê kilka lat temu z in-
2)spiracji ksi¹¿k¹ Johna Bergera, O patrzeniu . Nie zdawa³am sobie wówczas sprawy, jak pro-

wokuj¹ca jest w swojej istocie fotografia. W ci¹gu niespe³na kilkunastu lat sta³a siê jednym          
z bardziej po¿¹danych przedmiotów wspó³czesnych badañ i dyskusji z pogranicza filozofii, 
teorii i historii literatury, historii sztuki, estetyki, psychologii, socjologii czy ogólnej teorii kul-
tury. Wiele z poœwiêcanych jej dzisiaj publikacji staje siê przejmuj¹cym dowodem na to, ¿e 
zdumienie i wra¿enie tajemnicy, jakie niesie ze sob¹ nie opuœci³o nas od po³owy XIX wieku – 
chwili, gdy j¹ wynaleziono. Wœród prac przet³umaczonych na jêzyk polski znalaz³y siê szczê-
œliwie lektury kanoniczne dla odczytywania fotografii w pojemnym kontekœcie kulturowym – 

3) 4)Œwiat³o obrazu  Rolanda Barthes’a obok pracy Susan Sontag  to jedno z najczêœciej przywo-
³ywanych i cytowanych dzie³ – których krytyka sta³a siê jednoczeœnie inspiracj¹ do otwiera-

5)nia kolejnych, wa¿kich interpretacji . Spoœród tych publikacji, ka¿da zas³uguje na mo¿liwie 
najwnikliwsz¹ uwagê, niemniej jednak to w³aœnie Berger i jego patrzenie przedstawia foto-
grafiê w kwestiach zasadniczych dla niej samej, czyli jej znaczenia oraz w kwestiach jej zwi¹z-
ków z literatur¹ i histori¹, które o tym znaczeniu przes¹dzaj¹. 

Jako sztuka b¹dŸ jako technika, fotografia okreœla siê wzglêdem paradygmatów – litera-
tury i historii przede wszystkim w funkcji s³u¿ebnej; w „u¿yciach” historycznych, w których 
zdjêcie ma spe³niæ rolê matrycy minionego, fotografia pojawia siê jako: 1) dokument obrazu-
j¹cy historiê – poœwiadczaj¹cy zdarzenie, pozwalaj¹cy ustaliæ b¹dŸ uszeregowaæ fakty, a tak-
¿e jako 2) dokument existentia – potwierdzaj¹cy istnienie oraz odzwierciedlaj¹cy przemijal-
n¹ i w jakiœ sposób sekwencyjn¹ strukturê czasu (np. rodzinny album to z jednej strony nic 
innego, jak archiwum naszego przemijania, a z drugiej – ogl¹daj¹c zdjêcia bliskich nam osób, 
widzimy w up³ywie czasu jak¹œ nieuchronn¹, przera¿aj¹c¹ powtarzalnoœæ, która dotyka ca³e 
pokolenia sfotografowanych). 

1) „Fotografiê” pojmujê tu jako ca³¹ sferê techniczn¹ i abstrakcyjn¹ zmierzaj¹c¹ do- i towarzysz¹c¹ tworzeniu zdjêæ 
– wraz ze wszystkimi zabiegami, które j¹ formuj¹ na sztukê. „Zdjêcie” natomiast odnoszê do konkretu, samego 
materialnego wytworu-obrazu powsta³ego na skutek czynnoœci fotografowania. 

2) Berger John, O patrzeniu, prze³. S³awomir Sikora, Warszawa 1999. 
3) Barthes Roland, Œwiat³o obrazu. Uwagi o fotografii, prze³. Jacek Trznadel, Warszawa 1996. 
4) Sontag Susan, O fotografii, prze³. Stanis³aw Magala, Warszawa 1986. 
5) Zarówno André Rouillé (Fotografia. Miêdzy dokumentem a sztuk¹ wspó³czesn¹, prze³. Oskar Hedemann, 

Kraków 2007), jak i François Soulages (Estetyka Fotografii. Strata i zysk, prze³. Beata Mytych-Forajter i Wac³aw 
Forajter, Kraków 2007) oraz Edouard Pontremoli (Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja 
fotogenicznoœci, prze³. Marian Leon Kalinowski, Gdañsk 2006) otwarcie „przyznaj¹ siê” do inspiracji Barthes’em, 
a ich wywód opiera siê przede wszystkim na próbie negacji jednego z pogl¹dów francuskiego semiologa. Ksi¹¿k¹ 
Susan Sontag inspirowa³ siê m.in. przywo³ywany tutaj John Berger, której poœwiêca ca³y swój esej (U¿ycia 
fotografii, [w:] O patrzeniu).  
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Natomiast w stosunku do literatury, Fotografii u¿ywa siê w trzech formach: 1) jako swo-
istej nadwy¿ki estetycznej, która ma pe³niæ funkcjê „wartoœci dodanej” œwiata przedstawio-
nego; w ten sposób nowa estetyka dzie³a literackiego pozwala na znacznie szersze mo¿li-
woœci odczytañ lektury (dotyczy to zw³aszcza zdjêæ, które pojawiaj¹ siê w ksi¹¿ce jako pe-

6)wien obraz-za³¹cznik ), 2) jako now¹ figurê mimesis, w której naœladowanie rzeczywistoœci 
zostaje zast¹pione przez jej odbijanie – zdjêcia mog¹ byæ traktowane jako bliskie de 
Saussure’owskiemu indeksowi œwiata przedstawionego, 3) jako specyficzny dyskurs obrazu, 
którego „konstrukcjê” fa³szywie próbuje przej¹æ fabu³a dzie³a, chc¹c przeistoczyæ siê w swe-
go rodzaju fotoliteraturê. 

Czym jest w takim razie fotografia pozbawiona wp³ywu literatury i historii (przede 
wszystkim historii prywatnej)? Czym jest ten zapisany na kliszy, papierowy obraz – surowy, 
aseptyczny, zamkniêty w swoim w³asnym, niemym dyskursie (czy to w ogóle jeszcze dys-
kurs?)? Jakie mo¿e mieæ znaczenie zdjêcie, które wyci¹gam z obcego albumu? Nie rozpoz-
najê twarzy, nie pojmujê szyderstwa uœmiechu (czy to szyderstwo?), nie znam wydarzeñ, 
tych sprzed i po zrobieniu zdjêcia, ani te¿ okolicznoœci, które mu towarzyszy³y. NiewyraŸna 
sepia utrudnia mi nawet okreœlenie pogody, jaka by³a w dniu robienia fotografii. Jestem jak 
podmiot liryczny wiersza Jacka Dehnela, który trzyma w rêku fotografiê „pla¿y w Saint-

7)Malo”  i nic „nie wie” o jego bohaterce, „plamce sepii na papierze”, zwróconej twarz¹ do 
morza: 

„Kim by³aœ, co jada³aœ, z kim o trzeciej w nocy,
k³óci³aœ siê, ¿e wróci³ od Violetty, z jakiej
czêœci Francji, czy œwiata przyby³aœ na pla¿ê
w Saint-Malo – tego nie wiem. Nie wiem, kto ci uszy³ 
sukniê z wielk¹ turniur¹, kto do chrztu ciê trzyma³ 
i przed iloma laty, czy zwiedzi³aœ zamek,
czy zbiera³aœ kamyki, muszle czy amantów, 
jak czêsto siê modli³aœ, i w jakich koœcio³ach? […]”

Obraz fotograficzny, w odró¿nieniu od malarskiego uruchamia w patrz¹cym gotowoœæ do 
rozpoznawania. Powoduje to sama zasada patrzenia, która jest w obu tych przypadkach 
ca³kiem odmienna. W przypadku fotografii skupiam swoje spojrzenie przede wszystkim na 
podmiocie/przedmiocie, jakimœ obiekcie, a nie na sposobie jego prezentacji, kompozycji 
artystycznej, upraszczaj¹c – na samej sztuce, jak to bywa w malarstwie. O tym samym mówi 
André Rouillé, kiedy pisze: „Jako tradycyjny rywal Idea³u w sztuce, Realnoœæ fotografii sta³a 

8)siê jej groŸnym sprzymierzeñcem i œmiertelnym wrogiem sztuki” . 
Pierwotnie fotografia ma w sobie si³ê XIX-wiecznego wynalazku, co prawda od pocz¹tku 

otoczonego aureol¹ tajemnicy, ale zasadniczo pierwsze pomys³y Daguerra’a mia³y niewiele 
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6) Taki sposób kompilacji tekstu ze zdjêciami, w których fotografie maj¹ postaæ realnych „odcisków” powieœcio-
wego œwiata, a tak¿e stanowi¹ swego rodzaju dokumentacje z przebiegu procesu pisarskiego – znamienny jest 
zw³aszcza dla twórczoœci Winfrieda Georga Sebalda (Zob. np. Wyjechali, Austerlitz, Pierœcienie Saturna). 

7) Zdjêcie, autor do³¹czy³ do wiersza pt. Saint-Malo/ Les Remparts, Partie Occidentale, XIII  Siecle z tomiku: ̄ ywoty 
równoleg³e, Kraków 2005, s. 36-37.

8) Rouillé André, Fotografia. Miêdzy dokumentem a sztuk¹ wspó³czesn¹, prze³. Oskar Hedemann, Kraków 2007,            
s. 30.
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wspólnego ze sztuk¹. Mia³a siê staæ „maszyn¹ do widzenia i do wytwarzania »uchwyconych 
9)obrazów«” , pierwszym genialnym, a przede wszystkim masowym i szybkim naœladowc¹ 

natury, a wyrêczaj¹c malarstwo realistyczne od „kopiowania” rzeczywistoœci, sta³a siê 
wkrótce równie¿ rewolucyjnym narzêdziem dokumentu. Bliskoœæ z minion¹ realnoœci¹, 
organiczny (chemiczny) kontakt z tym, co zapisa³o siê na papierze fotograficznym jest dla 
ogl¹daj¹cego fotografie znacznie wa¿niejsza ni¿ artystyczne przes³anie obrazu. Rzeczy-
wistoœæ na fotografii zdaje siê byæ jednoczeœnie jej chwa³¹ i zgub¹, dum¹ wynalazku i pogard¹ 
sztuki. 

10)Skupionej na tym-co-by³o , fotografii trudno siê uwolniæ od nostalgii, gdzie – przedsta-
wiaj¹c to w pewnym uproszczeniu – rzecz b¹dŸ podmiot sfotografowany „poci¹ga” nas ku 
sobie, do swojego czasu, do zawsze uto¿samianej z pewn¹ zagadk¹ przesz³oœci. W konsek-
wencji wyzwala to w patrz¹cym pragnienie rozpoznania obiektu, a co za tym idzie odkrycia 
kontekstu jego istnienia z tamtej, umar³ej ju¿ chwili. To by potwierdza³o, ¿e fotografia jest ze 
swej natury referencjalna, pamiêtaj¹c jednak, ¿e u nasady tej referencji b³¹ka siê zawsze 
pytanie o znaczenie zdjêcia, na które patrzê. 

W dyskusji nad problematyk¹ znaczeniowoœci fotografii kluczowym g³osem jest teza Ber-
gera, sytuuj¹ca zdjêcie po stronie obrazów semantycznie pustych, w opozycji do „obrazów” 
pamiêci. „Fotografia, odmiennie ni¿ pamiêæ, nie utrwala jednak znaczenia. Oferuje obrazy – 
z ich ca³¹ wiarygodnoœci¹ i uwag¹, któr¹ zazwyczaj im u¿yczamy – lecz obrazy odarte ze 

11)znaczenia” , podkreœla angielski badacz patrzenia i krytyk sztuki. Zdjêcie, chocia¿ epatuj¹ce 
realnoœci¹, same w sobie jest wci¹¿ tylko obrazem – upiornie milcz¹cym. 

Powo³uj¹c siê z powrotem na dyskurs de Saussure’a, ‘cz¹stka znaczona’ jako taka (signi-
fié) jest w przypadku fotografii niemo¿liwa do wyodrêbnienia – pozostaje uwiêziona w „tam-
tym, które by³o”. Znaczenie zdjêcia siê interioryzuje, zostaje wch³oniête przez obraz, który 
reprezentuje jednoczeœnie czêœæ znacz¹c¹ (materialna, wywo³ana chemicznie widzialnoœæ)               
i znaczon¹ (psychiczna widzialnoœæ). Bergerowski stosunek do wynalazku fotografii ekspo-
nuje jej ambiwalentny charakter. Z jednej strony obraz fotograficzny jest niczym innym jak 
œwiatem „ujêtym” w kadrze: semantycznie zamkniêtym, hermetycznym, a absorpcja jego 
znaczenia nastêpuje w u³amkach sekund czasu otwarcia migawki aparatu. W takiej uwew-
nêtrznionej rzeczywistoœci relacja pomiêdzy signifiant a signifié ma postaæ jakby schizofre-
niczn¹ – cz¹stka znacz¹ca wskazuje na tê znaczon¹ w odosobnionym, w wyizolowanym od 
teraŸniejszoœci patrz¹cego na zdjêcie, Barthesowskim œwiecie „tego-co-by³o”. Z drugiej stro-
ny natomiast, w³aœnie ta intryguj¹ca wsobnoœæ fotografii, „milczenie” realnoœci na zdjêciu 
jest bodŸcem inicjuj¹cym poszukiwanie sensu, a wiêc eksterioryzacjê znaczenia tego, co wi-
dzê na fotografii. Owo poszukiwanie oznaczaæ bêdzie zatem próbê skonstruowania narracji, 
która „opowie” widzialnoœæ obrazu, trud odnalezienia w³aœciwych semów opowieœci, które         
z powrotem chwilê zatrzyman¹ na fotografii – uzewnêtrzni¹.

To w³aœnie t¹ znamienn¹ dla aparatu fotograficznego moc – jak pisze Berger – „oddziel-
12)ania obrazów od ich funkcji” , wykorzystuj¹ dziœ na wiele sposobów wspó³czesne fabu³y

  
9) Ibidem, s. 91-92.
10) Stworzona przez Barthes’a formu³a, okreœlaj¹ca rzeczywistoœæ uchwycon¹ na zdjêciu jako widziany niegdyœ               

w obiektywie, ale nieistniej¹cy ju¿ fragment przesz³oœci (Barthes Roland, Œwiat³o obrazu. Uwagi o fotografii, 
prze³. Jacek Trznadel, Warszawa 1996, s. 130.)

11) Berger John, op.cit., s. 75. 
12) Ibidem, s. 76.
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literackie i filmowe. Najczêstszym motywem takiego u¿ycia fotografii s¹ sytuacje narracyjne, 
w których zdjêcie b¹dŸ sama czynnoœæ fotografowania (albo jedno i drugie jednoczeœnie) 
stara siê zast¹piæ pamiêæ. Najczêœciej w takich przypadkach fotografia przejmuje kompeten-
cje pamiêci, ujawniaj¹c jednoczeœnie jej nostalgiczny, fragmentaryczny i ma³o precyzyjny 
charakter w przywo³ywaniu wydarzeñ z przesz³oœci. 

Sytuacjê, w której zdjêcia maj¹ substytuowaæ funkcje pamiêci, mamy w filmie Christo-
phera Nolana – Memento. G³ówny bohater filmu, Leonard Shelby cierpi na rzadkie, nieznane 
wspó³czesnej medycynie zaburzenie zaniku pamiêci krótkotrwa³ej. W skutek choroby nie 
pamiêta wydarzeñ, które mia³y miejsce zaledwie kilkanaœcie minut wczeœniej. Jego jedyne 
wspomnienia to sekwencyjnie powracaj¹ce obrazy zgwa³conej i zamordowanej ¿ony oraz 
pojedyncze epizody, jeszcze sprzed owego morderstwa. Dla Leonarda, prowadzenie œledz-
twa w sprawie zabójstwa ¿ony, ale te¿ naturalne funkcjonowanie w rzeczywistoœci (uczestni-
czenie w jej kontinnum) oznacza jednoczeœnie sytuacjê bezustannego rejestrowania poje-
dynczych wydarzeñ. Dlatego sporz¹dza notatki, fotografuje spotykanych ludzi i identyfiku-
j¹ce ich przedmioty, a nawet tatuuje cia³o zdobytymi informacjami.  

Na czym jednak opiera siê prawdziwa tragedia Nolanowskiego bohatera? Jego dramat 
wi¹¿e siê bezpoœrednio z istot¹ obrazu fotograficznego, który wyjêty poza narracjê i kon-
teksty pamiêci, staje siê referentem samej zmys³owoœci wydarzeñ. Ujawnia twarz cz³owieka, 
ale nie przedstawia reprezentuj¹cej j¹ intencji i to¿samoœci. Posttraumatyczne ¿ycie Leonar-
da Shelby’ego up³ywa w œwiecie fragmentów, zdawkowej rejestracji faktów, których sens 
gubi siê, bo nie zachowuj¹ struktury ci¹g³oœci pamiêci krótkotrwa³ej.

Charakter sytuacji, w jakiej znalaz³ siê bohater Memento odzwierciedla równie¿ sam 
aparat, którym g³ówny bohater fotografuje swój œwiat. Polaroid to aparat nastawiony na 
szybkie, automatyczne, w³aœciwie bezrefleksyjne fotografowanie, a wywo³ywanie zdjêcia 
nastêpuje samoczynnie po jego zrobieniu. ̄ ycie Leonarda nosi wiêc znamiona tego, co w ten 
sposób przygodnie uchwycone i wywo³ane na kliszy. Polaroidowe zdjêcie w kontekœcie filmu 
Nolana znakomicie wpisuje siê w wizerunek fotografii jako nowoczesnego dokumentu, który 
poza obszarem pamiêci traci swe w³asnoœci, staj¹c siê przeciwdokumentem – obraz repre-
zentuje jedynie w³asn¹ obrazowoœæ. Twarz rozmówcy ( Czy mo¿na jej ufaæ?), moment spot-
kania (W jakim celu siê spotka³em?), pobite, bezw³adne cia³o mê¿czyzny (To ofiara czy 
sprawca?), samochód (Czyj?) – ¿aden ze fotografowanych przez Shelby’ego obiektów nie 
mo¿e byæ dowodem w sprawie morderstwa jego ¿ony. Funkcjonuj¹c poza instancj¹ pamiêci, 
która utrwala, przechowuje wartoœæ („sprawiedliwoœæ) tego, na co patrzy, owe fotografie 
ujawniaj¹ jedynie bezradnoœæ w³asnego symulakrum. 

Choroba, której doœwiadcza bohater Memento zdaje siê byæ metafor¹ re¿yserskiej wizji 
œwiata. Wraz z utrat¹ zdolnoœci zapamiêtywania, Leonard traci mo¿liwoœæ uczestnictwa w 
„strumieniu” ¿ycia, którego sens (rozumienie, d¹¿enie do celu) opiera siê na chronologii 
wydarzeñ i wyobra¿aj¹cej j¹ sekwencji obrazów. Fotografie przeciwnie – jako fragmenty 
¿ycia, stoj¹ w opozycji do tego, co ci¹g³e i co uzasadnione w kontinuum narracyjnej pamiêci. 
Nolan pokazuje, ¿e ¿ycie pozbawione funkcji pamiêtania toczy siê bezrefleksyjnie, bezwied-
nie, symulacyjnie. Zamiast dzie³a o tym, jak fotografia stara siê zast¹piæ pamiêæ, re¿yser Me-
mento stworzy³ dzie³o pokazuj¹ce, jak jest to z³udna obietnica i jak niemo¿liwa do spe³-
nienia. 

20
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Przyk³adem literackim, w którym splot pamiêci i fotografii ma zasadnicze znaczenie dla 
13)istoty œwiata przedstawionego jest powieœæ Piotra Szewca, Zag³ada . Fotografie opisywane 

w powieœci maj¹ zast¹piæ i spreparowaæ przesz³oœæ, o której narrator nie ma i nie mo¿e mieæ 
w³asnej pamiêci. Wklejane gdzieniegdzie w fabu³ê zdjêcia, staraj¹ siê pe³niæ rolê literackiego 
dokumentu (fikcyjnego), poœwiadczaj¹cego istnienie przedwojennego Zamoœcia, a uformo-
wanie samej narracji na fotograficzne kadrowanie œwiata ma zasadniczy cel u autora Zag³ady 
w przywo³ywaniu (ocalaniu od zapomnienia) widma miasteczka. „Sfotografowana” kopu³a 
ratusza czy trakt ulicy Listopadowej maj¹ zaprzeczaæ ich dziejowemu przemijaniu poprzez 
zagêszczenie czasu do jego jednej ilustracji. 

Tak, jak i w samym obrazie fotograficznym dostrzegamy œcieranie siê ambiwalentnych 
porz¹dków: prawdy i k³amstwa, techniki i magii, tego, co dokumentalne i tego, co widmowe, 
tak i dzie³o Piotra Szewca ujawnia swoj¹ dwoistoœæ. Wiara narratora w moc fotografii-do-
kumentu œciera siê w powieœci z wyraŸn¹, przecz¹c¹ temu œwiadomoœci¹ kruchoœci tego 
œwiata. Kruchoœci, któr¹ odnajdujemy w prawdzie historii. St¹d Szewcowe „fotografie” ujaw-
niaj¹ roz³am pomiêdzy tym, co potwierdzaj¹ dziejowe dokumenty, a tym, co jeszcze istnieje, 
„dzieje siê” w przedwojennych albumach mieszkañców Zamoœcia. To jest takie znamienne 
kruszenie siê œwiata odzwierciedlone w mglistych, czêœciowo zatartych fotografiach ma byæ 
widmem obecnoœci zag³ady. Bliskie jest tu patrzenie na Holocaust z perspektywy zamazanej 
fotografii, która tym, co na ni¹ spogl¹daj¹ daje historiê zapoœredniczon¹, bezkszta³tn¹, nie-
jasn¹ i pe³n¹ pytañ, ale te¿ jedyn¹ mo¿liw¹.

Niemo¿noœæ bycia wiarygodnym œwiadkiem i brak pamiêci to niemo¿noœæ ocalenia od 
tytu³owej zag³ady. Zapomnienie nosi u Szewca znamiona apokalipsy – widzimy to w dwóch 
ujêciach narracji. Zdjêcie nr 1: „W lewym górnym rogu widaæ szar¹, niekszta³tn¹ plamê. 
Nam, stoj¹cym na rynku, wiadomo, ¿e jest to ma³a czarnow³osa dziewczynka. Ale my – 
naoczni œwiadkowie faktów, które zarejestrowa³a fotografia – wiemy wiêcej ni¿ ci, którzy 
ogl¹daj¹ album pó³ wieku póŸniej.” Zdjêcie nr 2: „Bior¹ zdjêcia do rêki, przybli¿aj¹ do oczu. 
Co widz¹? W lewym górnym rogu widaæ szar¹ plamê – co to? Mo¿e rozwieszone ubranie?             
A mo¿e dziecko? Nie wiadomo. Zniecierpliwieni wk³adaj¹ fotografiê w naciêcia albumowej 
karty i zamykaj¹ album. Jeszcze przez chwilê maj¹ przed oczami obrazy, jakie przedstawiaj¹ 
zdjêcia, ale mo¿emy byæ pewni, ¿e wkrótce o nich zapomn¹”. 

O kwestii dokumentalnoœci fotografii decyduje w Zag³adzie pamiêæ. Staje siê ona ele-
mentem kluczowym w identyfikacji nieostrych, przeœwietlonych, rozmazanych w sepii 
obiektów. Powracaj¹ce wspomnienie przydaje obrazowi dokumentalnej ostroœci i widocz-
noœci, a co za tym idzie – obraz nabiera prawdy. Temu, którego pamiêæ siêga czasowi otwar-
cia migawki aparatu, „szara, niekszta³tna plama” jest ow¹, czarnow³os¹ dziewczynk¹ i od-
wrotnie – kto zapomina, ten widzi na fotografii jedynie „szar¹, niekszta³tn¹ plamê”. 

***

Fabularne zwi¹zki pamiêci i fotografii ujawniaj¹ milcz¹c¹, u³amkow¹ i wsobn¹ strukturê 
tej drugiej. Na mo¿liwoœæ wyjœcia poza sam¹ siebie, pozwala fotografii jej uwik³anie w kon-
tekstowoœæ fabu³. Z jednej strony fotografia ze swoj¹ przypadkowoœci¹ i fragmentarycz-
noœci¹ pozostaje w opozycji do ustalonego planu i ca³oœciowoœci narracji, z drugiej – jako

13) Szewc Piotr, Zag³ada, Warszawa 1987. 
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autentyczny b¹dŸ quasi-autentyczny obraz, odbijaj¹cy realnoœæ, wype³nia luki fabularne              
w utworach opartych na nostalgii i mechanizmie wspominania. Jednoczeœnie jedynie                    
w zwi¹zkach fabularnych fotografia ujawnia pe³niê swojej dwoistej natury. Jako dokument 
jest wyj¹tkowo nieprecyzyjna, niedok³adna – kadr zastêpuje nam ca³oœciow¹, malarsk¹ 

14)kompozycjê obrazu. Jako „chemiczny œlad pozostawiony przez przedmioty”  neguje swoje 
aspiracje do bycia pe³nowartoœciow¹ sztuk¹, bo zamys³ artystyczny zastêpuje przypadkowe 
odbicie œwiata. 

Z której strony by jednak nie próbowaæ analizy fotografii, z ka¿dej narzuca siê jej seman-
tyczne milczenie. Wartoœæ sama w sobie, któr¹ niesie fotografia ujawnia gwa³townoœæ s³ów: 

15)„Zdjêcie ju¿ nigdy siê nie zdarzy (!)” . 

Kamila Dzika-Jurek
Znaczenie obrazu. Fabularne uwik³anie fotografii

Streszczenie

Analiza zwi¹zków fotografii z literatur¹ i filmem, prowokuje pytania o znaczeniowoœæ tej 
pierwszej. W realizacjach literackich b¹dŸ filmowych zdjêcie rozczarowuje swoj¹ prawdziw¹ 
naturê – obrazu semantycznie pustego. Fabularne zwi¹zki pamiêci i fotografii ujawniaj¹ mil-
cz¹c¹, u³amkow¹ i wsobn¹ strukturê tej drugiej. Na mo¿liwoœæ wyjœcia poza sam¹ siebie, po-
zwala fotografii jedynie jej uwik³anie w kontekstowoœæ fabu³.

Summary

Analysis of relationships between photography, literature and film, evokes questions 
about significance of the thirst one. Being semantically empty, a picture in a literary or film 
realization disappoints its own, true nature. Feature relationships between memory and 
photography reveal silent, fractional and inbred structure of the latter one. Entanglement in 
the context of plots allows photography to go beyond itself.
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Ochron¹ Pracy w Katowicach

Eros i Tanatos w fotografii. Miêdzy po¿¹daniem a œmierci¹

Wszelka percepcja jest interpretacj¹.
Rudolf Wittkower

To ja jestem odniesieniem ka¿dej fotografii
 i dlatego prowadzi mnie ona do zdziwienia.

Roland Barthes

Fotografia od samego pocz¹tku wzbudza³a wiele sprzecznych odczuæ i zadziwia³a swoj¹ 
precyzj¹ i enigmatycznoœci¹. Najpierw uznawano j¹ jedynie za sprytny wynalazek techniczny 
– mia³a byæ zaledwie pomocniczym narzêdziem dla nauki, u³atwiaj¹cym pracê modelem dla 
malarzy. Ulegano jej pozornej mimetycznoœci i nie chciano przyznaæ jej statusu autonomicz-
nej dziedziny sztuki. Wkrótce jednak zaczêto dostrzegaæ, ¿e nowa zdobycz techniki nie od-
wzorowuje po prostu natury, lecz przeciwnie – portretuje j¹ wybiórczo i nieobiektywnie,              
a zatem kreuje now¹ rzeczywistoœæ. „Amerykañski lekarz Oliver Wendel Holmes nazwa³ no-
we medium »lustrem obdarzonym pamiêci¹« (1859), a dla wielu badaczy ludzkiego mózgu 
proces robienia zdjêcia (...) s³u¿y³ jako obrazowy model zjawisk zachodz¹cych w naszych g³o-

1)wach” . Ow¹ zagadkow¹ niejednoznacznoœæ fotografii, jej magiczne rozpiêcie pomiêdzy na-
œladowaniem obiektu, a jego kreowaniem za pomoc¹ subiektywnej wizji i indywidualnego 
spojrzenia zauwa¿a tak¿e Urszula Czartoryska stwierdzaj¹c, ¿e „wszelkie kruczki, którymi 
pos³uguje siê »kultura«, widoczne s¹ najwyraŸniej w³aœnie na fotografii, gdy¿ jest ona wypo-
wiedzi¹ uchodz¹c¹ w powszechnej opinii za ca³kowicie »naturaln¹«. Oto w³aœnie paradoks 
jêzyka fotograficznego, o którym siê mówi, ¿e jest pozbawiony sk³adni, a który dziêki obra-
staj¹cym go nawykom skojarzeñ, wierzeniom, artyku³owany jest wyraziœcie i zarazem wielo-

2)znacznie” .
Tematyka fotografii ju¿ od swoich pocz¹tków zwi¹zana by³a mocno z ludzkim cia³em, 

podejmuj¹c (obok popularnych portretów) tak¹ tematykê jak akty i fotografia funeralna. 
Wystarczy wspomnieæ choæby „malarsko” komponowane akty autorstwa tandemu Durieu        
i Delacroix (np. klasyczny ju¿ Akt od ty³u, 1853 rok) czy s³ynny, przewrotny Autoportret to-
pielca Hipolita Bayarda (1840 rok). 

Zygmunt Freud odkry³ w cz³owieku dwa przeciwstawne popêdy: eros i tanatos, czyli 
energiê ¿ycia, przyjemnoœci i seksualnoœci oraz autodestrukcyjny popêd œmierci, „którego 

1) Brauchitsch Boris von, Ma³a historia fotografii, prze³. Jan KoŸbia³, Barbara Tarnas, Warszawa 2004, s. 16.
2) Czartoryska Urszula, Fotografia jako kartka papieru czy jako „g³os ludzki” [w:] Fotografia – mowa ludzka. Pers-

pektywy teoretyczne, Gdañsk 2005, s. 172.
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zadaniem jest sprowadzenie ¿ycia organicznego z powrotem do stanu martwego, podczas 
gdy eros zmierza do tego, by przez coraz dalej siêgaj¹c¹ koncentracjê ¿ywej substancji roz-
proszonej w formie cz¹steczek skomplikowaæ ¿ycie i tym samym, naturalnie zachowaæ je. 
Przy tym oba popêdy zachowuj¹ siê (...) konserwatywnie, d¹¿¹ bowiem do przywrócenia 
stanu zak³óconego przez powstanie ¿ycia. Powstanie ¿ycia by³oby wiêc przyczyn¹ kontynua-
cji ¿ycia i zarazem równie¿ d¹¿eniem do œmierci, samo zaœ ¿ycie by³oby walk¹ i kompromisem 

3)miêdzy tymi dwoma d¹¿eniami” . W ostatnim zdaniu zawiera siê odkrywczy paradoks: 
prawd¹ okazuje siê odwieczny pogl¹d o dualizmie duszy ludzkiej, o tym, ¿e jest ona w nie-
ustannym konflikcie z sam¹ sob¹ z powodu ambiwalentnych, niedaj¹cych siê z sob¹ pogo-
dziæ pragnieñ, drêcz¹cych têsknot równoczeœnie do dobra i do z³a. Pêd ku ¿yciu i pêd ku 
œmierci mo¿na prze³o¿yæ na pragnienie tworzenia i pragnienie niszczenia. Traktuj¹c zatem 
freudowskie popêdy erosa i tanatosa jako punkt wyjœcia, chcia³abym siê przyjrzeæ roli cia³a  
w fotografii i spróbowaæ je zanalizowaæ, pod¹¿aj¹c œcie¿k¹ psychoanalizy.

Eros

Akt artystyczny wyrós³ na gruncie pierwszego nurtu w historii fotografii, czyli piktoriali-
zmu (ok. 1890 roku), który postulowa³ m.in. zerwanie z ostroœci¹ obrazu. „W twórczoœci 
piktorialistów akt odgrywa³ niezwykle istotn¹ rolê. To w³aœnie piktorialiœci przekonali pury-

4)tañskie spo³eczeñstwo, ¿e akt fotograficzny mo¿e byæ dzie³em sztuki” . PóŸniej w okresie 
miêdzywojennym „nowy pogl¹d i stanowisko w kwestii fotografowania aktów wprowadzi³ 
surrealizm ze swoim otwartym podejœciem do erotyki i seksualnoœci oraz zainteresowaniem 

5)badaniami podœwiadomoœci” . Interesuj¹cy jest fakt, ¿e w XIX wieku nie widziano nic zdro¿-
nego w aktach nie tylko kobiet i mê¿czyzn oraz par, ale tak¿e nastoletnich dzieci. 

We wspó³czesnej fotografii granice miêdzygatunkowe zacieraj¹ siê, podobnie zreszt¹ jak 
wci¹¿ p³ynna granica miêdzy erotyk¹ uznawan¹ za artystyczn¹ a pozbawion¹ smaku porno-
grafi¹. Ciekawe ujêcie tego zagadnienia znajdziemy u Jerzego Buszy, który zastanawia siê 
„Czy (...) pytanie o to, co jest pornografi¹ – nie nale¿a³oby zast¹piæ pytaniem o to, kto jest 
pornografem? (...) »a sexual bias«, czyli odchylenie w wiadomym kierunku nie jest w³aœci-
woœci¹ zdjêcia aktu jako takiego, a jedynie ujawnian¹ pod wp³ywem ogl¹dania zdjêcia sk³on-

6)noœci¹ odbiorcy” . Zaœ Jerzy Ziomek potwierdza to stanowisko mówi¹c: „Pornografii winien 
jest odbiorca (...) zaprojektowany przez autora. Odbiór pornograficzny, to inaczej mówi¹c 

7)pornograficzna konkretyzacja” . Powo³uj¹c siê na trójwarstwowy model obrazu wypraco-
wany przez Erwina Panofsky'ego, Busza zgadza siê z Ziomkiem, ¿e odbiorca pornograficzny 
upraszcza obraz, odczytuj¹c tylko jego warstwê preikonograficzn¹, czyli treœci naturalne, 
pierwotne i konkluduje: „Pornografia objawia siê nam jako dzie³o, w którym projekt odbior-
cy uniemo¿liwia odczytanie dwóch pozosta³ych, integralnych sfer znaczeñ – warstwy ikono-
graficznej (czyli treœci wtórnych lub umownych sk³adaj¹cych siê na œwiat obrazów, opowieœci 
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3) Freud Sigmund, Poza zasad¹ przyjemnoœci, prze³. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1994, s. 82.
4) Scheufler Pavel, [Wstêp do: ] Akt. Naucz siê fotografowaæ kreatywnie, prze³. Aleksandra Stryczek, Brno-Cieszyn 

2008, s.14.
5) Ibidem, s. 15.
6) Busza Jerzy, Pornografia, [w tego¿:] Wobec fotografii, Warszawa 1983, s. 250.
7) Ziomek Jerzy, Kto jest pornografem?, „Teksty” nr 1, 1974r. Cytujê za: J. Busza, Pornografia, [w tego¿:] Wobec 

fotografii, Warszawa 1983, s. 252.
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i alegorii (...) oraz warstwy ikonologicznej (czyli znaczeñ wewnêtrznych, treœci sk³adaj¹cych 
siê na œwiat wartoœci „symbolicznych”, do rozumienia których (...) potrzebna jest syntetycz-

8)na intuicja, znajomoœæ zasadniczych sk³onnoœci umys³u” . 
W moim subiektywnym odczuciu raczej trudno jest znaleŸæ akt ca³kowicie aseksualny, 

choæ oczywiœcie ³adunek erotyzmu w konkretnym zdjêciu mo¿e oscylowaæ od nik³ego, ³agod-
nego œwiate³ka a¿ do rozbuchanego paleniska. Jest tak poniewa¿ we wspó³czesnym, wysoko 
ucywilizowanym i zdominowanym przez kulturowe normy œwiecie, stan nagoœci nie jawi siê 
nam jako coœ naturalnego, pierwotnego, lecz jako pewna sztucznoœæ, jako obna¿enie i odejœ-
cie w³aœnie od naturalnego dla nas ubioru. Cia³o nieubrane kojarzy nam siê albo z intymnoœ-
ci¹ mi³osnej alkowy, ods³oniêciem skrywanego albo z medycznie uwarunkowan¹ fizjologi¹.

No tak – powie ktoœ – ale co ze zdjêciami np. anorektyczek lub – o czym w dalszej czêœci 
tego tekstu – osób zmar³ych? Otó¿ one tak¿e mog¹ oddzia³ywaæ seksualnie (podobnie jak 
osoby nadmiernie oty³e, kalekie czy te¿...kompletnie ubrane etc.), choæ oczywiœcie bêd¹ to 
raczej nieliczne jednostki o upodobaniach ra¿¹co odmiennych od tzw. ludzi normalnych. Ale 
kto powiedzia³, ¿e odbiorca fotografii (czy jakiejkolwiek innej sztuki) musi byæ normalny?

Nagoœæ zatem ma w³adzê uruchamiania libido, budzi podœwiadomego erosa detalem 
anatomii, faktur¹ skóry, œwiat³ocieniem uwypuklaj¹cym kontury sylwetki. Wszystko to bo-
wiem daje iluzjê namacalnoœci, dostêpnoœci pomimo zauwa¿alnego dystansu, czyli os³awio-
nej fotograficznej aury. Jak pisze Tomasz Kaliœciak: „Barthes ujawni³ dwa porz¹dki istnienia 
fotografii: kodowane studium, które nale¿y do wiedzy ogólnej, czyli doksy, oraz niekodo-
wane punctum, którego jedynym odniesieniem jest po¿¹danie podmiotu (...) Wyró¿nione 
przez Barthes'a porz¹dki istnienia fotografii mo¿na przypisaæ dwóm Lacanowskim porz¹d-
kom istnienia podmiotu: studium – sferze Symbolicznego, punctum – sferze Realnego.                
W tym rozró¿nieniu rzeczywistoœæ fotografii jest rzeczywistoœci¹ po¿¹dania (...) fotografia 
okazuje siê nieopisanym, dodatkowym fragmentem mi³osnego dyskursu (...) na fotografii 

9)nie ma niczego poza tym, co umieœci³o tam po¿¹danie ogl¹daj¹cego” . Jan Saudek, jeden                
z najwybitniejszych wspó³czesnych fotografów czeskich, operuj¹cy na swoich zdjêciach-
scenkach swoist¹ narracj¹, pocztówkow¹ kolorystyk¹ oraz humorem i grotesk¹, wyzna-            
je otwarcie, ¿e „fotografowanie cia³a jest namiastk¹ kochania (dlaczego tego nie przy-

10)znaæ?)” . Ponadto wielu fotografów deklaruje, ¿e zakochuje siê w fotografowanych obiek-
tach (np. Robert Vano) i ¿e fakt ten stanowi niezbêdny sk³adnik dobrego zdjêcia.

Susan Sontag trafnie zauwa¿a, ¿e fotografia stwarza pozory uczestnictwa. St¹d p³ynie 
wniosek, ¿e akt ma zdolnoœæ kuszenia obietnic¹ dotkniêcia poprzez sugestywn¹ iluzjê uto¿-
samienia obrazu z fotografowanym obiektem. Dalej Sontag dowodzi, ¿e „fotograf robi to sa-

11)mo, co voyeur – pragnie, by zdarzenie trwa³o” . A wiêc podgl¹dacz panuje nad sytuacj¹, 
doœwiadcza on – podobnie jak potem odbiorca zdjêcia – poczucia w³adzy nad cia³em zam-
kniêtym w „klatce” kadru. Nie da siê ukryæ, ¿e zdjêcie ma posmak wiêzów, przemocy, trak-
towane jak metaforyczna pu³apka przytrzymuje cia³o i pozwala je kontemplowaæ, ale                  

8) Busza Jerzy, op. cit., s. 253.
9) Kaliœciak Tomasz, Fotografia i po¿¹danie – przyczynek do psychoanalitycznego ujêcia fotografii, on-line: 

http://lacan.pl/spip.php?article22. (dostêp: 22.04.2009).
10) Saudek Jan [w:] Akt. Naucz siê fotografowaæ kreatywnie, prze³. Aleksandra Stryczek, Brno - Cieszyn 2008, s. 142.
11) Sontag Susan, W platoñskiej jaskini [w tej¿e:] O fotografii, prze³. Stanis³aw Magala, Wyd. Artystyczne i Filmowe, 

Warszawa 1986, s. 16.
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i bezczeœciæ. Pozwala rozkwitaæ zarazem jego boskoœci i grzesznoœci, bezlitoœnie wy³awia za-
równo urodê cia³a, jak i jego piek³o, jego ohydê. 

Akt sankcjonuje symboliczny stosunek przemocy pomiêdzy fotografem (widzem) a mo-
delem, którego cia³o zostaje uprzedmiotowione i magi¹ obiektywu zamienione w obiekt 
erotyczno-estetyczny, w tworzywo artysty, które pod wp³ywem twórczej wizji staje siê plas-
tyczne i daj¹ce siê urabiaæ niczym glina w rêkach rzeŸbiarza. Akt wystawia cia³o w jego nagiej 
bezbronnoœci na ostrze naszej uwagi lub obojêtnoœci. Odwaga obna¿enia domaga siê uwagi 
skupionej i doceniaj¹cej, bowiem cia³o lêka siê daremnoœci swojego ods³oniêcia. 

Dlatego najbardziej perwersyjne i drapie¿ne akty to nie te, które ods³aniaj¹ cia³o w ca³ej 
okaza³oœci, nie te absolutnie nagie, ale takie, które coœ zakrywaj¹, zawieraj¹ jakiœ element 
ubioru lub ukazuj¹ jedynie fragmentarycznie detal cia³a. Po ca³kowicie nagim ciele wyobraŸ-
nia œlizga siê jak po zimnym lodzie, natomiast w drugim przypadku posiada punkt zaczepie-
nia, w którym mo¿e siê zakotwiczyæ. Nawet w przypadku braku twarzy na zdjêciu (szczególny 
przypadek uprzedmiotowienia) atrybut kulturowy spoza materii cia³a sprawia, ¿e odbiorca 
stara siê zidentyfikowaæ osobê, której cia³o ogl¹da. 

12)Za rad¹ Sontag przyjmijmy aparat fotograficzny za figurê phallusa . Jeœli aparat jest 
phallusem, drapie¿n¹ broni¹, to fotograf dokonuje aktu profanacji na cielesnoœci modela, 
profanuje jego bosk¹ nagoœæ (cz³owiek na podobieñstwo Boga!), zaœ odbiorca staje siê kon-
sumentem sprofanowanej ju¿ nagoœci, niewinna figuratywnoœæ kr¹g³oœci i za³amañ zostaje 
splamiona spojrzeniem, które jest ju¿ wtórne, a wiêc nie zastaje cia³a dziewiczego, pierwot-
nego po obna¿eniu, lecz cia³o ju¿ „sprostytuowane” mentalnie, „upodlone” przekazem, któ-
ry ju¿ wnikn¹³ w intymnoœæ, w naturaln¹ tajemnicê cia³a nieogl¹danego. Ubóstwienie cia³a, 
jego idealizacja nosi ju¿ nieznoœn¹ rysê. A zatem obiektyw-phallus musi dokonaæ gwa³tu na 
ciele, aby podporz¹dkowa³o siê ono zap³adniaj¹cej je wizji fotografa. 

Reasumuj¹c ¿artobliwie s³owami Sontag: „Byæ mo¿e, ¿e marzenia seksualne fotografów 
w trakcie pracy zawodowej staj¹ siê perwersyjne dlatego, ¿e s¹ zupe³nie „naturalne”, ale ca³-

13)kowicie „nie na miejscu” . Zaœ k³amstwo fotografii paradoksalnie obna¿a nasz¹ wewnêtrz-
n¹ prawdê –prawdê po¿¹dania.

Tanatos

Œmieræ w fotografii to temat równie fascynuj¹cy jak akt, lecz w przeciwieñstwie do niego 
znamionuje go nie erotyczny posmak, lecz groza i strach. W pracy tej chcia³abym siê za-
stanowiæ nad upozowanymi portretami poœmiertnymi, pomijam wiêc np. fotografiê wojen-
n¹ czy reporta¿ow¹. 

Po pierwsze uderzaj¹ce jest jak zmieni³ siê nasz stosunek do zmar³ych w stosunku do 
epok z przesz³oœci. Wspó³czeœnie œmieræ wydziela siê z ¿ycia codziennego jak wstydliwe tabu, 
od zmar³ych odgradzaj¹ nas szpitale i zak³ady pogrzebowe. Boimy siê ich i odsuwamy od 
siebie, zapominaj¹c o ich samotnoœci, zapominaj¹c o tym, ¿e ten obcy trup by³ kiedyœ kimœ 
bliskim, z kim ³¹czy³a nas autentyczna wiêŸ. Louis Vincent Thomas diagnozuje na ten temat 
w sposób dosadny i brutalny: „Inaczej ma siê rzecz w spo³eczeñstwach zachodnich, które               
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12) Ibidem, s. 18.
13) Ibidem, s. 17.



Eros i Tanatos w fotografii. Miêdzy po¿¹daniem a œmierci¹ 27

w optyce odrzucenia œmierci, nie mog³y zachowaæ sakralnego charakteru trupa. (...) Zawsze 
jest tak, ¿e w kulturze zdominowanej przez ekonomiê, gdzie ka¿dego okreœla siê miar¹ si³y 
roboczej, trup jest oczywiœcie bezu¿yteczny, wiêc jest odpadem (...) Praktyki zwi¹zane z tru-

14)pami zdumiewaj¹co przypominaj¹ operacje dokonywane na œmieciach” . 
Tak silnie i trwale wyparliœmy œmieræ z naszej kultury, ¿e obecnie delikatna propozycja 

fotografa, aby zrobiæ zdjêcia pami¹tkowe z pogrzebu – nawet przy zamkniêtej trumnie, co 
jest najczêstsze w polskiej tradycji – budzi niechêæ i sprzeciw, a nawet uwa¿ane jest za 
nietakt. Fotograf jawi siê nam jako sêp ¿eruj¹cy na cudzym nieszczêœciu i czerpi¹cy z niego 
korzyœci. A przecie¿ zak³ad pogrzebowy robi dok³adnie to samo i nie widzimy w tym nic 
zdro¿nego. Tymczasem jeszcze nie tak dawno, bo nawet w pocz¹tkach XX wieku fotogra-
fowanie zmar³ych by³o norm¹, by nie rzec mod¹. Philippe Aries tak pisa³ o tym zjawisku: „Ta 
nowa potrzeba zachowania zmar³ych przy sobie – przynajmniej na obrazku i w pamiêci – 
zaznacza siê od koñca XVIII wieku, a osi¹ga kulminacjê w po³owie XIX, zw³aszcza w sztuce 
nagrobnej. Dotyczy to w pierwszej kolejnoœci dzieci. (...) W drugiej po³owie stulecia miejsce 
malarstwa zajê³a fotografia, która zapewni³a tematowi ogromn¹ popularnoœæ. Niewiele jest 
albumów rodzinnych bez zdjêæ martwych dzieci. Ale jeœli przyjrzeæ siê im uwa¿nie, to okazuje 
siê, ¿e przedstawiaj¹ ma³ych nieboszczyków w nowej, niezwyczajnej pozie: dziecko nie le¿y 
ju¿ na ³o¿u œmierci; ubrane w piêkny, odœwiêtny strój siedzi w fotelu i (...) oczy ma szeroko 
otwarte albo pó³przymkniête, rzadko kiedy zamkniête. (...) tê sam¹ pozê widzimy na obra-
zach i rzeŸbach. Nie jest to wiêc przypadek ani nieudolnoœæ, tylko chêæ przedstawienia dziec-
ka, w odró¿nieniu od doros³ego, jako ¿ywego raczej ni¿ umar³ego. Œmieræ dziecka jest pierw-

15)sz¹ œmierci¹ nie do zniesienia” . 
Tego typu zdjêcia – portrety poœmiertne doros³ych i dzieci w pe³nym ubraniu na krze-

s³ach, b¹dŸ w ³ó¿kach – zosta³y pokazane w filmie Alejandro Amenabara pt. Inni z Nicole 
Kidman w roli g³ównej. Portrety w trumnach i wykadrowane fragmenty cia³a, podobne jak 
na fotografiach Andresa Serrano, s¹ tak¿e motywem w serialu Alana Balla, Szeœæ stóp pod 
ziemi¹. Grozê w takich zdjêciach wywo³uj¹ oczy zarówno zamkniête jak i – mo¿e jeszcze 
bardziej – nienaturalnie pó³przymkniête. Odbiorca nie daje siê zwieœæ starannej aran¿acji 
u³o¿enia cia³a, w dodatku w pe³nym stroju, lêk i niepokój wzbudza obca, odpychaj¹ca mart-
woœæ cia³a widoczna w bezw³adnej, zwiêdniêtej pozie i pustych, obojêtnych oczach. Trup ma 
oczy plastikowej lalki, które nie wyra¿aj¹ nic i na nic nie patrz¹, s¹ przezroczyste, transpa-
rentne, przeœwituj¹ce. Nie ma w nich duszy, ¿adnej iskry ¿ycia. Twarz trupa upodabnia siê do 
teatralnej maski lub nabiera pos¹gowych, wyidealizowanych rysów. 

Podobnie jak cia³o nieboszczyka zdradza pustkê, wydaje siê byæ wydr¹¿one od œrodka, jak 
pusta pow³oka, jak kukie³ka od³o¿ona po przedstawieniu. I w³aœnie ta martwota i pustka 
najbardziej przera¿aj¹, to Nic w oczach, które zapamiêtuje siê do koñca ¿ycia, które uparcie 
drêczy i nie pozwala siê wyt³umaczyæ. Georges Buraud pisa³, ¿e „Jeœli maska w swojej naj-
wy¿szej funkcji jest narzêdziem metamorfozy, jeœli œmieræ to metamorfoza najistotniejsza, to 
œmieræ musi jako œrodka czy œwiadectwa u¿ywaæ w³aœnie maski. (...) twarz ta pozostaje ideal-

16)nie nieœmiertelna; w niebiosach staje siê os³on¹ i jakby hosti¹ ducha” . 

14) Thomas Louis Vincent, Trup. Od biologii do antropologii, prze³. K. Kocjan, £ódŸ 1991, s.101.
15) Aries Philippe, Œmieræ drugiego cz³owieka [w:] Wymiary œmierci, opr. Stanis³aw Rosiek, Gdañsk 2002, s. 177, 182.
16) Buraud Georges, Maski i œmieræ: byæ wreszcie sob¹, prze³. R. Forycki [w:] Maski, tom II, opr. Maria Janion, Sta-

nis³aw Rosiek, Gdañsk 1986, s. 135.
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Portrety poœmiertne pe³ni¹ przede wszystkim funkcjê konsolacyjn¹, stanowi¹ pociesze-
nie maj¹ce ukoiæ stratê i zapewniæ punkt zaczepienia dla nietrwa³ej, ulotnej pamiêci. Jednak 
jest to tak¿e zabieg uprzedmiotowienia, nawet jeœli powodowany rozpacz¹ i ¿alem. Bo prze-
cie¿ nikt nie pyta zmar³ego o zgodê na zrobienie mu fotografii. Decyzjê tê podejmuj¹ jego 
bliscy kieruj¹c siê raczej swoim interesem emocjonalnym. W ten sposób zmar³y staje siê 
ubezw³asnowolniony, nastêpuje fetyszyzacja jego cia³a, które zdaniem ¿ywych, mo¿na spro-
wadziæ do biernego obiektu, maj¹cego zaspokoiæ ich egocentryczn¹ potrzebê posiadania 
kogoœ, kogo siê kocha³o. Bo w³aœnie po to robi siê zdjêcia zmar³emu – ¿eby go posiadaæ. 

Ale podejœcie do zmar³ego mo¿e byæ zgo³a odmienne, jak np. na wstrz¹saj¹cej fotografii 
Disderiego – Martwi komunardzi (1871 rok). Pomijam tutaj kontekst historyczny tego zdjê-
cia, skupiaj¹c siê jedynie na jego wymowie. S³usznie zauwa¿a Thomas, ¿e „negacja znaczenia 

17)trupa lub pozbawienie go znaczenia jest zawsze sposobem przyw³aszczenia go sobie” . 
Bezbronne, okaleczone cia³a skatalogowano w poni¿aj¹cy sposób i poddano upokarzaj¹cej, 
hurtowej prezentacji, demonstruj¹c nad nimi w³adzê, przeciwko której nie mog¹ siê ju¿ 
zbuntowaæ. Twarze o zapad³ych oczodo³ach, z policzkami jakby wessanymi do œrodka spra-
wiaj¹ wra¿enie zakneblowanych z bezsilnoœci. W³adza nad trupem symbolizuje tutaj próbê 
zaw³adniêcia sam¹ œmierci¹.

Baudrillard pisa³, ¿e fotografie s¹ potrójnym zaprzeczeniem: ca³oœci, ruchu i g³osu, i ¿e 
18)zdjêcie wizualizuje widmo sobowtóra . Ja doda³abym, ¿e fotografia zmar³ego to syzyfowa 

niezgoda na œmieræ biologiczn¹, ale osi¹gana przez ten rodzaj sztuki, który siê w³aœnie ze 
œmierci wywodzi. Fotografia zmar³ego jest œmierci¹ niemo¿liw¹, bowiem podwójn¹, zinten-
syfikowan¹; jest unieruchomieniem ju¿ nieruchomego, umilkniêciem ju¿ milcz¹cego, figur¹ 
absurdalnej wstêgi Mobiusa, z której nie ma drogi ucieczki. Fotografia zmar³ego retuszuje 
rzeczywistoœæ, ma zapobiec znikniêciu zmar³ej osoby w czasie i przestrzeni, w koñcu wywo-
³uje ducha zmar³ego ze „sztucznej wiecznoœci” (pojêcie Wis³awy Szymborskiej), p³askiej 
fotografii, tak jak siê wywo³uje zdjêcie z negatywu. 

19)„W Fotografii (...) Czas zostaje po³kniêty” , dlatego fotografia zmar³ego jest niczym pro-
teza pamiêci, bo ludzki umys³ transcenduje przesz³oœæ, przysz³oœæ i teraŸniejszoœæ, podró¿uje 
w czasie. Fotografia jest dla cz³owieka wehiku³em czasu, siêga w otch³añ czasu czerpi¹c zeñ 
³y¿kê przesz³oœci, w której próbujemy siê zanurzyæ. 

Na koñcu tego w¹tku niech znajdzie siê zdjêcie najbardziej szokuj¹ce, najbardziej zbli¿a-
j¹ce do istoty fotografii, zdjêcie, w którym zbiegaj¹ siê w jednym punkcie Eros i Tanatos, spla-
taj¹c siê siê ju¿ nad wyraz œwiadomie. Fotografia pt. Dziewczyna zmar³a we œnie Jeffrey’a 
Silverthorne'a nikogo nie pozostawia obojêtnym. W zasadzie zdjêcie to mog³oby byæ prze-
piêknym, poetyckim, aktem kobiety o rozmarzonej, uœpionej twarzy i rozrzuconych kokiete-
ryjnie rêkach. Mog³oby, gdyby nie rozdzieraj¹ca oczy blizna po sekcji zw³ok. Georges Bataille 
ostrzega, ¿e: „Znieruchomia³y trup mia³ w sobie coœ z gwa³tu, którego pad³ ofiar¹: wszystkie-
mu, co znajdowa³o siê w zasiêgu jego >>zaraŸliwoœci<<, grozi³a podobna ruina. (...) zakaz 

20)(tabu) sprzeciwia siê generalnie pragnieniu dotkniêcia” . Gwa³t zadany przez œmieræ zbli¿a  
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17) Thomas Louis Vincent, op. cit., s. 107.
18) Zalewski Cezary, Fenomenologia fotografii. Poetycka percepcja w ujêciu Anny Kamieñskiej i Tymoteusza Karpo-

wicza, „Ruch Literacki”, zeszyt nr 6, listopad-grudzieñ 2007, s. 544.
19) Barthes Roland, Œwiat³o obrazu. Uwagi o fotografii, prze³. Jacek Trznadel, Warszawa 1996, s. 154.
20) Bataille George, Erotyzm, prze³. Maryna Ochab, Gdañsk 2007, s. 51.
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siê tutaj niebezpiecznie do gwa³tu w rozumieniu seksualnym. Tabu nekrofilii zostaje niepo-
koj¹co naruszone. Kobieta-trup ukazuje siê odbiorcy jako zalotna i poci¹gaj¹ca, a zarazem 
odstraszaj¹ca, gro¿¹ca zara¿eniem œmierci¹. Podœwiadome dotkniêcie trupa groziæ mo¿e 
rozk³adem duszy, dotkniêcie realne – rozk³adem cia³a. Dwa pozornie opozycyjne wzglêdem 
siebie popêdy z³¹czy³y siê w jednoœæ zgodnie d¹¿¹c do destrukcji. Gwa³t œmierci jako osta-
teczna i nieodwracalna przemoc wobec cz³owieka.

Pytanie, jakie siê tu nasuwa, to czy trupia modelka na fotografii Jeffrey’a zosta³a spe-
cjalnie upozowana czy te¿ zgodnie z tytu³em œmieræ zasta³a j¹ we œnie, dlatego zastyg³a ju¿ na 
zawsze w tak uroczej pozie (jak wiadomo cia³o tê¿eje po œmierci)? Dla fotografii funeralnej 
nie ma to wiêkszego znaczenia, poniewa¿ – jak ju¿ to zosta³o opisane wczeœniej – ka¿dy port-
ret poœmiertny jest zawsze wizj¹ zmar³ego, jego zaaran¿owaniem, kreacj¹. Fotografia zmar-
³ego pragnie odgrywaæ teatr ¿ycia, gdzie re¿yserem s¹ ¿ywi, a publicznoœci¹ œmieræ.

Eros i Tanatos

Cia³o ludzkie (a nie ludzka osoba) scala ze sob¹ dwa tak ro¿ne obszary fotografii, jak 
erotyka i zdjêcia zmar³ych. Fetyszyzowanie cia³a nastêpuje zarówno w fotografii erotycznej 
czy pornograficznej, jak i w praktyce fotografowania funeralnego, w obu przypadkach cia³o 
oddziela siê od osoby, choæ w ka¿dym z nich w ca³kiem odmienny sposób. Fotografia ero-
tyczna „uœmierca” osobê, podczas gdy fotografia funeralna – chce j¹ odzyskaæ, „o¿ywiæ”. 

Zmarli s¹ dzie³em najgenialniejszego fotografa: Œmierci, która potrafi unieruchomiæ na 
trwa³e swojego modela. Fotografie zmar³ych obrazuj¹ transgresjê dokonan¹, trwa³¹ meta-
morfozê w niewywo³ywany ju¿ negatyw minionego ¿ycia. 

Racjê mia³y ogarniête strachem prymitywne plemiona twierdz¹c, ¿e aparat fotograficzny 
zabija duszê, ¿e j¹ nieodwracalnie kradnie z cia³a. Poniewa¿ ka¿de zdjêcie to esencja œmierci: 
utrwalony kolejny etap na drodze naszego w³asnego umierania, to œmieræ konkretnej chwili 
oraz œmieræ tej osoby, jak¹ byliœmy kiedyœ, œmieræ dzieciñstwa. Ze statycznego zdjêcia cienk¹ 
stru¿k¹ wycieka dusza. Fotografia zawsze pozostaje p³aska, cicha, martwa.

Anna Alochno-Janas
Eros i Tanatos w fotografii. Miêdzy po¿¹daniem a œmierci¹

Streszczenie

Traktuj¹c freudowskie popêdy erosa i tanatosa jako punkt wyjœcia, w eseju rozwa¿am rlê 
cia³a w fotografii. Cia³o ludzkie ³¹czy dwa tak ro¿ne obszary fotografii jak erotyka i zdjêcia 
zmar³ych. Fetyszyzowanie cia³a nastêpuje zarówno w fotografii erotycznej czy pornograficz-
nej, jak i w fotografii funeralnej, w obu przypadkach cia³o oddziela siê od osoby, choæ w ka¿-
dym z nich w ca³kiem odmienny sposób. Fotografia erotyczna „uœmierca” osobê, podczas 
gdy fotografia funeralna chce j¹ odzyskaæ, „o¿ywiæ”. 

Summary

Treating Freudian drives of eros and tantanos as a starting point, the essay considers              
a role of body in photography. Human body combines such different fields of photography as 
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erotica and pictures of dead people. Fetishing of body takes place not only in erotic and 
pornographic photography but also in funeral photography. In both cases a body is detached 
from a person however, in a completely different way. Erotic photography ‘kills’ a person 
while funeral photography tries to bring a person back, ‘revive her’. 
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Fotografia jako szkic

Przyjê³o siê zwi¹zki malarstwa i fotografii postrzegaæ w aspekcie ich wzajemnych wp³y-
wów i opozycji. Te zwi¹zki, w formie intensywnej, trwaj¹ mniej wiêcej od ostatniej æwierci 
XIX wieku, a wiêc od czasów rewolucji impresjonistycznej. Wczeœniej widziano w fotografii 
przede wszystkim walory dokumentacyjne. To pierwotne zadanie fotografii pozwoli³o dzie-
wiêtnastowiecznym malarzom uwolniæ siê od obowi¹zku dokumentowania rzeczywistoœci, 
przyczyniaj¹c siê tym samym do gwa³townych przeobra¿eñ mentalnych i do nowego definio-
wania zadañ sztuki. Jednak¿e mniej wiêcej od lat 70. XIX wieku fotografia zaczê³a inspirowaæ 
malarzy tak¿e do eksperymentów formalnych, wykraczaj¹c niejako poza swe granice czystej 
dokumentacji. Przejawia³o siê to w stosowaniu swobodnego, przypadkowego kadra¿u, ujêæ 
pod œwiat³o, studiowania faz ruchu. Inspiracje fotografi¹ s¹ w malarstwie tego czasu w wielu 
przypadkach tak bardzo czytelne, ¿e wrêcz wywo³uj¹ z³udzenie... fotografii. 

Wraz z rozwojem technik fotografowania ma miejsce zjawisko odwrotne. To malarstwo 
inspiruje fotografiê. Najsilniej odcisn¹³ na niej swe piêtno impresjonizm, choæ fotografia ule-
ga³a i wp³ywom estetyki malarstwa holenderskiego, manieryzmu czy pompierskiego akade-
mizmu (Reiland). Efektem impresjonistycznego piktoralizmu by³o rozmycie konturów, ma-
lowniczoœæ ujêæ, nostalgiczny nastrój. Zapisany na negatywie kadr lub odbitkê poddawano 
skomplikowanym zabiegom technicznym, aby efekt ostateczny upodobniæ do malarstwa. 
Techniki chromianowe czy bromowe znakomicie siê do tego nadawa³y. Szczególny rozkwit 
prze¿ywa³ piktortalizm na  prze³omie XIX i XX wieku (tendencje te widoczne s¹ w twórczoœci 
Jana Bu³haka, Tadeusza Wañskiego, Leonarda Misonne, Roberta Demachy, a nawet Edwarda 

1)Stieglitza) .
W dobie rozwoju nowych tendencji w sztuce w I po³owie XX wieku, piktoralizm by³  po-

strzegany przez awangardê jako anachroniczny, jako swoisty akademizm. Wykorzystywanie 
modernistycznych schematów przy komponowaniu kadrów, szukanie i naœladowanie „im-
presjonistycznego” œwiat³a, by³y bowiem w dobie sztuki d¹¿¹cej nieuchronnie do abstrakcji, 
przejawem obecnoœci przetrwa³ych tendencji.

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku – inspiracji fotografi¹ malarstwa i odwrot-
nie – inspiracji malarstwem fotografii, mamy do czynienia ze wzajemnym odbieraniem sobie 
pola swoich kompetencji – fotografia wchodzi w rolê malarstwa, malarstwo zastêpuje foto-
grafiê. Sta³o siê tak na skutek badania mo¿liwoœci wyrazowych w obrêbie obu tych dyscyplin, 
ale by³ to bodaj ich najœciœlejszy zwi¹zek w dotychczasowych dziejach. Autonomia fotografii  
i jej samodzielny byt jako medium sztuki kszta³towa³a siê stopniowo na przestrzeni pierwszej 

1) Grabowski Lech, Owocny mezalians, „Sztuka”, 1999, s. 36-37.
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po³owy XX wieku, co nie wyklucza³o ca³y czas jej s³u¿ebnej roli jako œrodka dokumentuj¹cego 
i jako narzêdzia sztuki. Tak¿e antynomia: metaforyczny czy dokumentacyjny charakter foto-
grafii wydaje siê byæ dzisiaj rozwi¹zana. Obie te sfery wspó³egzystuj¹ z sob¹, prze¿ywaj¹c 
swoje wzloty i nawroty ró¿nych trendów, obecnych w nich na przestrzeni lat.  

Obiektem zainteresowania historyków sztuki i fotografii od pewnego czasu sta³a siê tak-
¿e rola fotografii jako narzêdzia, nieraz wstydliwie skrywanego, wykorzystywanego chêtnie 
tak¿e przez te nurty sztuki dziewiêtnastego wieku, które niemal na sztandarze mia³y wypisa-
ne has³a pielêgnowania malarskiego warsztatu jako jednego z czynników warunkuj¹cych ja-
koœæ malarskich dokonañ. Tak¹ tendencj¹ by³ dziewiêtnastowieczny akademizm. Akade-
mizm, stoj¹c na stra¿y wielkich tematów w sztuce, korzysta³ sekretnie z nowoczesnego wy-
nalazku fotografii. Sekretnie, gdy¿ ca³a filozofia sztuki akademickiej i dydaktyki prowadzonej 
w krêgu akademii, bardzo ortodoksyjnie przestrzega³a hierarchii tematów i procedury wyko-
nania dzie³a. Wczesna, raczkuj¹ca fotografia, nie mog³a oczywiœcie sprostaæ tym wymaga-
niom, choæ wtedy najbli¿ej otar³a siê o ten problem. Pozowane zdjêcia, statyczne krajobrazy 
sprzed ery fotografii migawkowej, w jakimœ sensie, tak¿e z powodu ograniczeñ technicznych, 
zbli¿a³y siê do estetyki akademickiej. Jednak¿e problem tkwi³ w ca³ej filozofii procedury ma-
larskiej, na której ufundowana by³a sztuka akademicka. Powstawanie dzie³a i towarzysz¹ca 
temu procesualnoœæ, by³ uœwiêcon¹ praktyk¹ akademii. Fotografia wypiera³a, przez sw¹ 
³atwoœæ rejestracji, ogromny obszar dzia³añ przypisanych do sztuki akademickiej, wrêcz sta-
nowi¹cy warunek sine qua non jej istnienia. Przez to stawa³a siê niebezpiecznie ³atwym 
narzêdziem, które mog³o byæ u¿yte bez g³êbszej znajomoœci tajników sztuki malarskiej, po-
znawanych mozolnie w ci¹gu d³ugich lat nauki. Zagro¿ony zosta³ w tym momencie elitaryzm 
sztuki akademickiej.

 W obliczu paradygmatów sztuki akademickiej fotografia mog³a egzystowaæ tylko i wy-
³¹cznie na prawach podrzêdnego medium sztuki, miêdzy innymi przez nieistnienie w niej, 
obecnego w sztuce akademickiej, procesu wyboru i komponowania. Przez komponowanie 
nale¿y rozumieæ tu ca³y proces budowania obrazu, wraz z cytatami z dawnych mistrzów                  
i dobieraniem rekwizytów wed³ug pewnych ustalonych regu³. Nauka komponowania, która 
by³a zwieñczeniem edukacji, zasadza³a siê na kompilowaniu najpiêkniejszych elementów             
w idealn¹ ca³oœæ. By³ to akt, w którym decyzja i smak malarza mia³y kluczowe znaczenie. Z te-
go miêdzy innymi powodu dziewiêtnastowieczni krytycy sztuki odmawiali fotografii miana 
sztuki. Proces wyboru, tak wa¿ny dla sztuki akademickiej, poprzedzony by³ d³ugimi i ¿mud-
nymi studiami rysunkowymi, w wyniku których artysta zyskiwa³ absolutn¹ pewnoœæ rêki i pa-
miêciow¹ umiejêtnoœæ odtwarzania wyuczonych motywów. Z tej umiejêtnoœci skwapliwie 
korzysta³, ona sakralizowa³a jego status, wiedzê malarsk¹ czyni¹c wiedz¹ absolutn¹. Foto-
grafia, stosowana w charakterze rejestracyjnym, jako odpowiednik dawnego szkicu, dewa-
luuje mit maestrii i rolê artysty jako guru sztuki, bowiem mo¿e byæ pomocnym narzêdziem  
w rêku amatora - malarza. A jednak korzystali z niej zarówno zaprzedani akademicy jak i ów-
czesna awangarda artystyczna.

Maria Poprzêcka w eseju Paralele, opisuje doœæ zabawne ale jak¿e znamienne zda-
2)rzenie . Lucjan Siemiradzki po latach wyzna³, ¿e pierwowzorem kompozycyjnym jednego               

z najbardziej znanych obrazów jego ojca Henryka Seimiradzkiego, pod tytu³em Dirce chrzeœ-
cijañska, by³o zdjêcie wykonane w jatce na Zatybrzu. Lucjan Siemiradzki tak opisywa³ to 
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2) Poprzêcka Maria, Paralele [w:] Pochwala malarstwa, Gdañsk 2000. 
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zdarzenie: „Ojciec wzi¹³ wówczas doro¿kê i pojechaliœmy do jatek na Zatybrzu. Ojciec foto-
grafowa³ zwierzê z kilku stron, d³ugo mu siê przygl¹daj¹c. By³ to ten sam byk, któremu póŸ-

3)niej na obrazie przygl¹da³ siê ze œwit¹ pretorianów Neron.”  Zdjêcie to, z naniesionymi po-
prawkami Siemiradzkiego, zachowa³o siê. Pomijaj¹c kwestiê prawdziwoœci tej relacji, której 
Maria Poprzêcka nie daje wiary, interesuj¹cy jest zabieg spreparowania odbitki, tak aby by³a 
ona u¿yteczna dla ca³oœci kompozycji. By³o to zgo³a nowe, nieznane akademickiej procedu-
rze warsztatowej zjawisko, a tej ortodoksyjnie przestrzegano. Siemiradzki nakreœli³ na foto-

4)grafii plamy imituj¹ce stroje (zw³aszcza czytelne jest to w przypadku postaci Nerona) . 
Ustawi³ tym samym kolory i œwiat³a w obrazie, co czyniono zawsze we wstêpnej fazie trady-
cyjnego malowania. Jednak ostateczna wersja Dirce jest odwrócona w stosunku do prze-
komponowanego zdjêcia. Nie jest w tym momencie istotne, jakie by³y kolejne fazy tych prze-
kszta³ceñ, wa¿ne s¹ obna¿one arkana warsztatu szacownego akademika. Mimo wszystko, 
akademia ze swym kultem malarskiego warsztatu, musia³a odcinaæ siê od takiego postêpo-
wania. Czyni³a to w imiê zachowania wysokiego poziomu dydaktyki, gdy¿ zdanie siê na swo-
isty szkic, jakim by³a fotografia, zabija³o zdolnoœæ obserwacyjn¹ i bieg³oœæ rysunkow¹, które 
by³y fundamentem doktryny akademickiej. Wiedzia³ o tym Wojciech Gerson, skwapliwie 
przestrzegaj¹c swoich studentów przed u¿ywaniem fotografii, co i tak, mimo autorytetu 
swego mistrza, czynili. 

Sam Gerson wykonywa³ mnóstwo zdjêæ i to od pocz¹tku swej kariery artystycznej, prze-
mierzaj¹c w czasie tzw. wêdrówek piechotnych ca³¹ Polskê i wykonuj¹c dokumentacje 
rysunkowe i fotograficzne. Uczestnikami tych wêdrówek byli studenci z pracowni Franciszka 
Piwarskiego, z której to Gerson siê wywodzi³, tworz¹cy tzw. grupê Marcina Olszyñskiego. 
Olszyñski zosta³ póŸniej wziêtym fotografikiem warszawskim, podsy³aj¹cym swoim kolegom 
realistom, nieraz do odleg³ych czêœci Europy, zdjêcia z zamawianymi przez nich motywami. 
Gerson, jak wspominali jemu wspó³czeœni, nigdy nie stosowa³ fotografii jako fazy pomoc-
niczej w procesie powstawania dzie³a. Pozosta³ w tym wzglêdzie wierny tradycyjnej meto-
dzie, szczególnie uczulaj¹c swych studentów na wyostrzanie obserwacji. Jest jeszcze jeden 
powód niechêci Gersona do fotografii. To kwestia pewnej etyki artystycznej, na stra¿y której 
zreszt¹ sta³a akademia (z tych¿e samych powodów nie uznawa³a szkicowej faktury dzie³a, 
któr¹ prowokacyjnie stosowali impresjoniœci).   

Tymczasem, w roku 1853 powsta³o w Pary¿u stowarzyszenie Louisa – Camille d'Oliviera 
5)specjalizuj¹ce siê w aktach wykonywanych na potrzeby artystów . Z czasem powstan¹ spe-

cjalne albumy, które jak niegdyœ akademickie wzorniki fizjonomii Le Bruna, prezentowaæ 
6)bêd¹ pozy aktów, utrwalone przez wielkie europejskie malarstwo . Na rynku funkcjonuj¹ 

te¿, jak niegdyœ sztychy, albumy z czêœciami cia³a ludzkiego, fotografowanymi na potrze-            
by malarzy. Ró¿nica polega jednak na tym, ¿e te niegdysiejsze sztychy s³u¿y³y nauce aktu                      

3) Mossakowska Wanda, Pomoce fotograficzne Michaela Manga do obrazów Henryka Siemiradzkiego (1872-
1884), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 32, 1984, nr 2, s. 211-221.

4) Fotografia ta publikowana jest w ksi¹¿ce Marii Poprzêckiej: M. Poprzêcka,  op. cit., s. 74, 75. 
5) Rouillé André, Fotografia. Miêdzy dokumentem a sztuk¹ wspó³czesn¹, . Oskar Hedemann, Kraków 2007,                 

s. 346.
6) Do najbardziej znanych pozycji tego typu nale¿a³y: Alexandre Quinet, Studium z natury, album Marconiego                 

z pe³nym wyborem póz kobiecych i mêskich, bêd¹cych cytatami z historii malarstwa, czy te¿ album Jeana -Louisa 
Igouta Por. Rouillé André,  Fotografia... op. cit., s. 346.

prze³
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i wykorzystywane by³y w procesie edukacji. Albumy fotograficzne s³u¿¹ artystom ju¿ ukszta³-
towanym. Jednak¿e œwiadomoœæ istnienia takiego „bryku” zwalnia studenta z obowi¹zku 
mozolnego przyswajania anatomii. W pewnym sensie fotografia demoralizowa³a wiêc m³o-
dych adeptów sztuki malowania. 

Jednak nie u wszystkich malarzy i krytyków pos³ugiwanie siê fotografi¹ budzi³o negatyw-
ne uczucia. Pozytywnie wyra¿a³ siê o niej Eugenne Delacroix czy David O. Hill. Bardzo zna-
mienny wydaje siê dla tego zjawiska tekst Boles³awa Prusa, napisany dla „Kuriera Warszaw-
skiego” w 1885 roku, w którym zachwyca siê on wynalazkiem fotografa Brandela (tzw. rewo-

7)lwerem aparatu do wykonywania zdjêæ migawkowych) . Czytamy w nim: „Przypuœæmy, czy-
telniku, ¿e jesteœ (Bo¿e uchowaj) artyst¹ malarzem i chcesz na przyk³ad wymalowaæ ch³opca 
skacz¹cego przez sznur. Gdybyœ by³ malarzem dawnej szko³y, wówczas objecha³byœ wszyst-
kie galerie europejskie w celu dowiedzenia siê, jakim sposobem klasycy przedstawiali ch³op-
ców skacz¹cych przez sznur (…). Gdybyœ jednak by³ artyst¹ nowej szko³y, jak u nas, Gierym-
skim lub Witkiewiczem, wówczas poszed³byœ do sali gimnastycznej i tam przypatrzy³byœ siê, 
jak skacz¹ zwyczajni ch³opcy. Siadywa³byœ przez kilka dni po kilka godzin, przypatrzy³byœ siê 
skokom kilkuset ch³opców, obra³byœ sobie jak¹œ chwilê skoku i nareszcie odrysowa³byœ 
ch³opca skacz¹cego, nie bêd¹c zreszt¹ pewnym, czy w uk³adzie jego r¹k albo w wichrze w³o-
sów i odzienia, albo w wyrazie twarzy – nie przeœlepi³eœ jakiegoœ szczegó³u. Mo¿e siê bowiem 
zdarzyæ, ¿e po setkach obserwacji zrobisz ch³opcu skacz¹cemu rêce ch³opca siedz¹cego albo 
fizjonomiê ch³opca ucz¹cego siê lekcji. Tymczasem do tej samej sali gimnastycznej, nota-
bene dobrze oœwietlonej, wchodzi pan Brandel ze swoj¹ »bezmyœln¹ maszyn¹« i – w ci¹gu 
pó³ sekundy zdejmuje jak najdok³adniejsz¹ fotografiê ch³opca skacz¹cego. Nim zaœ ty go 
zaobserwujesz, narysujesz i poprawisz, pan Brandel obejdzie pó³ Warszawy i pozdejmuje 
fotografie z ludzi nie tylko skacz¹cych, ale – spaceruj¹cych, huœtaj¹cych siê, p³ywaj¹cych, 
jad¹cych konno, graj¹cych w kó³ko, handluj¹cych koñmi lub jarzynami, bawi¹cych siê w pias-
ku itd. Co wiêcej: za prawdziwoœæ ka¿dej fizjognomii, ka¿dego ruchu rêki, nogi, odzienia – 
pan Brandel mo¿e rêczyæ g³ow¹. Gdy¿ zrobi³a to »bezmyœlna maszyna«. Krótko mówi¹c: dla 
»obserwacji malarskiej«, dla notowania postawy, fizjognomii i wszelkiego ruchu fotografia 
momentalna (czyli migawkowa – WB) jest tysi¹c razy pewniejsza ani¿eli oko malarza, jest 

8)tym dla artystycznych notatek, czym telegraf dla komunikacji” .
Prus czyni³ swoje spostrze¿enia z pozycji pozytywisty, przychylnie nastawionego do no-

wego wynalazku, choæby z racji przypisanego doñ funkcji notowania nieprzek³amanej rze-
czywistoœci. Malarze tej formacji – realiœci, chêtnie korzystali z aparatu fotograficznego jako 
ze swoistej maszyny do szkicowania. Wiemy, ¿e notatki fotograficzne powszechnie wyko-
rzystywane by³y przez Barbizoñczyków. Tworz¹cy w koloni Barbizon Polak Franciszek Szer-
mentowski pisa³ do swojego przyjaciela Marcina Olszyñskiego aby przys³a³ mu do Barbizon 
fotografie Mazowsza, bo w³aœnie zamierza malowaæ ukochane, nizinne krajobrazy (!) Wyda-
je siê to z pozoru sprzeczne z przyœwiecaj¹c¹ Barbizoñczykom ide¹ malowania w plenerze, 
notowaniem realnej natury. Ale có¿ mo¿e byæ bardziej obiektywnego i u¿ytecznego w tym 
procesie  ni¿ zdjêcie? Fotografia momentalna traktowana by³a w³aœnie w takich kategoriach. 
Skorzysta z niej póŸniej Degas maluj¹c swoje konie na wyœcigach i oddaj¹c, dziêki wynalaz-
kowi Mugbridge'a, niemo¿liwe do  zaobserwowania fazy ruchu konia w galopie. 
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7) www.edu.info.pl/1307 (dostêp: 22.04.2009).
8) Ibidem.
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Problem wykorzystania fotografii przez impresjonistów wydaje siê byæ wci¹¿ niewyczer-
panym przez badaczy zjawiska. Jak ju¿ wspomniano, w tym momencie rozwoju sztuki zaciera 
siê ostra linia podzia³u miêdzy dyscyplinami. Powodem tego by³o odejœcie malarstwa od 
tematyki narracyjnej w kierunku notuj¹cej wra¿enie i ulotny stan zjawiska. Jak¿e bliskie by³o 
to zainteresowaniom fotografii. Ale by³ i powód drugi – ca³kowicie odmieniona procedura 
malarska, któr¹ zaczêli kultywowaæ impresjoniœci, a do której narodzin walnie przyczyni³a siê 
fotografia. U¿ywana jako narzêdzie, okaza³a siê milowym krokiem w rozwoju nowoczesnych 
form ekspresji malarskiej ufundowanej na gruzach akademizmu.

Aleksandra Gie³doñ – Paszek
Fotografia jako szkic

Streszczenie

Zwi¹zki fotografii i malarstwa trwaj¹ co najmniej od ostatniej æwierci XIX wieku i maj¹ 
charakter obustronny. Wczeœniej fotografia pe³ni³a rolê jedynie dokumentacyjn¹. Analizuj¹c 
wzajemne oddzia³ywanie w sferze wizualnej, nie nale¿y zapominaæ o fotografii stosowanej 
jako narzêdzie, pomocne malarzom, które zajê³o dawn¹ rolê szkicu. Mia³o to ogromny 
wp³yw na zmianê ca³ej procedury malarskiej, zw³aszcza praktyki akademickiej i przyczyni³o 
siê do jej istotnych przeobra¿eñ. 

Summary

Relationships between photography and painting have lasted since last quarter of XIX 
century and are mutual. Previously, the role of photography was only documentary. 
Analyzing an interaction in visual sphere, it cannot be forgotten that photography used as a 
tool, helpful for painters replaced an old sketch. It had a significant influence on changing 
the whole painting procedure, especially academic practice and contributed to its crucial 
transformation.
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Logika oka i ucha (O twórczoœci Stefana Themersona)

Putek. – (...) ludzie, ilekroæ ich spytam na drodze, zawsze myœl¹, ¿e we mnie jest coœ psie-
go; psy myœl¹, ¿e we mnie jest coœ cz³owieczego; ryby-pi³y myœl¹, ¿e we mnie jest coœ s³owi-

1)czego; a koty myœl¹, ¿e we mnie jest coœ z ryby (...)” . 
Pêdrek Wyrzutek, prócz tego, i¿ œwietnie wpisuje siê w literacko-filmow¹ galeriê 

Themersonowskich „dziwacznych” postaci, jest przede wszystkim czyteln¹ metafor¹ stale 
obecnej w twórczoœci tego pisarza strategii awangardowej syntezy sztuk; jest znamieniem 
metody twórczej, polegaj¹cej na wielow¹tkowoœci oraz wielokodowoœci przekazu artystycz-
nego. Jedna z napotkanych przez Pêdrka bohaterek, ¿ona Karabiniera, powie o nim: „On jest 

2)stworzenie fikcyjne. On nie istnieje” . I owszem, ale jest te¿ inny wymiar jego pseudoegzys-
tencji: Wyrzutek istnieje jako œlad ca³ej serii ludzkich wyobra¿eñ o rzeczywistoœci oraz spo-
sobów jej percepcji. 

Okreœlenia „twórca awangardowy” u¿ywanego w odniesieniu do Stefana Themersona 
nie powinno siê nigdy zawê¿aæ do znacznika chronologicznego na mapie literackiej czy, co 
gorsza, upraszczaj¹cej etykiety „twórca eksperymentuj¹cy” (o ile nie wystêpuje ona w odpo-
wiednim kontekœcie). Problem le¿y zwykle u podstaw rozwa¿añ, w wielu opracowaniach do-
chodzi bowiem do przek³amuj¹cego rozdzia³u na Themersona-pisarza i Themersona-fil-
mowca. Celowym zatem wydaje siê wyszukanie uniwersalnych dominant formalnych (a nie 
tylko tematycznych) dzie³ Themersona, a nastêpnie potraktowanie ich jako w³aœnie zworni-
ków i implikacji ca³oœci jego dorobku artystycznego. Obok tych najbardziej oczywistych, jak 
poetyka pure-nonsensu czy intertekstualnoœæ, pojawiaj¹ siê w nich przecie¿ strategie dalece 
bardziej z³o¿one i subtelne, dostrzegalne jedynie w³aœnie z perspektywy ogl¹du ca³oœci do-
konañ twórcy.

Urszula Czartoryska, autorka najbardziej chyba uniwersalnego i przenikliwego studium  
o dzia³alnoœci autora Przygód Pêdrka Wyrzutka, otwiera w nim tê szerok¹ perspektywê spoj-
rzenia: „Analityczna umys³owoœæ i wra¿liwoœæ Themersona wiod³y go ku ¿ywemu doznaniu 
synchronicznoœci dzia³ania naszych zmys³ów wobec totalnej mowy œwiat³a, dŸwiêku, któr¹ 

3)atakuje nas œwiat” . Pryncypialnie wiêc nale¿y traktowaæ fakt, i¿ Stefan Themerson to arty-
sta wpisuj¹cy siê zawsze œwiadomie i sumiennie w ten paradygmat awangardowy, który 
skodyfikowaæ mo¿na w trzech regu³ach: 1. realizowanie siê w dzia³aniach artystycznych                   
i paraartystycznych, 2. wielokodowoœæ przekazu, 3. sta³e naruszanie granic miêdzy sztuk¹              

1) Themerson Stefan, Przygody Pêdrka Wyrzutka, Warszawa 1958, s. 10.
2) Ibidem.
3) Czartoryska Urszula, Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy historyczne, Gdañsk 2006, s. 41. 
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4)a codziennoœci¹ . Paradygmat ów leg³ u podstaw ka¿dej sztuki wspó³czesnej, dokonuj¹cej 
siê w multiplikacji i interferencji form.

Trudno wyrokowaæ, które medium sta³o siê najwa¿niejszym dla Themersona; patrz¹c 
chronologicznie, kinu poœwiêci³ wczeœniejszy okres ¿ycia (poprzedzaj¹ to jeszcze próby foto-
graficzne), dzia³ania literackie z kolei zintensyfikowa³ po wojnie. Niew¹tpliwie jednak kino, 
fotografia i literatura, a dalej próby wykorzystania ich indywidualnych poetyk na gruncie 
spotkania siê tych sztuk, utrwali³y jedn¹ z najsilniejszych cech szczególnych jego twórczoœci – 
jak sam to okreœli³: „potrzebê tworzenia widzeñ”.

Pierwszym krokiem Themersona na drodze do filmowej przygody by³y fotogramy, czyli 
obrazy, jakie powstawa³y na œwiat³oczu³ych kliszach przys³oniêtych ró¿nymi przedmiotami. 
Na uwagê zas³uguje zaanga¿owanie artysty w proces obróbki technicznej dzie³a i jego pomy-
s³owoœæ w tym wzglêdzie. Wiêkszoœæ z tych obrazów zosta³a wykonana na tzw. stole tricko-
wym. K³ad¹c ró¿ne obiekty na przezroczystej folii, oœwietla³ je z góry lub z boku, ekspery-
mentuj¹c ze œwiat³em i cieniem, a nastêpnie filmowa³ od spodu przez szybê. Zdjêcia poklat-

5)kowe by³y wiêc form¹ animacji .
André Bazin pisa³: „(...) mo¿na by uwa¿aæ fotografiê za odlew: chodzi o zarejestrowanie 

6)na b³onie œwiat³oczu³ej odcisków przedmiotu za pomoc¹ œwiat³a” . Tradycyjna fotografia              
i film maj¹ zawsze charakter dokumentuj¹cy rzeczywistoœæ, narzuca siê zatem ich zbie¿noœæ 
z percepcj¹ wzrokow¹. G³ówne zadanie myœli estetycznej pocz¹tków dwudziestego wieku 
polega³o wiêc na przetransponowaniu fotograficznych replik œwiata (g³ównie fotografii re-
alistycznej) z dziedziny jarmarcznej uciechy, syc¹cej „obsesjê realizmu” (Bazin), w sferê sztu-
ki i doœwiadczenia estetycznego. Fenomenologia przynios³a refleksjê o samoczynnym tema-
tyzowaniu siê rzeczywistoœci w dziele filmowym, które „obdarza nas zmys³owo-naoczn¹ 
prawd¹ œwiata, prawd¹ utrwalon¹ i przek³adaln¹ w pe³ni na materia³ zmys³owej naocznoœci, 
daj¹c¹ siê w zwi¹zku z tym swobodnie odbieraæ, nie zaœ konstruowaæ w myœlowym i speku-

7)latywnym wysi³ku” . Wk³adem twórców fotografii abstrakcyjnej – Mana Raya, Lászla Moho-
loya-Nagya czy w³aœnie Themersona – by³o „odlewanie” fragmentów uniwersum niedostêp-
nych zwyk³ej percepcji wzrokowej; by³ to akt kreacji, nazwany przez Themersona w³aœnie 
„potrzeb¹ tworzenia widzeñ”; by³y to awangardowe „obrazy na wolnoœci”. Zarówno jego 
fotogramy, jak i filmy, nie nios³y w sobie surrealistycznej sugestii symbolicznego odczytania 
(jak choæby Pies andaluzyjski Buñuela i Dalego), ale sta³y siê raczej prób¹ wyjœcia naprzeciw 
„synchronicznoœci dzia³ania naszych zmys³ów”. 

Wiêkszoœæ fotogramów wykorzystana zosta³a przez Themersona w jego obrazach filmo-
wych, czego ukoronowaniem jest film Oko i ucho z 1945, swoisty „filmowy fotogram”; jest to 
oparta na czterech pieœniach Karola Szymanowskiego próba przek³adu muzyki na obraz. 
Dwa inne filmy figuruj¹ w londyñskim archiwum Themersonów z nastêpuj¹cymi opisami: 
Apteka (1930) – „fotogramy w ruchu”, Drobiazg Melodyjny (1933) – „fotogramy unisono do 

40

4) O takim paradygmacie pisze np. Ryszard W. Kluszczyñski, Awangarda: Rozwa¿ania teoretyczne, £ódŸ 1997, s. 64 i n.
5) Wybrane fotogramy Themersona, a tak¿e rysunek przedstawiaj¹cy stó³ trickowy, na jakim pracowa³, odnaleŸæ 

mo¿na na stronie internetowej Archiwum Themersonów w Londynie [www.themersonarchive.com – 
07/02/2009].

6) Bazin André, Film i rzeczywistoœæ, prze³. B. Micha³ek, Warszawa 1961, s. 13. 
7) Zalewski Andrzej, Film i nie tylko. Kognitywizm, emocje, reality show, Kraków 2003, s. 206. 
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8)muzyki Ravela” (oba, niestety, nie zachowa³y siê do dzisiaj) . Dla Themersona nierozdziel-
noœæ fotografii i filmu by³a naturalna. Jak pisze Czartoryska: „Obecnoœæ fotogramów – czyli 
obrazów ze swej natury statycznych – w filmach Themersona nie jest zaprzeczeniem dyna-
miki filmu. Filmy jego bowiem, przez fakt swej kola¿owej struktury, czyli sekwencji urywa-
nych, pokazywanych w zbli¿eniu ekspresyjnych wizji, podporz¹dkowuj¹ sobie fotogramy ja-

9)ko krótki b³ysk w potoku nap³ywaj¹cych obrazów” . W tej kwestii twórca Europy zbli¿a siê do 
idei filmu jako dzie³a sztuki kreacji, wyra¿onej najlepiej przez D¿igê Wiertowa: „Dzie³o filmo-

10)we okreœlamy dwoma s³owami: monta¿owe »widzê«” . Film to nie zdolnoœæ snucia cieka-
wej opowieœci (jak w filmie fabularnym), ale umiejêtnoœæ selekcji i organizacji tworzywa 
sk³adaj¹cego siê nañ, umiejêtnoœæ, w której stale obecny jest „wspó³czynnik mechanicznej 

11)reprodukcji” . Trójwymiarowoœæ zaœ zapisanego na taœmie obrazu wzbogacona zostaje                
o czwarty wymiar – czasu; dlatego te¿ Themersonowska koncepcja uruchamiania fotogra-
mów nierozerwalnie wi¹¿e ze sob¹ film i fotografiê, poddaj¹c je równoczeœnie pod dyktat 
literatury (np. Europa, która jest filmowym zapisem futurystycznego poematu Anatola Ster-
na w oryginalnym wydaniu z 1929 roku) i muzyki (np. wspomniane ju¿ wczeœniej Oko i ucho).

Jak siê wydaje, „potrzeba tworzenia widzeñ” przenika tak¿e literack¹ twórczoœæ Stefana 
Themersona. W znacznym stopniu organizuj¹ j¹ mechanizmy intertekstualnoœci, jednak 
okazuje siê, ¿e nie s¹ one wystarczaj¹c¹ kategori¹ dla opisania tych tekstów; funkcjonuj¹ 
raczej jako „pierwsze zadanie” dla czytelnika, poziom interpretacji, którego przekroczenie 
warunkuje mo¿liwoœæ czêœciowego przynajmniej wgl¹du w „tkaninê tekstu” (metafora Ro-
landa Barthesa jest tutaj chyba najw³aœciwsza). Czêœciowego tylko, gdy¿ w przypadku twór-
czoœci Themersona owa „tkanina” jest bardzo niejednorodna, sk³ada siê z wielu fragmentów 
o niekoniecznie literackiej, czy szerzej – artystycznej proweniencji; elementy te czêsto nie 
przystaj¹ do siebie przy pierwszym ogl¹dzie, tworz¹c pozornie inkoherentn¹, „chropowat¹” 
fakturê dzie³a.

U progu dwudziestego wieku, w kontekœcie gwa³townych zapaœci i przewartoœciowañ, 
jakim ulega³a kultura i cywilizacja zachodnia, jedn¹ z nowych, obiecuj¹cych mo¿liwoœci opi-
su œwiata sta³ siê kola¿ (collage). Doœæ wymieniæ technikê „ready made” Marcela Duchampa, 
fotomonta¿, kola¿ typograficzny czy dadaistyczne eksperymenty Tristana Tzary; zafascyno-
wany kola¿em by³ Kurt Schwitters, jeden z pierwszych twórców assemblage’y, tak wysoko 
ceniony przez autora Kardyna³a Pölätüo. Nic dziwnego, ¿e wyzyskania „przypadkowego 
spotkania na p³aszczyŸnie nieporozumienia dwu odleg³ych realnoœci”, jak pisa³ Max Ernst              

12)o kola¿ach , podj¹³ siê tak¿e na polu literackim Stefan Themerson. Zawa¿y³y chyba na tym 
dwa aspekty tej metody. Po pierwsze znakomita mo¿liwoœæ „przemycania” dokumentalizmu 
w obrêb dzie³a sztuki, przez co ta ostatnia zmuszona jest do prze³amywania granic w³asnej 
autonomii i konfrontacji z rzeczywistoœci¹; po drugie – dzieje tej techniki, która sta³a siê 
odpowiedzi¹ na kryzys wartoœci, a tak¿e nasilaj¹c¹ siê tendencjê do postrzegania œwiata jako 

8) Dok³adne opisy: Apteka (Pharmacy), photograms in motion, b/w, silent, 35 mm, 3 minutes, Warsaw, 1930; 
Drobiazg Melodyjny (Moment musical), photograms in unison with music by Ravel, b/w, sound, 35 mm,                    
3 minutes, 1933 [por. http://www.themersonarchive.com – 07/02/2009].

9) Czartoryska Urszula, op. cit., s. 45. 
10) Helman Alicja, Co to jest kino? Panorama myœli filmowej, Warszawa 1978, s. 13. 
11) Ibidem, s. 14. 
12) Ernst Max, Collages, [w:] Artyœci o sztuce. Od van Gogha do Picassa. (oprac.) E. Grabska, H. Morawska, 

Warszawa 1977, s. 492. 
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uk³adu ró¿norodnych, niezrozumia³ych czêsto czynników. „Œwiat jest bardziej skomplikowa-
ny ni¿ nasze prawdy o nim” – zwyk³ mawiaæ Themerson ustami wielu swoich bohaterów. ̄ y-
cie nowoczesnego cz³owieka by³o szybkie i zawi³e, osacza³o go mnóstwem obrazów i dŸwiê-
ków, ale tak¿e ró¿norodnoœci¹ ideologii i ruchów spo³eczno-politycznych, gwa³townoœci¹ 
przemian kulturowych i postêpuj¹c¹ urbanizacj¹. Paradoksalnie, pomimo rozwijaj¹cej siê             
w niespotykanym dot¹d tempie nauki i techniki, myœli ludzkiej coraz trudniej by³o uchwyciæ 
prawdê o œwiecie. W podobnej sytuacji stawa³a sztuka; po modernistycznym zauroczeniu               
i zapatrzeniu w sam¹ siebie, nagle zosta³a przez ruchy awangardowe sprowadzona do rzêdu 
narzêdzi poznawczych i opisowych dla rzeczywistoœci. Jednym z g³ównych jej atutów w tej 
roli mia³a byæ w³aœnie technika kola¿u, pozwalaj¹ca – jak zgodnie twierdzili jej entuzjaœci – 
zobaczyæ jednoczeœnie wiêcej i szybciej; uchwyciæ w jednym dziele ca³y „kalejdoskop” zja-
wisk, z którymi styka siê cz³owiek. Dawa³a artyœcie w ogóle jak¹kolwiek szansê na wypowie-
dzenie siê na temat nowego œwiata.

Zagadnieniem kategorii kola¿owoœci w tekstach Themersona zajmowa³a siê Ewa Krakow-
13)ska  omawiaj¹c czêœciowo rozwi¹zania formalne stosowane przez pisarza (w kontekœcie 

dwujêzycznoœci tej literatury); opisa³a przy tym ogólne podstawy jego œwiatopogl¹du, pod-
kreœlaj¹c te najbli¿sze myœleniu dadaistów (Kurt Schwitters). W efekcie tego wskaza³a trzy 
poziomy dzie³a literackiego, które autor Wyspy Hobsona z wyj¹tkow¹ konsekwencj¹ organi-
zuje wed³ug zasady konstruowania ca³oœci z wielu ró¿norodnych elementów. S¹ to: ekspery-
menty na materiale typograficznym (kola¿ typograficzny), ³¹czenie fragmentów tekstów na 
poziomie œwiata przedstawionego (pojawiaj¹ce siê w fabule zapisane „strzêpy papieru”) 
oraz komponowanie cytatów w funkcji metatekstowej (cytaty utajone, kontrcytaty, traw-
estacje itp.). Nas jednak interesowa³a bêdzie wizualizacja kodu literackiego, realizowana po-
przez ingerencjê twórcy w technikê przygotowania dzie³a. 

Jedn¹ z najczêœciej wykorzystywanych odmian kola¿u literackiego s¹ eksperymenty ty-
pograficzne na publikowanym tekœcie. Ewa Kraskowska, opisuj¹c zabawy Themersona z dru-
karsk¹ kaszt¹ (a prowadz¹c w³asne wydawnictwo mia³ ku temu szczególn¹ okazjê), zwraca 
uwagê na zbli¿anie siê drukowanych nietypowo powieœci do wypowiedzi stricte poetyckiej, 
skutkiem czego s³owo zatraca swoj¹ przezroczystoœæ. Chodzi o umniejszanie siê znaczenia 
funkcji referencjalnej, wskutek czego s³owo, jak pisze Kraskowska, „matowieje” i „daje siê 
us³yszeæ”. Czy jednak to obni¿anie siê referencjalnoœci jest a¿ tak silne, by mo¿na by³o pow-
tórzyæ za Borysem Ejchenbaumem: „My, mi³oœnicy ksi¹¿ek, pismo tylko widzimy”?

14)Jak to wygl¹da w praktyce? Oto fragment z Kardyna³a Pölätüo , w którym tytu³owy bo-
hater pos³uguje siê starodawnym dyktafonem, nagrywaj¹c nañ swoj¹ teoriê pölätüomiz-
mu:

Kardyna³ Pölätüo nacisn¹³ guzik dyktafonu i zacz¹³:
Nawet Bóg...
Lecz w tej chwili b¹k porzuci³ bukiecik fio³ków i zacz¹³ kr¹¿yæ woko³o mikrofonu.
Kardyna³ zmarszczy³ brwi, ale zdanie rozpoczête zakoñczy³, a potem przekrêci³ parê 
metrów ¿elaznego drutu wstecz i nacisn¹³ inny guzik.
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13) Zob. Kraskowska Ewa, Twórczoœæ Stefana Themersona: dwujêzycznoœæ a literatura. Wroc³aw 1989.
14) Themerson Stefan, Kardyna³ Pölätüo. Kraków 1971, s. 78. 
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15) Ingarden Roman, Z teorii dzie³a literackiego, [w:] Problemy teorii literatury, S.1, H. Markiewicz (red.), Wroc³aw 
1987.

16) Nycz Ryszard, O kola¿u tekstowym, [w:] tego¿, Tekstowy œwiat, Warszawa 1993, s. 217.
17) Genera³ Piesc i inne opowiadania., Warszawa 1980, s. 76. (Genera³ Piesc, Bayamus, List z Francji, Œledztwo, Z en-

cyklopedii wieczorów rodzinnych, Z wielu mo¿liwych wspomnieñ na artystê – jedno, Hau! Hau!, czyli kto zabi³ Ry-
szarda Wagnera?), 

Z g³oœnika rozleg³ siê jego w³asny g³os:
...CHUMOFA  RURA JECHO  WYCHL¥TA  JACH F¥SZ               
SRAJU  I  MI  PSZESZCHADZA           SZY  TESZ  PY£A
TO  ITENTYCZNOŒÆ?  klik!  NAFET  BUK  BZZZZZZZZ
POTEM  KIETY  OPJAFI£  SIÊ  PY£  F  S£OFIE  BZZZZZ
USNA£  SA  KONIECZNE  OPJAFIÆ  SIÊ  RAS  JESZCZE
F  JEZUSIE  CHRYSTUSIE  BZZZZZZZZZ  klik!               .

     Kardyna³ zatrzyma³ dyktafon.  

Przywo³uj¹c klasyczn¹ Ingardenowsk¹ koncepcjê zasadniczych warstw dzie³a literackie-
15)go , ³atwo wskazaæ, jak zmiana uk³adu druku wp³ywa na nasze percepcyjne przechodzenie 

pomiêdzy nimi. Czytaj¹c fragment wyró¿niony podkreœlon¹ czcionk¹, odbiorca najpierw po-
strzega ten tekst jako sugestiê komunikatu nagranego, bêd¹cego odtworzeniem zapisu g³o-
su mówi¹cego bohatera (wyrazista paralela: g³os zapisany „na stalowym drucie” – pismo 
podkreœlone poziomymi liniami!). Potem, kieruj¹c siê innymi ni¿ zwyczajne regu³ami czyta-
nia (zapis fonetyczny, paradoksalnie utrudniaj¹cy odczytanie), odbiera brzmienie komuni-
katu; i dopiero na koñcu konotuje znaczenie poszczególnych s³ów i wy¿szych jednostek jêzy-
kowych, które tak naprawdê przestaj¹ ju¿ byæ istotne. (To wra¿enie nieistotnoœci przekazu 
wzmacnia sama fabu³a, gdy¿ wyrazy podkreœlone s¹ tylko s³owami nagranymi przez Kardy-
na³a, a nastêpnie ods³uchiwanymi w celu sprawdzenia jakoœci samego  nagrania; w danym 
momencie bez znaczenia wiêc pozostaje ich sens.) Widaæ wyraŸnie, jak mocno utrudnione 
jest odkrycie warstwy znaczeniowej, jak signifie przys³oniête jest przez dominuj¹ce w umy-
œle odbiorcy signifiant. Heterogeniczna pod wzglêdem formalnego zapisu wypowiedŸ spra-
wia, ¿e nie wszystkie jej fragmenty s¹ w równym stopniu nastawione na referencjalnoœæ – 
czêœæ z nich mo¿e mieæ charakter metajêzykowego komentarza zwracaj¹cego siê w pierw-
szym rzêdzie w stronê relacji: znak – desygnat, w której to w³aœnie signum staje siê (wbrew 
opinii Kraskowskiej) elementem materialnym, oddzielonym od znaczenia. Rosalind Krauss 
pisze o kola¿u: „Tym (...), co kola¿ osi¹ga, jest metajêzyk wizualnoœci. Mo¿na nim mówiæ                
o przestrzeni bez pos³ugiwania siê ni¹; (...) Ta umiejêtnoœæ „mówienia o” polega na zdolnoœci 
ka¿dego elementu kola¿u do funkcjonowania jako materialny element znacz¹cy dla znaczo-
nego, którego jest przeciwieñstwem: obecnoœæ, którego referentem jest nieobecne znacze-

16)nie, sensowna tylko w ramach tej nieobecnoœci” . 
Podobne zabiegi w tekstach Themersona maj¹ silnie zwi¹zki z dadaistycznym pragnie-

niem stworzenia „dzie³a totalnego”, skupiaj¹cego w sobie jak najwiêksz¹ iloœæ formu³ arty-
stycznych. St¹d niektóre z dzia³añ zmierzaj¹cych do „audiowizualizacji” tekstu literackiego 
wymagaj¹ znacznych ingerencji na poziomie przygotowania drukarskiego – dlatego uzasad-
nione jest traktowanie kola¿u typograficznego jako swoistego ataku na granicê miêdzy sztu-
k¹ a rzeczywistoœci¹. Dotyczy to zw³aszcza tzw. Poezji Semantycznej, której fragmenty oraz 

17)za³o¿enia teoretyczne odnajdujemy w opowiadaniu Bayamus :
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(...) wszystkie wasze 3x4 nieparzystokopytne nogi
ju¿ nie w powietrzu
lecz w wielopostaciowych kryszta³ach

utworzonych przez powolne zamarzanie pary 
wodnej  i

Ich (kryszta³ów) budowa
przypomina miêkki delikatny puch znajdywany pod piórami

ptaków (...)

W opowiadaniu wiersz ten nosi tytu³ „Pocz¹tek pierwszej strofy pieœni rosyjskiej: »Hajda 
trojka (œnieg puszysty) dzwonki dzwoni¹...« w moim przek³adzie na Poezjê Semantyczn¹”. 
Zosta³ w nim zastosowany tzw. Wewnêtrzny Pionowy Justunek (WPJ), umo¿liwiaj¹cy pe³ne 
wykorzystanie dwuwymiarowego arkusza papieru – st¹d rozk³ad wyrazów w poziomie                       
i w pionie, a nawet w ukosie.

Kraskowska, omawiaj¹c rolê cytatów jawnych w prozie autora Wyk³adu profesora 
Mmaa, pos³uguje siê przy tym wygodn¹ metafor¹ „monta¿u strzêpów papieru”. W ksi¹¿kach 
Themersona odnaleŸæ mo¿na niemal¿e wszystkie rodzaje pisanych wytworów kultury 
cz³owieka, i to zarówno z dziedziny sztuki, jak i zupe³nie pragmatycznych. Do grupy tych 
pierwszych zaliczyæ trzeba przede wszystkim stale obecne w nich inne ksi¹¿ki: w Wyk³adzie 
profesora Mmaa bêd¹ to strony tytu³owe takich pozycji, jak ¯ycie termitów (La vie des 
termites) Maurycego Maeterlincka, ale te¿ Jak mama Nana swoj¹ córkê Pipê na kurtyzanê 
kszta³ci³a Pietro Aretino czy Ma³¿eñstwo Królowej Wilhelminy z Ksiêciem Henrykiem Ma-
klemburskim. ANEMIA W DWADZIEŒCIA DNI !!!; w Kardynale Pölätüo na biurku g³ównego 
bohatera pojawi¹ siê teksty kanoniczne, m. in. Summa theologiae Tomasza z Akwinu i Obja-
œnianie marzeñ sennych (Traumdeutung) Zygmunta Freuda;  w Euklides by³ os³em przyto-
czone zostaj¹ fragmenty Wojny i pokoju Lwa To³stoja. 

Jeszcze obszerniej reprezentowana jest druga dziedzina, „cytaty z rzeczywistoœci”. W po-
szczególnych utworach wci¹¿ obecne s¹ m. in.: wizytówki, kartki z notatnika, nadruki na 
banknotach, zapisany zeszyt uczniowski (Euklides by³ os³em); napisy na tubkach z farbami, 
szyldy i tablice reklamowe, zapis zadania szachowego, poezje (Bayamus); tytu³y filmów na 
ekranie kinowym, zapisy wiadomoœci przesy³anych alfabetem Morse’a (Wyspa Hobsona). 
Ca³oœci dope³niaj¹ pojawiaj¹ce siê w du¿ej liczbie i w ka¿dym utworze listy (w tym wzglêdzie 
wyró¿nia siê tutaj Kardyna³ Pölätüo, którego trzecia czêœæ jest wyborem listów kardyna³a, 
pisanych do jego biografa) oraz wycinki i tytu³y prasowe.
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18) Themerson Stefan, op. cit., s. 72. 
19) Ingarden Roman, op. cit., s. 11 i nn.

Zbyt wiele jest tych „strzêpów”, by mog³y stanowiæ jedynie bogat¹ inkrustacjê tekstów. 
Zestawiane mniej lub bardziej kontrastowo, staj¹ siê zasad¹ organizuj¹c¹ poszczególne 
dzie³a pisarza, wymuszaj¹c ich zaburzony i wieloznaczny odbiór. Przy czym ta swoista mozai-
ka zawsze pozostaje przemyœlana i celowa. Bêd¹ce jej zasadniczym efektem absurdy po-
wstaj¹ tylko jako wynik wytê¿onej pracy intelektu, buntuj¹cego siê przeciw zakrzep³ym opi-
niom o naszym œwiecie, nigdy zaœ jako przypadkowe zetkniêcie dwu elementów. I tutaj chyba 
ujawnia siê najwiêksza ró¿nica pomiêdzy miêdzy dadaistyczn¹ „poezj¹ przypadku” Tristana 
Tzary a konceptualnymi utworami Themersona, bêd¹ca równie¿ lini¹, na której œcieraj¹ siê 
dwie odmienne wizje teorii kola¿u jako metody pisarskiej.

Podobn¹ rolê (elementów stanowi¹cych o fakturze typograficznej tekstu) odgrywaj¹ 
pojawiaj¹ce siê od czasu do czasu ideogramy i piktogramy. Niekiedy s¹ one doœæ mocno roz-
budowane, jak choæby etykieta kleju, który napotkana na ulicy przez profesora Mmaa nimfa 
wt³acza w „ma³e abdomenki tubek” – obok has³a reklamowego i gwarancji jakoœci, pojawia 
siê tam równie¿ zabawny znak towarowy. Inne s¹ uproszczone, o charakterze czysto umow-
nym; przyk³adem jest zwyk³e obramowanie tekstu, maj¹ce sugerowaæ tablicê informacyj-

18)n¹ :

To dziêki nim przede wszystkim warstwa brzmieniowa nie jest ju¿ prost¹ „fal¹ przebie-
19)gaj¹c¹ wzd³u¿ ca³ego dzie³a”, jak chcia³ Ingarden , a autor zmusza czytelnika do obejmo-

wania wiêkszych ca³oœci tekstowych, trochê na wzór percypowania dzie³ wizualnych.
Przy analizie silnie heterogenicznej struktury tych tekstów zwraca jeszcze uwagê rzecz 

nastêpuj¹ca, któr¹ równie¿ mo¿na by uznaæ za efekt stosowania techniki kola¿u – ich wielo-
jêzycznoœæ. Obok bowiem jêzyka, w którym faktycznie wydana jest powieœæ (w tym wypadku 
polskiego), pojawiaj¹ siê liczne wtr¹cenia obcojêzyczne: francuskie (zdecydowanie najlicz-
niejsze), angielskie, niemieckie, a nawet greckie (zapis w tym alfabecie!). S¹ to najczêœciej 
piosenki, wierszyki, dzieciêce wyliczanki, ale tak¿e ró¿ne powiedzonka, bon mottes, nag³ów-
ki gazetowe czy szyldy. Francuskich wtrêtów namiêtnie u¿ywaj¹ w swoich wypowiedziach 
kardyna³ Pölätüo i ksiê¿na Zuppa. Byæ mo¿e przyczyny takich zabiegów nale¿y upatrywaæ             
w ci¹g³ych poszukiwaniach Themersona z dziedziny rozwi¹zywania problemów jêzykowych 
cz³owieka w jego kontakcie z rzeczywistoœci¹. Z korespondencji do Raymonda Queneau wy-
nika, ¿e w pewnym okresie autor Bayamusa myœla³ nad napisaniem dzie³a dwujêzycznego; 
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jako próbkê tego typu prozy stworzy³ nawet krótkie opowiadanie o dziewczynce i aniele, 
20)napisane w jêzykach polskim i francuskim . 

W eseju From paranomia to paranoia Themerson wy³o¿y³ g³ówn¹ przes³ankê swych ty-
pograficznych eksperymentów: „We wczesnej fazie druku, i dzisiaj jeszcze, drukarze wybie-
rali czcionki pojedynczo i upychali je w przedmiot zwany wierszownikiem [a compositor’s 
stick]. W rezultacie otrzymywano czysto linearny uk³ad s³ów. A jeœli [...] uk³ad znaków lin-
gwistycznych, w takich jak te na zadrukowanej stronie, odzwierciedla stosunki zachodz¹ce  
w œwiecie, to technika drukarska musia³a mieæ jakiœ zwi¹zek z naszym sposobem myœlenia. 
Zaiste, linearny sposób drukowania, linearny sposób mówienia i linearny sposób myœlenia 
zosta³y, nie wiadomo czemu, uznane za naturalne, przynajmniej dla gatunku ludzkiego [...]. 
Czy wolnoœæ w uk³adaniu symboli w dwóch wymiarach na zadrukowanej stronnicy spowo-

21)duje, u³atwi, nielinearny sposób filozoficznego myœlenia o strukturze œwiata?”  .
W s³owach tych znajduj¹ odbicie wszystkie dotychczasowe doœwiadczenia Themersona 

jako „monta¿ysty strzêpów rzeczywistoœci” i konsekwentnego poszukiwacza „widzeñ”. Ten 
sam charakter zabiegu pozornego wstrzymania dynamiki filmu (wprowadzania fotogramów) 
i dynamiki tekstu literackiego (rozbijania linearnoœci druku) œwiadczy o ci¹gle ponawianym 
zaproszeniu odbiorcy na spektakl epifanii niecodziennoœci, rz¹dz¹cy siê swoist¹ logik¹ oka     
i ucha. Literatura i film sta³y siê dla Themersona epicentrami „totalnej mowy œwiata”. 

Robert Pysz
Logika oka i ucha (O twórczoœci Stefana Themersona)

Streszczenie

Artyku³ jest prób¹ spojrzenia na Stefana Themersona jako na twórcê wszechstronnego, 
który tak w literaturze, jak i w filmie czy fotografii, daje artystyczne œwiadectwo synchronicz-
noœci dzia³ania naszych zmys³ów. Te same strategie, wed³ug których Themerson organizuje 
tworzywo ró¿nych sztuk,  podporz¹dkowane s¹ zawsze  potrzebie ws³uchania siê w „totaln¹ 
mowê œwiata”.

Summary

This article is an attempt at looking at Stefan Themerson as a versatile artist, who gives 
an artistic testimony of synchronicity of human senses, whether it is in literature, films or 
photography. The same strategies which Themerson uses to organise the texture of 
different arts are always subject to the need for listening to ‘a total language of the world’. 
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20) „Marzê – pisa³ do Queneau pod koniec 1958 roku – o wydaniu dwujêzycznej ksi¹¿ki. Czy przychodzi panu do 
g³owy jakiœ genialny pomys³?” [Reichardt, 1987, s. 284]. Wspomniane opowiadanie opublikowane zosta³o             
w tym samym tomie (s.279-280).

21) Krakowska, op. cit., s. 113-114. 
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Powieœciowa fotografia – fotograficzna powieœæ, czyli jak 
unieœmiertelniæ opowieœæ babci. O Lali Jacka Dehnela

Taki dom, takie ¿ycie pe³ne nie¿ywych, 
i wszyscy prawie na fotografiach,

 i wszyscy w rzeczach i pami¹tkach.

1)Jacek Dehnel

Na ok³adce Lali widzimy star¹, zniszczon¹ fotografiê kilkuletniej dziewczynki trzymaj¹cej 
lalkê. Jacek Dehnel zaczyna pisaæ swoj¹ ksi¹¿kê od ok³adki. To stare zdjêcie nie jest tylko zwy-
k³¹ ilustracj¹ do powieœci; ono jest znakiem tego, ¿e fotografia przeniknie Lalê, staj¹c siê jej 
budulcem, motywacj¹ i celem. Ta dziewczynka to bohaterka ksi¹¿ki – babcia Jacka Dehnela – 
Helena Bieniecka zwana Lal¹.           

Ca³¹ twórczoœæ Dehnela, zarówno poetyck¹, jak i prozatorsk¹, przenika obecnoœæ foto-
grafii. Pisarz staje w ten sposób obok innych artystów ³¹cz¹cych akurat te dwa rodzaje wypo-
wiedzi artystycznej. François Soulages w Estetyce fotografii przywo³a³ kilkoro z nich: Duane’a 
Michalsa, Denisa Rocha i Claude Maillard. Analizuj¹c twórczoœæ tej ostatniej, Soulages pisa³: 
„Maillard koncentruje sw¹ pracê na »niefotografowalnym« (…). Czym jest to, czemu zdjêcie 
nigdy nie jest w stanie sprostaæ i co na zawsze pozostanie w nim utracone? To, co zawsze na-
le¿y do porz¹dku braku i straty, co nieodmiennie je obwieszcza? W³aœnie w zwi¹zku z pojê-
ciami braku, straty i »niemo¿liwego do sfotografowania« mo¿na odtworzyæ kwestie œmierci, 

2)czasu, »ja«, nieœwiadomoœci, rodziny, przesz³oœci itd.” . 
Ta wypowiedŸ mog³aby byæ komentarzem do powieœci Dehnela – w przesi¹kniêtym Lar-

3)kinowsk¹ obsesj¹ œmierci  œwiecie Lali odchodz¹ ludzie, przedmioty, s³owa, œwiaty, uczucia. 
Kosmos jest wielkim umieraniem – z góry przegran¹ walk¹ z czasem. W obliczu zag³ady swo-
jego œwiata, w którego centrum dotychczas sta³a babcia, teraz stara i zniedo³ê¿nia³a, autor 
chce zrobiæ wszystko, ¿eby ocaliæ z niego jak najwiêcej. Zmaga siê przy tym z poczuciem nie-
wystarczalnoœci œrodków wobec rozpadu, który jest u Dehnela zasad¹ œwiata. Dlatego zwra-
ca siê w stronê fotografii i jej œrodków wyrazu, ¿eby z mo¿liwie wielu stron docieraæ do istoty 
rzeczy i ¿eby to, co jest niewyra¿alne jêzykiem jednej sztuki, próbowaæ wyraziæ jêzykiem 

1) Dehnel Jacek, Lala, Kraków 2006. 
2) Soulages François, Estetyka fotografii. Strata i zysk, prze³. Beata Mytych-Forajter i Wac³aw Forajter, Kraków 

2005, s. 316. 
3) Jacek Dehnel jest autorem przek³adu trzech tomów poezji Larkina, wielokrotnie tak¿e wspomina³ o wp³ywie 

angielskiego poety na swoj¹ twórczoœæ.
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4)innej . W koñcu kulturowe funkcje literatury i fotografii s¹ podobne – celem obydwu jest 
ocalenie jakiegoœ fragmentu rzeczywistoœci od zapomnienia. Nieunikniona fragmentarycz-
noœæ widzenia i opisu (szerzej: fragmentarycznoœæ poznania) sprawia, ¿e przesz³oœæ i jej obraz 

5)nie s¹ w ca³oœci przywracalne. „Niewyra¿alnoœæ” jako cecha wspó³czesnej sztuki  to jedno, 
drugie to – mimo jej obecnoœci ci¹gle tworzyæ. Tak powsta³a Lala – fotograficzna powieœæ        
o usi³owaniu ocalenia pamiêci.

Fotografia przywo³ywana jest tu na ró¿ne sposoby, pe³ni ró¿ne funkcje – od prostego ilus-
trowania przez stawanie siê tematem i przyczyn¹ opowieœci po bycie metafor¹. Obrazuje to 
drogê, jak¹ w relacji do literatury przesz³a fotografia, a co zauwa¿a Karen Blixen – od naiwne-

6)go zaufania jako do rzeczywistoœci samej, a¿ do metafory owej rzeczywistoœci . 
Celem Jacka – narratora i bohatera oraz Dehnela – autora (tych kategorii nie da siê tu roz-

7)dzieliæ, w Lali autor na dobre wkroczy³ do tekstu ) jest ocalenie od zapomnienia opowieœci 
babci, wœród których siê wychowa³ – a zarazem ocalenia pamiêci o niej samej i o ludziach,          
o których te historie traktuj¹. Funkcjê fotografii w tym mnemonicznym dziele mo¿na przy-
równaæ do roli, jak¹ u Prousta pe³ni³a magdalenka. Lubaszewska tak pisa³a o inicjuj¹cej nar-
racjê funkcji tej pierwszej: „Oto bowiem wiele utworów literackich ukazuje, jak fotografia 

8)wyzwala wspomnienia, pozwala przezwyciê¿yæ trud opowiadania o sobie” .
Historia rodziny Jacka – nieci¹g³a, fragmentaryczna – tworzona jest wokó³ pojedynczych 

9)fotografii, jakby losowo wyci¹ganych z „Europy-szkatu³y” . W wiêkszoœci s¹ to zdjêcia, któ-
rych ju¿ nie ma, poniewa¿ poginê³y w zawierusze historii. Nieprzypadkowo wa¿n¹ cezur¹      
w historii rodziny jest spalenie w kominku przez radzieckich ¿o³nierzy wiêkszoœci pami¹tko-
wych fotografii. Dehnel pisa³: „Sp³onê³a fotografia Romusi nad kop¹ jaj, któr¹ musia³a co-
dziennie, jajko za jajkiem, wypijaæ, co i tak nie pomog³o na jej galopuj¹ce suchoty, sp³onê³a 
fotografia dziadka Brokla w bia³ym pr¹¿kowanym garniturze, wspartego o lœni¹c¹ karoseriê 
pierwszego mobilu na Ukrainie, sp³onê³y fotografie ojca w nieodmiennym kapeluszu na nie-
odmiennie ³ysej g³owie, sp³onê³y fotografie mamy w luŸnych sukienkach, sp³onê³y pocztów-
ki z dalekich miast o szumnych nazwach i sepiowe reprodukcje rzeŸb i obrazów z przestron-

10)nych sal odleg³ych muzeów” .
Jest to specyficzny inwentarz osób i wydarzeñ z przesz³oœci na fotografiach, które te¿ ju¿ 

nie istniej¹. Nieuchronnoœæ zniszczenia dotknê³a równie¿ przedmiotów, które same mia³y 
zapobiegaæ rozpadowi pamiêci. 

Dehnel mimo wielokrotnie wyznawanej fascynacji fotografi¹, jest jednak œwiadomy jej 
11)ograniczeñ. Fotografia sama w sobie, niew³¹czona w kr¹g s³owa, jest tylko przedmiotem . 

Zdjêcia s¹ wzglêdnie trwa³e, maj¹ fizyczn¹ postaæ i stopieñ szczegó³owoœci, z którym nie mo-
¿e równaæ siê ¿aden opis, ale z powodu swojej postaci charakteryzuj¹cej siê brakiem kodu 
wymagaj¹ odczytania, czyli s³owa. Historie, które za nimi stoj¹, potrzebuj¹ odczytania, a lu-
dzie zdolni to zrobiæ odchodz¹ zmiecieni przez czas. Jan Kurowicki zauwa¿y³: „Nawet 
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4) Kurczab Henryk, Pogranicza sztuk i konteksty literatury piêknej, Rzeszów 2001, s. 15. 
5) Bartoszyñski Kazimierz, Kryzys czy trwanie powieœci. Studia literaturoznawcze, Kraków 2004, s. 215-235.
6) Zob. Blixen Karen, Dagerotypy, prze³. Krzysztof Filip Rudolf i Hieronim Chojnacki, Poznañ 1997, s. 52.
7) Nycz Ryszard, Literatura jako trop rzeczywistoœci: poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 

2001, s. 67. 
8) Lubaszewska Antonina, „W dagerotyp raczej pióro zamieniam”, „Teksty Drugie” 1999, nr 4, s. 166.
9) Dehnel Jacek, op. cit., s. 339. 
10) Ibidem, s. 10. 
11) Soulages François, op. cit., s. 269. 
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najbardziej wierne realiom obrazy, jakie mog¹ zawieraæ w³aœnie zdjêcia, stanowi¹ tylko 
»modele zredukowane«, które nabieraj¹ ¿ycia wtedy, gdy odbiorca wpisuje weñ swoje zna-
czenia. Nie ma tu wiêc miejsca na prawdê, a tylko na pe³ne jakoœci ¿yciowych i estetycznych 
zastêpcze prze¿ycie obecnoœci jakiegoœ fragmentu œwiata wobec nas lub nas wobec tego 

12)fragmentu” .
To, jak bardzo fotografia potrzebuje s³owa, uwidacznia siê wyraŸnie przede wszystkim        

w przypadku reprezentowanej szeroko w powieœci tzw. fotografii domowej i afektywnej, któ-
rej odbiór „ewoluuje wraz z up³ywem czasu, wiekiem, krótko mówi¹c – stopniem zbli¿enia     

13)i przybli¿ania siê do œmierci” .  
S³owo mówione, którym nadzwyczaj sprawnie operuje babcia, jest momentalne: znika 

zaraz po zaistnieniu, a nastêpnie jego los jest zale¿ny od zawodnej pamiêci œmiertelnych lu-
dzi. Inaczej jest ze s³owem pisanym, które dziêki specyfice kodu, ma mo¿liwoœæ pokonania 
czasu. Wzbogacone mo¿liwoœciami atrybutów s³yszanej mowy i ogl¹danej fotografii, ma 
wiêksz¹ moc przekazywania historii lub pamiêci o niej ni¿ ka¿dy z tych œrodków przekazu 
oddzielnie.

¯ycie Lali Bienieckiej nieuchronnie zmierza ku œmierci, wiêc opowieœci daj¹ce ¿ycie fo-
tografiom rodzinnym s¹ zagro¿one, tak jak zagro¿ona jest to¿samoœæ jej wnuka, która 
ukszta³towana zosta³a wokó³ tego pokoleniowego dziedzictwa. Dla niego te zachowane fo-
tografie s¹ silnie nasycone nostalgi¹, która sprawia, ¿e one „nie s¹ tylko rzeczami, s¹ zawsze 
czymœ wiêcej: istotami ¿ywymi, relikwiami, pami¹tkami […] Nostalgik czyta zatem rzeczy ja-

14)ko idealn¹ – sakraln¹, metafizyczn¹ – cz¹stkê samego siebie” . 
W Lali nie wszystkie zdjêcia uleg³y zniszczeniu, niektóre przetrwa³y i próbuj¹ przekazy-

waæ to, co przedstawiaj¹. Ale jak¿e szkicowe jest to przedstawianie, skoro Jacek mówi: „Julek 
15)istnieje dla mnie tylko jako (…) kawa³ek b³yszcz¹cej kliszy z widokiem lisowskiego ogrodu” , 

16)a dziadek Zygmunt „teraz jest ju¿ tylko zbiorem zdjêæ” . Element sztucznoœci (znacz¹cej tu-
taj po równo: nieprawdziwoœæ i materialnoœæ) podkreœla ponadto anegdotyczny fakt, ¿e po-
dobizny dwóch mê¿ów Lali zmuszone s¹ przez ni¹ staæ obok siebie razem na komodzie: 
„Dziadek wspó³istnieje tam na pokojowych warunkach z Julkiem […]. Ale wtedy z Julkiem 

17)zgody nie by³o” . 
Sztuka nie ma mocy zastêpowania obiektu – w refleksji teoretycznej kategoria mimesis 

zosta³a zast¹piona kategori¹ reprezentacji. Seweryna Wys³ouch stwierdzi³a: „(…) reprezen-
tacja nie chce niczego zastêpowaæ, ale tylko przywo³aæ i uobecniæ to, co nieobecne. Zak³ada 
wiêc »pragnienie obecnoœci« i sta³¹ ambiwalencjê miêdzy tym, co przedstawione, a tym, co 

18)przedstawiæ siê nie daje” . I tak w Lali prapradziadek Leonard na nieistniej¹cej ju¿ fotografii 

12) Kurowicki Jan, Piêkno jako wyraz dystansu: wyk³ad estetyki z perspektywy filozofii kultury, prze³. Jacek Dehnel, 
Warszawa 2000., s. 104. 

13) Soulages François, op. cit., s. 296. 
14) Czapliñski Przemys³aw, Rzecz w literaturze albo proza lat dziewiêædziesi¹tych wobec mimesis, [w:] Cz³owiek         

i rzecz o problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, (red.) Seweryna Wys³ouch i Bogumi³a Kaniewska, 
Poznañ 1999, s. 222-223. 

15) Dehnel Jacek, op. cit., s. 146. 
16) Ibidem, s. 239. 
17) Ibidem. 
18) Wys³ouch Seweryna, Ut pictura poesis – stara formu³a i nowe problemy [w:] Ut pictura poesis, Marek Skwara        

i Seweryna Wys³ouch (red.), Gdañsk 2006, s. 11. 
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19)zredukowany jest do kruchego uk³adu miêkkich tkanek pokrywaj¹cych szkielet . Nie ma 
szans powodzenia ³udzenie siê, ¿e œmieræ ominê³a choæby fotografie – babcia, nie chc¹c w³o-
¿yæ do jednego etui zdjêæ zmar³ych i ¿yj¹cych, mówi: „Wyjmij Paw³a (…) to s¹ martwi. Nie 

20)chcê, ¿eby sta³ z martwymi” . 
S¹ jednak wœród bohaterów Lali tacy, którzy ulegli z³udzeniu zatrzymania czasu i mo¿li-

woœci pozostania w przesz³oœci, jakie daje fotografia. I tak m¹¿ Romusi, który przez d³ugie la-
ta nie móg³ pogodziæ siê ze œmierci¹ ¿ony, ma dom wype³niony jej zdjêciami, co jest zrozu-
mia³ym powodem udrêczenia jego nowej rodziny. Przesz³oœæ by³a tak¿e okresem œwietnoœci 

21)dla Beli Hertz, pierwowzoru Heli Bertz z powieœci Po¿egnanie jesieni Witkacego . Babcia tak 
relacjonuje spotkanie z ni¹ po wojnie: „(…) by³a ju¿ podstarza³a, utyta, rozprasowana, jak 
stara Jêdrusik, podobny typ, ale mimo wszystko wci¹¿ niezwyk³a kobieta. WyobraŸ sobie, 
maleñkie mieszkanko, dwa pokoiki, od pod³ogi do sufitu zdjêcia, obrazy, pami¹tki, Witkace, 

22)nie-Witkace, cuda niewidy” . 
Bóstwem w Dehnelowej wizji œwiata jest czas. On od chwili narodzin cz³owieka, nie-

uchronnie spycha go ku œmierci. To czas zmienia cz³owieka z dnia na dzieñ. Skoro wiêc ludzie 
nieustannie poddawani s¹ przeobra¿eniom, to relacje miêdzy nimi nie mog¹ zostaæ usta-

23)nowione raz na zawsze . Co wiêcej – sami ludzie zdaj¹ siê nie byæ ustanowieni raz na 
zawsze. Fotografie z ró¿nych okresów ¿ycia motywuj¹ do refleksji na temat ci¹g³oœci ¿ycia 
ludzkiego. Oto co mówi na ten temat narrator Lali: „Ludzie siê odmieniaj¹, obracaj¹ na nice. 
(…) Odmiana jest rozkosz¹ duszy ludzkiej – i st¹d trudno wierzyæ, by zwyk³e ciche tchnienie 
duszy ludzkiej oznacza³o œmieræ. Kto wie – myœla³em dalej, czekaj¹c, a¿ babcia siê obudzi – 
czy nie zbyt mocno przywi¹zujemy dusze do cia³. Mo¿e za ¿ycia jednego cia³a mieszka w nim 
kilka dusz? I tamta babcia ju¿ dawno spaceruje w wysokiej trawie bia³ej od narcyzów, jak            
w Bruges, o którym mi kiedyœ opowiada³a, a tutaj pomieszkuje sobie kto inny… Jakiœ nie-

24)udolny zastêpca, który nie doœæ dobrze nauczy³ siê swojej roli” . 
Czas zabra³ bohaterowi najwa¿niejsz¹ osobê w jego ¿yciu – najpierw zmieniaj¹c j¹ i czy-

ni¹c j¹ obc¹, w niedalekiej przysz³oœci – zabijaj¹c. Czas odpowiedzialny jest za odbieranie pa-
miêci i zacieranie wspomnieñ – w³aœnie przed tym Dehnel postanowi³ siê obroniæ napisa-
niem tej powieœci, po czym jednak w ostatnich jej zdaniach stwierdzi³: „Czas zaprzeczy³ 

25)wszystkiemu, co by³o” . To czas sprawi³, ¿e Jacek mówi o zniedo³ê¿nia³ej babci: „trudno j¹ 
26) 27)po³¹czyæ z nasz¹ pamiêci¹”  i pyta: „Czy babcia jeszcze jest sob¹?” . Czy to mo¿liwe, ¿e La-

la-dziecko z ok³adki powieœci, potem doros³a, id¹ca przebojem przez ¿ycie kobieta oraz sta-
28)ruszka „okutana w jakieœ pledy i wielkie kamizele”  – to ta sama osoba? Fotografia pe³ni tu 

29)rolê metafory rozdarcia miêdzy tym, kim siê jest, i tym, kim siê by³o . 
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19) Dehnel Jacek, op. cit., s.11. 
20) Ibidem, s. 165. 
21) Zob. Witkiewicz Stanis³aw Ignacy, Po¿egnanie jesieni, Wroc³aw 2005.
22) Dehnel Jacek, op. cit., s. 329. 
23) Odsy³am do wierszy Dehnela, które czêsto poruszaj¹ tê tematykê, np.: Il sogno z tomu Brzytwa okamgnienia i in-

ne wiersze.
24) Dehnel Jacek, op. cit., s. 355-356. 
25) Ibidem, s. 411. 
26) Ibidem, s. 5. 
27) Ibidem, s. 355.
28) Ibidem, s. 5. 
29) W literaturze polskiej ten motyw szeroko wystêpuje w polskiej XX-wiecznej poezji. Np. W. Szymborska, Œmiech; 

M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Babcia, Ja; Z. Herbert Fotografia.
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Jacek, który od dziecka towarzyszy³ babci w jej staroœci, sam szybko, mo¿e nawet zbyt 
szybko dojrzewa. Recenzent Lali Dariusz Nowacki pisa³: „Kultura wysoka i barwna prze-
sz³oœæ, w której mentalnie zamieszka³ m³odziutki Dehnel, odciê³y go od normalnego œwiata. 
Wnuk wiele zyska³, ale równie wiele straci³. Aby móc przebywaæ w œwiecie babci, musia³ staæ 

30)siê duchowym starcem, po prostu swoim dziadkiem, a wiêc dziwakiem” . 
Jacek wielokrotnie daje znaki, ¿e w swoim ¿yciu czuje siê trochê nie na miejscu, a ju¿ na 

pewno nie na czasie. Swobodniej czuje siê w przesz³oœci, do której przenosi siê dziêki opo-
wieœciom babci lub dziêki magii przedmiotów-pami¹tek. Sygnet rodzinny pokazany mu        
w dzieciñstwie przez dziadka przeniós³ go w atmosferê starych rodzinnych fotografii, które 

31)reprezentuj¹ tu sferê sacrum . W ten sam sposób bohater postrzega równie¿ Gdañsk, swo-
32)je rodzinne miasto, które jak stara fotografia jest „osmalone po brzegach” . Wœród zdjêæ, 

które zawsze ze sob¹ wozi, przewa¿aj¹ równie¿ te nie z tej epoki. Wyj¹tek od regu³y – jedno 
wspó³czesne zdjêcie portretowe Jacka – zdaje siê jednak potwierdzaæ tezê Nowackiego         
o „starczoœci” Dehnela. Wygl¹da ono tak: „ja, odbity w starym lustrze, ca³y w œwietlnych 

33)groszkach i skazach, na wpó³ w cieniu na wpó³ w s³oñcu, obym tak na zawsze zosta³” .
„Fotograficznoœæ” u Dehnela to nie tylko snucie narracji wokó³ starych zdjêæ. Fotografia 

istnieje te¿ w powieœci jako pewna metoda twórcza, sposób pisania zainspirowany jej istot¹. 
Historie Lali, których Jacek s³ucha³ od dziecka, charakteryzowa³y siê tym, ¿e by³y wci¹¿ na no-
wo powtarzane, rzadko zaczynane od pocz¹tku, prowadzone nie po kolei i ³¹czone z sob¹ na 
ró¿ne sposoby. Sprawia to, ¿e struktura narracji nie jest linearna, poszczególne epizody przy-
wo³uj¹ wra¿enie ogl¹dania rodzinnych zdjêæ wyci¹ganych w przypadkowej kolejnoœci z jakie-
goœ etui. Skojarzenie z fotografi¹ wywo³uj¹ te¿ s³owa narratora, który przyrównuje narracjê 
babci do zielonego groszku z sepiowymi w¹sami dygresji. Sepia to technika wywo³ywania 
zdjêæ maj¹ca na celu przed³u¿enie ich trwa³oœci. Zdjêcie Lali z ok³adki zosta³o wykonane w tej 
technice, m.in. dziêki temu przetrwa³o do dziœ. „Sepiowa narracja” ma podobny cel – prze-
d³u¿yæ trwa³oœæ historii, o których traktuje.  

Przywo³ywane opowieœci babci s¹ bardzo plastyczne, jakby unaoczniaj¹ce – zawsze znaj-
duj¹ siê w nich przedmioty, kszta³ty, kolory, wyznaczona jest przestrzeñ. Jan Zieliñski tak sko-
mentowa³ opis jednej z epizodycznych postaci – nauczyciela historii Garbacika: „w powieœci 

34)narysowany jest plastycznie, jakby sfotografowany”  i jako dowód przywo³a³ cytat z po-
wieœci: „(…) chudy jak patyk, bidny jak mysz koœcielna, chodzi³ zawsze w tym samym garni-
turze z przyd³ugimi, wypchanymi na kolanach nogawkami, które mu siê uk³ada³y w takie 

35)fa³dki, w obwarzanki” .  
W zmaganiach autora z form¹ dostrzegamy zabiegi pokrewne czynnoœci fotografowania i 

odbioru fotografii. WyobraŸnia autora zdaje siê byæ silnie przenikniêta fotografi¹, co widocz-
ne jest w budowie poszczególnych cz¹stek fabularnych na podobieñstwo kadrów fotogra-
ficznych. Narrator unieruchamia bohaterów w niektórych momentach, ¿eby ich dok³adnie 

30) Zob. Nowacki Dariusz, Powieœæ jak ta lala [w:] http://wyborcza.pl/1,75517,3699387.html, (dostêp:23.10.2006.)
31) Zob. Dehnel Jacek, op. cit., s. 62-63.
32) Ibidem, s. 69. 
33) Ibidem, 384. 
34) Zob. Zieliñski Jan, Per³y, szampan i ³zy, [w:] http://www.literackie.pl/recenzje.asp?idautora=11&idtekstu=1020 

&lang=PL, (dostêp: 15.09.2008.)
35) Dehnel Jacek, op. cit., s. 135. 
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opisaæ. Nie jest to przypadkowy moment, ale wa¿na z jakichœ powodów chwila. Przypomina 
to robienie dagerotypów, które wymaga³y od swoich obiektów trwania w bezruchu przez ja-

36)kiœ czas, przez co niejako wrastali oni w obraz . Dehnel w ten sposób w³aœnie „zatrzymuje” 
niemieckiego kapitana: „Widzê go, jak stoi wyprostowany w swoim eleganckim dobrze skro-
jonym mundurze, oficer rozbijanej armii, (…) przezroczysty, tak, przezroczysty, bo tacy s¹ 

37)w³aœnie ludzie na kilka godzin przed œmierci¹” .  
Podobnie pisze o babci ze swoich dzieciêcych wspomnieñ: „Tak¹ j¹ widzê w oddalaniu siê 

nieuchronnym: w dymach kadzidlanych, przes³aniaj¹cych obraz gêstymi welonami, w ry-
zach ze œniedziej¹cego kruszcu, pod którymi coraz mniej widaæ pierwsz¹ warstwê malowi-

38)d³a” . Jak twierdzi Dehnel, babcia zosta³a „stworzona do odbierania jednoosobowego kul-
39)tu”  i taki kult od wnuka otrzymywa³a. Co wa¿ne, jako przedmiot czci by³a ona przez niego 

40)jednoczeœnie reifikowana: „Oto i ona – wielka ikona poz³ocista lat mojego dzieciñstwa” . 
Urzeczowienie postaci babci ma na celu uratowanie jej przed przemijaniem i œmierci¹, jako 
w³aœciwym ludziom, nie przedmiotom. Znamienna w tym kontekœcie jest rodzinna historia      
o quasi-magicznej w³aœciwoœci babci zwi¹zanej z fotografi¹: „Jej rodzice fotografowali j¹ 
osobno – z lalk¹, z warkoczami, w wianku z kwiatów, bo jedynie rekwizyty potrafi³y œcierpieæ 
jej dojmuj¹c¹ obecnoœæ na wspólnej fotografii; niekiedy robiono jej zdjêcia z siostr¹, ciotk¹ 
czy kole¿ank¹ – wystarczy³ rok, a klisza blad³a, pozostawiaj¹c pa³aj¹c¹ czarnymi oczami twarz 

41)babci i puste miejsce po znikniêtej towarzyszce z koloidu i tlenku srebra” .
W ten sposób babcia zrównana zosta³a z rzeczami, przez co otrzyma³a przynale¿ny im po-

zór przywileju wiecznoœci. Fotografia sta³a siê tu noœnikiem metafizycznego sensu. Czapliñ-
ski napisa³: „Przedmioty to namacalne dowody nieœmiertelnoœci i zarazem dowody, ¿e nie-
œmiertelnoœæ dostêpna cz³owiekowi zawsze bêdzie na ludzk¹ miarê. A poniewa¿ s¹ to jedyne 
œlady owej transcendencji, tedy mog¹ one pe³niæ funkcjê ontologicznego oparcia. Bo dziêki 
rzeczom wszystko, co siê z nimi kontaktuje, uczestniczy niejako w owej cz¹stkowej nieœmier-

42)telnoœci” .
Fotografia jest wa¿nym elementem powieœci Lala – przechowuje rodzinne wspomnienia 

i historie, staje siê przyczyn¹ opowieœci. Dehnel nie poprzestaje jednak na bezpoœrednim 
u¿yciu tego medium; kilka zdjêæ w sepii to za ma³o, ¿eby uratowaæ od zapomnienia boha-
terkê powieœci i jej ¿ycie. Autor wyodrêbnia kulturowe funkcje fotografii i wyposa¿a w nie 

43)strukturê powieœci, co nabiera cech metafory epistemologicznej . Sensualizm i fragmenta-
rycznoœæ opisu, powracaj¹ce poczucie obowi¹zku utrwalenia odchodz¹cego œwiata to atry-
buty fotografa, którymi zrêcznie pos³uguje siê pisarz. Dehnel zyskuje w ten sposób nowe na-
rzêdzie, które pomaga mu w zmaganiach z czasem i ze œmierci¹ – a o tym jest ta ksi¹¿ka. 
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36) Zob. Benjamin Walter, Ma³a historia fotografii, [w:] tego¿, Twórca jako wytwórca, prze³. Hubert Or³owski i Ja-
nusz Sikorski, Poznañ 1975, s. 32. 

37) Dehnel Jacek, op. cit. s. 252. 
38) Ibidem, s. 349. 
39) Ibidem.
40) Ibidem.
41) Ibidem.
42) Czapliñski Przemys³aw, op. cit., s. 223-224.  
43) Zob. Eco Umberto, Dzie³o otwarte: forma i nieokreœlonoœæ w poetykach wspó³czesnych, prze³. Jadwiga Ga³uszka, 

Les³aw Eustachiewicz, Alina Kreisberg i Micha³ Oleksiuk, Warszawa 1973.
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Powieœciowa fotografia – fotograficzna powieœæ, czyli jak unieœmiertelniæ 
opowieœæ babci. O Lali Jacka Dehnela

Streszczenie

W artykule zosta³y wyodrêbnione i opisane funkcje, jakie w powieœci Jacka Dehnela Lala 
pe³ni fotografia. Przechowuje ona rodzinne wspomnienia i motywuje do opowieœci. Dehnel 
nie poprzesta³ na bezpoœrednim u¿yciu tego medium w fabule. Wyró¿ni³ on kulturowe cechy 
fotografii i wyposa¿y³ w nie strukturê powieœci. Wœród nich znajduj¹ siê sensualizm opisu, 
poczucie fragmentarycznoœci poznania a tak¿e powracaj¹ce poczucie obowi¹zku utrwalenia 
odchodz¹cego œwiata.

Summary

In the article, there are separated and described functions, as in a novel Lala by Jacek 
Dehnel serves photography. It stores family memories and motivates to story telling. Dehnel 
does not confine himself to using only this medium in a plot. He distinguishes cultural 
features of photography and equips plot’s structures in it. Among many there is sensualism 
of description, a feeling of fragmentary cognition and also returning duty to record the 
world which is passing away.
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Walka z niepamiêci¹ czy destrukcja pamiêci.                                  
O kilku fotografiach w kilku powieœciach

W starciu Rolanda Barthesa (jako autora Œwiat³a obrazu) z Andre Rouille dotycz¹cym fo-
tografii obiektywn¹ racjê trzeba przyznaæ temu drugiemu. Zgadzam siê zatem z Rouill , gdy 
mówi, ¿e spojrzenie Barthesa jest subiektywne i krótkowzroczne, ¿e nazbyt zawierza on fo-
tografii, traktuj¹c j¹ jako przezroczyst¹ i zapominaj¹c o tak istotnych kwestiach jak obraz oraz 

1)sam proces fotografowania . Trzeba tu jednak zwróciæ uwagê na dwie kwestie. Po pierwsze, 
taka sytuacja wynika w znacznej mierze z charakteru Œwiat³a obrazu – programowo perso-
nalnego i eseistycznego. Po drugie, warto zadaæ pytanie czy nasze spojrzenie – osób ogl¹da-
j¹cych albumy, a w nich zdjêcia z dzieciñstwa, rodzinnych spotkañ, wakacji czy zagranicznych 
woja¿y – wyposa¿one jest w te wszystkie sceptyczne mechanizmy autora Miêdzy dokumen-
tem a sztuk¹ wspó³czesn¹ czy mo¿e jednak bli¿sze jest naiwnoœci Barthesa. Pytanie to w za-
sadzie retoryczne. Patrzymy jak Barthes. 

Fragmenty powieœci Jerzego Sosnowskiego traktuj¹ce o fotografii s¹ po³¹czeniem obu 
tych spojrzeñ. Bohaterowie ksi¹¿ek na fotografiach widz¹ to samo, co Barthes, dostrzegaj¹ 
na nich to-co-by³o, a wiêc „wyobra¿enie rzeczy materialnej, która zaistnia³a przed obrazem, 
zosta³a zarejestrowana, a nastêpnie przeniesiona, bez ¿adnych deformacji i ¿adnego uszczerb-

2)ku, za poœrednictwem ca³kowicie przeŸroczystego, „zawsze niewidocznego” obrazu” . Za 
ka¿dym razem jednak owe ogl¹dane fotografie ujawniaj¹ swoje niedoskona³oœci: jako doku-
mentu, jako poœwiadczenia, jako oczu pamiêci.

Zacznijmy od zdjêcia Lilii, bohaterki Wieloœcianu, w m³odoœci ca³kiem nieŸle zapowia-
daj¹cej siê aktorki, w momencie trwania akcji utworu starszej, schorowanej kobiety, która 
wysz³a za m¹¿ z rozs¹dku i która w niczym nie przypomina dawnej, smuk³ej, dystyngowanej 
artystki. Oto jak wygl¹da jedyne zdjêcie, które pozosta³o jej z dawnych lat: „Lila (…) w swoim 
obcis³ym kostiumie – d³ugiej ciemnogranatowej spódnicy i ¿akieciku dopasowanym do bio-
der – pod szyj¹ stójka z fantazyjnie zawi¹zan¹, szafirow¹ wst¹¿k¹, nad czo³em jak zwykle po-
dwójna korona z kruczoczarnych warkoczy – tego dnia czu³a siê naprawdê piêkna, wiedzia³a, 
¿e fotografa zachwyca jej ukraiñska uroda, wystudiowanym ruchem przes³oni³a wzrok, pa-
trz¹c pod s³oñce – wskazuj¹cy i ma³y palec odgiête nieco w górê, rêkaw opad³ trochê, od-
s³aniaj¹c smuk³¹ d³oñ a¿ do przegubu – i w³aœnie to zdjêcie zosta³o, i tylko tej jednej chwili 

3)mog³a byæ pewna po latach. Stoi na kamieniach, a pod stopami chlupocze rw¹cy nurt ” .
         

é

1) Zob. Rouillé André, Fotografia. Miêdzy dokumentem a sztuk¹ wspó³czesn¹, s. 75.
2) Ibidem.
3) Sosnowski Jerzy, Wieloœcian, Warszawa 2001, s. 80.  
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Dla Lili, podobnie jak dla francuskiego semiologa, fotografia jest wolna od podejrzeñ: 
zdjêcie ma zdolnoœæ poœwiadczania autentycznoœci, uwiecznia to-co-by³o i daje pewnoœæ, ¿e 
to, co ogl¹damy nie jest wytworem zrêcznych sztuczek fotografa, ale odbiciem rzeczy, której 
byt w przesz³oœci by³ jak najbardziej realny. Zdaniem Barthesa tylko fotografia mo¿e byæ osta-
teczn¹ instancj¹ poœwiadczaj¹ca istnienie danego obiektu. Fotografia mówi: to by³o, a to co 
mówi jest prawdziwe i niezaprzeczalne. „Malarstwo mo¿e udawaæ realnoœæ nie widz¹c jej. 
WypowiedŸ s³owna mo¿e ³¹czyæ znaki, które oczywiœcie maj¹ odniesienia, ale te odniesienia 
mog¹ byæ i najczêœciej s¹ „chimerami”. W przeciwieñstwie do tych imitacji, w wypadku foto-
grafii nigdy nie mogê zanegowaæ faktu, ¿e ta rzecz tam by³a. (…) ̄ aden malowany portret, na-
wet zak³adaj¹c, ¿e zdawa³by mi siê prawdziwy, nie potrafi³by bowiem narzuciæ odczucia, ¿e 

4)jego odniesienie istnia³o naprawdê” .
Przeœwiadczenie, ¿e zdjêcie nie k³amie towarzyszy³o zw³aszcza pocz¹tkom fotografii. Nie-

samowita precyzja w oddawaniu otaczaj¹cej rzeczywistoœci oraz zaprzêgniêcie do swych 
dzia³añ chemii i fizyki stawa³y siê rêkojmi¹ prawdziwoœci fotografii. Warto tu zapo¿yczyæ je-
den przyk³ad od Rouill . Autor Miêdzy dokumentem a sztuk¹ wspó³czesn¹ przywo³uje epi-
zod z po³owy XIX wieku wi¹¿¹cy siê z osobami archeologa Feliciena Caignarta de Saulcy’ego       
i fotografa Auguste’a Salzmanna. Otó¿ wykonane przez Feliciena rysunki, maj¹ce potwier-
dziæ jego tezy dotycz¹ce Jerozolimy, wywo³a³y szereg dyskusji a wnioski archeologa zosta³y 
zakwestionowane. Salzmann wzi¹³ w obronê archeologa, a 150 zdjêæ wykonanych przez nie-
go w Jerozolimie potwierdzi³o prace de Saulcy’ego i zakoñczy³o polemiki w œrodowisku nau-

5)kowym .   
Nie inaczej rzecz ma siê w przypadku bohaterki Sosnowskiego. Lila ca³kowicie zawierza 

zdjêciu, uznaje realnoœæ tego, co ono przedstawia. Trzeba zwróciæ uwagê na fakt, ¿e akt pa-
miêci w przywo³ywaniu tamtej chwili w ogóle nie uczestniczy. Lila nie potrafi odtworzyæ wy-
darzeñ zarejestrowanych przez aparat: nie pamiêta, dok¹d pojecha³a wtedy ze znajomymi, 
na co patrzy³a, gdy fotograf robi³ jej zdjêcie i czy choroba, która póŸniej przerwa³a jej karierê 
na scenie, ju¿ wtedy dawa³a siê we znaki. Lila nie pamiêta tej chwili, a jednak wie, ¿e zane-
gowaæ jej nie sposób, ¿e musia³a ona zaistnieæ w przesz³oœci skoro teraz ogl¹da j¹ na zdjêciu. 
Fotografia znad rzeki to jedyna chwila, której Lila mo¿e byæ pewna po latach, bo zdjêcie, jak 

6)mówi Barthes, to fakt wykazany bez metody . Analiza sceny z powieœci Sosnowskiego przy 
u¿yciu metod wypracowanych przez Francuza wydaje siê tym bardziej celowa, ¿e podobne 
doœwiadczenie, balansuj¹ce na granicy pewnoœci i zapomnienia, by³o udzia³em samego 
Barthesa. Otó¿ autor Œwiat³a obrazu dosta³ kiedyœ swoje zdjêcie od pewnego fotografa. Nie-
stety, mimo wysi³ku pamiêci i analizy najdrobniejszych szczegó³ów fotografii, nie móg³ sobie 
przypomnieæ, kiedy i w jakich okolicznoœciach zosta³o ono zrobione. W zwi¹zku z tym, i¿ by³a 
to fotografia Barthes musia³ uznaæ realnoœæ uchwyconej na zdjêciu chwili, jednak zderzenie 
niedoskona³ej pamiêci z pewnoœci¹, jak¹ daje fotografia zaowocowa³a u niego uczuciem 
dziwnego niepokoju. „To rozszczepienie pomiêdzy pewnoœci¹ i zapomnieniem przyprawi³o 

7)mnie o pewne pomieszanie i jakby rodzaj kryminalnego niepokoju”  – tak Barthes koñczy re-
lacjonowanie tego wydarzenia. 
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4) Barthes Roland, Œwiat³o obrazu, prze³. Jacek Trznadel, Warszawa 1996, s. 130.
5) Rouillé André, op. cit., s. 51.
6) Barthes Roland, op. cit., s. 
7) Ibidem, s. 144.
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Zwolennicy fotografii, w pe³ni uznaj¹cy jej rolê dokumentacyjn¹, a wœród nich choæby 
Andre Beucler, nazywali j¹ ,,oczyma pamiêci”. Mo¿na tu mówiæ zarówno o pamiêci zbiorowej 
rejestruj¹cej dany okres w dziejach ludzkoœci jak i o pamiêci indywidualnej. Kiedy cz³owiek 
spogl¹da wstecz, przesz³oœæ bardzo czêsto okazuje siê pró¿ni¹, resztki wspomnieñ stopnio-
wo siê rozmywaj¹, trac¹ na realnoœci, zaczynaj¹ przypominaæ raczej sen, pozór, ¿ycie na niby 
ani¿eli autentyczny, choæ trwaj¹cy w przesz³oœci, byt. Fotografia mia³aby stanowiæ reme-
dium na te problemy, byæ pewnikiem w rozmytej, mrocznej przesz³oœci, niezbitym dowodem 
potwierdzaj¹cym nasze „tam i wtedy”, œrodkiem wype³niaj¹cym luki i przywracaj¹cym 
ostroœæ obrazu. Fotografia ma jednak pewien mankament. Z racji tego, i¿ jest ona fragmen-
tem, wycinkiem rzeczywistoœci ogranicza ona zbiór elementów pewnych do obiektów znaj-
duj¹cych siê na zdjêciu. Wszystko, co wykracza poza kadr traci status pewnoœci, st¹d te¿ kon-
statacja ogl¹daj¹cej zdjêcie Lilii ogranicza siê do skromnego: „ta chwila by³a, chwila, w której 
sta³am na kamieniach a pod stopami chlupota³ rw¹cy nurt”. Nie ma tu ju¿ mowy o osobach,  
z którymi spêdza³a wtedy czas nad rzek¹, o samym miejscu, do którego postanowili siê wy-
braæ, o osobie, która wykonywa³a fotografiê. Jest tylko ta skromna migawka z przesz³oœci, 
która w ¿aden sposób nie naœwietla innych wydarzeñ, miejsc, faktów, osób. Jak pisze Urszula 
Czartoryska w ksi¹¿ce Fotografia. Mowa ludzka: „Zdjêcia wydobywaj¹ zaledwie okruchy ¿y-
ciorysu, sekundy widowisk, zamra¿aj¹ zaledwie kilka pas z roli odgrywanej przez jednostkê 
ludzk¹ w ¿yciu. Brak tkanki ³¹cznej, zespalaj¹cej poszczególne migawki, prowokuje zarówno 

8)w¹tpliwoœci (…), jak i odczucie nostalgii (…)” .
Fotografia zatem redukuje pamiêæ do migawek, do wyrwanych z kontekstu chwil, którym 

zaprzeczyæ nie sposób, ale które wspomnieniami nie s¹ i byæ nie mog¹. Przekonuje siê o tym 
w³aœnie Lila Sosnowskiego – zdjêcie znad rzeki nie dokumentuje tak naprawdê ¿adnego 
wspomnienia, nie przywo³uje ¿adnego wydarzenia z przesz³oœci. Jedyne, co mo¿e ofiarowaæ 
ogl¹daj¹cemu to ostra migawka wyrwana z rozmytego somnambulicznego „kiedyœ”, która 
jednak nie potrafi powiedzieæ nic ponad: „to by³o”. Dlatego racjê ma Barthes twierdz¹c, ¿e 
„zdjêcie nie tylko nie jest nigdy, ze swej istoty, wspomnieniem, ono jeszcze blokuje wspom-

9)nienie, staje siê szybko przeciwspomnieniem” . Wniosek ten francuski semiolog wyci¹ga na 
podstawie w³asnego doœwiadczenia, o którym czytamy tak¿e w Œwietle obrazu: „Pewnego 
dnia przyjaciele mówili o wspomnieniach z dzieciñstwa. Posiadali je. Ale ja, poniewa¿ ogl¹-

10)da³em moje dawne zdjêcia, ju¿ ich nie mia³em” .  
Fotografia nie mo¿e zatem pe³niæ roli ,,oczu pamiêci”, a to dlatego, ¿e z pamiêci¹ nie musi 

mieæ ¿adnych punktów wspólnych, mo¿e dzia³aæ poza ni¹, w oderwaniu od niej. Nawet je¿eli 
poœwiadcza autentycznoœæ, nawet je¿eli daje pewnoœæ, to jest to zawsze pewnoœæ wi¹¿¹ca 
siê z poczuciem dyskomfortu i niepokoju.

Przy okazji tych rozwa¿añ wychodzi inny niedostatek fotografii, o którym w Miêdzy do-
kumentem a sztuk¹ wspó³czesn¹ pisze Rouille, mianowicie, wartoœæ fotografii jako czynnika 
dokumentuj¹cego przesz³oœæ bez elementów dodatkowych, uzupe³niaj¹cych, komentuj¹-
cych jest tak naprawdê nik³a. Przekona³ siê o tym swego czasu Alphonse Bertillon, który pró-
bowa³ „stworzyæ swoisty dogmat w odniesieniu do praktyki portretowania” i opracowa³ „za-
lecenia i wskazówki w celu osi¹gniêcia takiego poziomu przejrzystoœci i czytelnoœci, jaki 

8) Czartoryska Urszula, Fotografia. Mowa ludzka, Gdañsk 2005, s. 36.
9) Barthes Roland, op. cit., s 154.
10) Ibidem, s. 155.
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11)bêdzie pomocny dla wymiaru sprawiedliwoœci” . Niestety, bardzo szybko okaza³o siê, ¿e na-
wet perfekcyjnie opracowane zdjêcie, czyli wykonane zarówno en face jak i z profilu, pozba-
wione wszelkich retuszy i posiadaj¹ce wyraŸne wyznaczniki odnoœnie oœwietlenia, kierunku 
spojrzenia czy uczesania nie jest w stanie sprostaæ oczekiwaniom policji, je¿eli nie dodamy 
do niego komentarza antropometrycznego, czyli szczegó³owych pomiarów okreœlonych czêœ-
ci cia³a.

U³omnoœæ fotografii jako dokumentu poœwiadczaj¹cego wynika nie tylko z jej nieci¹g³oœ-
ci i fragmentarycznoœci, ale tak¿e z wieloznacznoœci samego obrazu pozbawionego komen-
tarza czy kontekstu. Spróbujmy przyjrzeæ siê bli¿ej temu problemowi na przyk³adzie innego 
zdjêcia z powieœci Sosnowskiego, zdjêcia z bitwy o Ko³obrzeg, które pojawia siê w Tak to ten: 
„Poœród kartek zape³nionych jego du¿ym pismem le¿a³a fotokopia zdjêcia i Mimo nie od razu 
zrozumia³a, co na niej zaznaczono czerwonym kó³eczkiem, a jeszcze d³u¿ej nie potrafi³a po-
j¹æ, dlaczego liœcie. Ze trzy, klonu zdaje siê, w górnym prawym rogu. Centrum zdjêcia stano-

12)wi³a armata z jakimiœ ¿o³nierzami, którzy za ni¹ siê skryli, w tle p³on¹ domy” .
To zdjêcie skopiowane z archiwum przez dziadka Mirelli prowokuje w powieœci szereg py-

tañ o prawdziwy przebieg bitwy o Ko³obrzeg. A wszystko przez liœcie, których na zdjêciu byæ 
nie powinno, i które, gdyby skorzystaæ z terminologii Barthesowskiej, mo¿na by nazwaæ pun-
ctum fotografii. Czym¿e jest owo punctum? Dla Francuza to element, który nak³uwa, uderza, 

13) 14)uciska, celuje we mnie , szczegó³, którego „obecnoœæ zmienia moje odczytanie” , trzeba 
zaznaczyæ – szczegó³ bardzo subiektywny i zmienny, niekoniecznie anga¿uj¹cy ka¿dego spek-
tatora. Pisze Barthes: „Tak wiêc szczegó³, który mnie interesuje, nie jest, a przynajmniej nie-
koniecznie musi i mo¿e nie powinien byæ zamierzony. Znajduje siê w polu fotografowanej 
rzeczy jako dodatek zarazem nieuchronny i darowany. Nie œwiadczy koniecznie o sztuce foto-
grafa.”

Pojawienie siê punctum na zdjêciu z walk o Ko³obrzeg jest mo¿liwe dziêki innej w³aœci-
woœci fotografii, w³aœciwoœci, z której XIX-wiecznemu wynalazkowi wielokrotnie czyniono 
zarzut, a która wi¹¿e siê z teori¹ poœwiêcenia Delacroix. „Podstawowa ró¿nica miêdzy foto-
grafi¹ a sztuk¹ jest taka, ¿e na ka¿dym poziomie „dodatek staje siê równie istotny jak to, co 
zasadnicze”; poniewa¿ fotografia nie wprowadza ¿adnej hierarchii, zarówno w odniesieniu 
do rejestrowanych obiektów, jak i reprodukowanych szczegó³ów, nie wprowadza te¿ rozró¿-

15)nienia pomiêdzy obrze¿ami a œrodkiem obrazu” .
Fotografia niczego nie pomija, nie przeprowadza ¿adnej selekcji, w oddawaniu rzeczy-

wistoœci jest jak najbardziej demokratyczna i egalitarna. Na tyle demokratyczna i egalitarna, 
¿e na zdjêciu, którego zasadniczym tematem jest bitwa, mo¿e znaleŸæ siê miejsce dla tak ma-
³o znacz¹cych zdawa³oby siê elementów, jakimi s¹ liœcie.

Powróæmy zatem do zagadki, jak¹ zdaniem bohaterów Tak to ten skrywa archiwalne 
zdjêcie z bitwy o Kolberg. Walki o Ko³obrzeg trwa³y do 18 marca 1945 roku, a zgodnie z tym, 
co w powieœci mówi¹ mieszkañcy Ko³obrzegu, nie ma mo¿liwoœci, by o tej porze roku na 
drzewach ros³y ju¿ liœcie. Dlaczego zatem widaæ je na fotografii przedstawiaj¹cej ¿o³nierzy
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11) Rouillé André, op. cit., s. 95.
12) Sosnowski Jerzy, Tak to ten, Kraków 2006, s. 134.
13) Zob. Barthes Roland, op. cit., s. 47.
14) Ibidem, s. 73.
15) Rouillé André, op. cit., s. 58,59.
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walcz¹cych o nadba³tyckie miasto? I kiedy w takim razie owa fotografia zosta³a tak napraw-
dê zrobiona? Dla dziadka Mimo, a po jego œmierci dla samej Mimo, zdjêcie staje siê namacal-
nym dowodem tego, ¿e ktoœ z jakichœ przyczyn kontynuowa³ bitwê o miasto. Pytanie tylko: 
kto i dlaczego? I tutaj fotografia niestety zawodzi jako dokument o wartoœci historycznej. Po-
zbawiona relacji naocznych œwiadków, listów, pisemnych rozkazów dowódców mo¿e byæ tyl-
ko polem dla szeregu dalszych hipotez. Tak zreszt¹ w powieœci siê dzieje. Zdaniem jednego ze 
s³uchaczy Radioober¿y „to Rosjanie, nasi sojusznicy wszystko zniszczyli, bo im propagando-

16)wo bitwa taka mi³¹ by³a, wiêc odtworzyli j¹ sobie póŸniej” . Z kolei dla Mimo, która oprócz 
zdjêcia dysponuje tak¿e notatnikiem dr Andreasa Felsena, dyrektora Domu Higieny Rasowej 
„Jutrzenka Rzeszy” dalsze dzia³ania Rosjan by³y wynikiem  panicznej obawy, „¿e w opuszczo-

17)nych domach, w niezbadanych piwnicach mog¹ siê ukrywaæ przyszli duchowi mocarze” .
Czegó¿ dowodz¹ zdjêcia z powieœci Sosnowskiego? Tego, ¿e nadzieje pok³adane w foto-

grafii okaza³y siê jednak zbyt wielkie, i to nie tylko dlatego ¿e dziœ w opisie, katalogowaniu 
œwiata du¿o lepiej sprawdza siê dostosowana do naszych potrzeb telewizja, ale po prostu 
dlatego, ¿e fotografia sama w sobie jest œrodkiem przekazu niedoskona³ym. Byæ mo¿e – jeœli 
wykluczyæ zabawy z ostroœci¹ czy kadrowaniem – jest ona precyzyjna i przejrzysta, byæ mo¿e 
– jeœli pomin¹æ mo¿liwoœæ manipulacji, fotomonta¿u, retuszu – potwierdza realnoœæ obiek-
tu, jednak sam fakt istnienia to za ma³o dla zrozumienia przesz³oœci, czy to zbiorowej, czy 
indywidualnej. Pozostaje zatem nostalgia, o której wspomina³a Urszula Czartoryska, i to nie 
tyle za wydarzeniem które przywo³uje zdjêcie, co raczej za bezpowrotnie utracon¹ prze-
sz³oœci¹, i to utracon¹ podwójnie, bo niemo¿liw¹ do odzyskania zarówno w sensie fizycznym 
jak i mentalnym.

Daria Urbañska
Walka z niepamiêci¹ czy destrukcja pamiêci. 
O kilku fotografiach w kilku powieœciach

Streszczenie

Tekst jest prób¹ przyjrzenia siê problemowi fotografii jako œrodka przekazu. Podstaw¹ do 
podjêcia tego tematu staj¹ siê fragmenty powieœci Jerzego Sosnowskiego, z kolei rozwiniêcie 
zagadnienia oparte zostaje na pracach „Œwiat³o obrazu” Rolanda Barthesa i „Miêdzy doku-
mentem a sztuk¹ wspó³czesn¹” Andre Rouille. Artyku³ stara siê uwzglêdniæ zarówno subiek-
tywne spojrzenie osoby ogl¹daj¹cej zdjêcie, jak i obiektywn¹ analizê fotografii jakiej doko-
nuje badacz, zwraca uwagê zarówno na zalety zdjêcia jako dokumentu poœwiadczaj¹cego jak 
i na jego niedostatki. 

Summary

The text is an attempt at looking at the problem of photography as a medium. The basis 
for the analysis of the topic are fragments of the novel by Jerzy Sosnowski and is further  

16) J. Sosnowski, Tak to ten, s. 114.
17) Ibidem, s. 240.

 



developed with reference to La chamber claire by Roland Barthes and La photographie: 
Entre document et art contemporain by Andre Rouille. The article takes into account both         
a subjective look of a person at a photograph and its objective analysis done by a scholar; it 
shows both good and bad points of a photograph as a testifying document.
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Rafa³ Mo³dysz
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Powieœæ fotograficzna Jerzego Kosiñskiego

1) „Krok po kroku przekraczam widnokrêgi…”                                                                                                                             
Akronim, Kroki

Rolad Barthes stwierdzi³ w jednym z esejów, ¿e „g³adkoœæ jest zawsze atrybutem dos-
kona³oœci”. Samochód podoba siê nam znacznie bardziej, kiedy elementy jego karoserii s¹ ze 
sob¹ scalone, im mniej szczelin pomiêdzy np. drzwiami, im mniej widocznych spoiw miêdzy 
b³otnikiem a dachem, tym pojazd jest ³adniejszy i wzbudza wiêkszy podziw. Spoiw pozbawio-
ne s¹ sputniki, prototypy samochodów, wszystkie rzeczy, które maj¹ byæ doskona³e – podob-

2)nie jak tunika Chrystusa – musz¹ byæ „pozbawione szwów” .  
Je¿eli spojrzymy na ca³okszta³t twórczoœci Jerzego Kosiñskiego, to sprawia ona wra¿enie 

spójnej ca³oœci. Wszystkie dziewiêæ powieœci (Malowany ptak, Kroki, Wystarczy byæ, Diabel-
skie drzewo, Cocpit, Randka w ciemno, Pasja, Gra, Pustelnik z 69 ulicy) oraz obie ksi¹¿ki so-
cjologiczne (Przysz³oœæ nale¿y do nas towarzyszu, Nie ma trzeciej drogi, pisane pod pseudo-
nimem Józef Novak) autora Wystarczy byæ poruszaj¹ temat wyalienowania, ucieczki, braku 
porozumienia miêdzyludzkiego… Twórczoœæ prozatorska Kosiñskiego rozpoczyna siê Malo-
wanym ptakiem – groteskow¹ opowieœci¹ o losach ma³ego ch³opca o cygañskim b¹dŸ ¿y-
dowskim pochodzeniu wêdruj¹cego przez wschodnioeuropejskie wsie podczas Holocaustu, 
koñczy siê natomiast postmodernistyczn¹ powieœci¹ Pustelnik z 69 ulicy w finale, której pro-
tagonista ginie œmierci¹ podobn¹ do tej, jak¹ zgin¹³ sam autor (przez utoniêcie).       

Inaczej sprawa ma siê ze specyficzn¹ budow¹ powieœci autora Diabelskiego drzewa, sto-
sowan¹ przez twórcê w wiêkszej czêœci jego powieœci, wygl¹daj¹cych jak szata pe³na dziur, 
³at i szwów. 

Z dziewiêciu dzie³ pisarza tylko Wystarczy byæ, Pasja i Gra maj¹ charakterystyczn¹ budo-
wê oraz w¹tek w sensie arystotelesowskim. Konstrukcja pozosta³ych powieœci podobna jest 
do kliszy fotograficznej. Wieœniacy w Malowanym ptaku zbieraj¹ fotografie wyrzucane z po-
ci¹gów œmierci, podobnie Kosiñski – kolekcjonuje fotografie okrucieñstw, pozostaj¹c jak 
wieœniacy biernym obserwatorem, pisarz widzi i beznamiêtnie opisuje. 

Epizodyczn¹ budowê spotykamy ju¿ w Przysz³oœæ nale¿y do nas towarzyszu; podczas lek-
tury mamy pewien niedosyt, wra¿enie przepaœci, luki pomiêdzy rozdzia³ami, które ³¹czy tyl-
ko postaæ Novaka i opisy postêpowania kolektywu. 

Pe³niej dostrzec mo¿emy to na przyk³adzie Malowanego ptaka, bêd¹cego równie¿ dzie-
³em, w którym autor próbuje zmierzyæ siê z pytaniem Theodora Adorno: „jak mo¿liwa jest 
poezja po Oœwiêcimiu”. Budowa pierwszych piêtnastu rozdzia³ów pierwszej „numerowanej” 

1) www.myspace.com/akronim08
2) Barthes Roland, Mitologie, prze³. Adam Dziadek, wstêp: Krzysztof K³osiñski, Warszawa 2000, s. 190-191.
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powieœci Kosiñskiego przypomina piêtnaœcie puszek powi¹zanych jedynie osob¹ protago-
nisty, brutalnoœci¹ i surrealistycznym krajobrazem; wydarzenia i postacie z rozdzia³u pierw-
szego nie pojawiaj¹ siê ju¿ w wiêkszym stopniu w rozdzia³ach nastêpnych. Konstrukcja ta 
osi¹ga swoje apogeum w Krokach, przypominaj¹cych rozsypane zdjêcia. 

Gdyby Kosiñski nie zaj¹³ siê pisarstwem, to z pewnoœci¹ zosta³by docenionym fotografi-
kiem. Fotografia by³a jedn¹ z pasji pisarza, obecn¹ w jego ¿yciu ju¿ od wczesnej m³odoœci.        
W dziedzinie tej, podobnie jak w prozie, autor swobodnie eksperymentowa³ i wiele swoich 
doœwiadczeñ z fotografii przeniós³ póŸniej na grunt pisarski. Jerzy Neugebauer – partner pi-
sarza wspomina lekcewa¿enie umiejêtnoœci technicznych przez Kosiñskiego: „Nie jesteœ wy-
robnikiem. Masz mieæ pomys³ i musisz nacisn¹æ migawkê. Technikê zrobi¹ za ciebie w labo-

3)ratorium” . W podobny sposób autor Pasji lekcewa¿y³ regu³y kompozycji. Tematem prac Ko-
siñskiego i Neugebauera by³y w g³ównej mierze staroœæ oraz kobiety (akty). M³ody Kosiñski 

4)sypa³ pomys³ami, natomiast jego partner dopracowywa³ szczegó³y . Podobnie wygl¹da³o 
wed³ug Sloan’a – jednego z biografów autora Gry – tworzenie prozy, pisarz dyktowa³, b¹dŸ 

5)sporz¹dza³ rêkopisy z lukami, a ktoœ dopracowywa³ szczegó³y i wyg³adza³ potok myœli .
Pierwsze dwie ksi¹¿ki socjologiczne Kosiñskiego to pokaz slajdów z ¿ycia kolektywnego 

spo³eczeñstwa radzieckiego. W kolejnych powieœciach obok siebie le¿¹ slajdy/wspomnienia 
z dzieciñstwa, pocz¹tków emigracji, m³odoœci, pobytu w wojsku itd. Wiele z nich zosta³o 
„ulepionych” z prze¿yæ autora, np. Kroki to z jednej strony próba zszokowania czytelnika,          
a z drugiej – próba usuniêcia tych rzeczy z pamiêci, w myœl tego, ¿e „fotografuje siê rzeczy, ¿e-

6)by usun¹æ je z umys³u” (Kafka) . Symbolikê, któr¹ stosuje Kosiñski mo¿emy okreœliæ mianem 
„pourazowej” – wp³ynê³a na ni¹ wojna (symbol spalanych motyli z Kroków) oraz komunis-
tyczny re¿im (ka¿dy rozdzia³ lub epizod z Krokach podobny jest do potrzasku, pogr¹¿aj¹cego 
s³uchaczkê, ale o tym nieco dalej).

Bez w¹tpienia zdjêcia/slajdy prezentowane czytelnikowi przez autora Pasji, maj¹ coœ, co 
7)Barthes nazywa punctum . Celuj¹ w nasze uczucia, ambicje, potrafi¹ u¿¹dliæ, wzbudziæ 

wstrêt, poruszyæ. Pisarz sprawdza nasz¹ wytrzyma³oœæ. Naciskamy migawkê w tej chwili, któ-
r¹ pragniemy uchwyciæ, jedne zdjêcia chcemy zachowaæ, drugie nie. Co wa¿ne – fotografia 
zawsze oszukuje. I dalej za Barthesem: „Przed obiektywem jesteœmy tym, za kogo siê uwa-

8)¿amy, chcemy byæ takimi jak pozujemy” , gdy cz³owiek jest fotografowany, przybiera pozê, 
stwarza inne cia³o, przekszta³ca siê w obraz. Jak wiêc mo¿na wnioskowaæ, fotografia to rów-

9)nie¿ rodzaj maski . Kosiñski poprzez te slajdy stwarza swoje cia³o, literack¹ biografiê, jest 
sam dla siebie Tycjanem, Clouetem, sam robi sobie zdjêcie, a my albo je przyjmiemy i uwie-
rzymy w przedstawiony na nim obraz, albo je odrzucimy. Poprzez swoich protagonistów pi-
sarz stwarza swoj¹ biografiê. Zdjêcia, które robimy, mówi¹ wiele o naszych zainteresowa-
niach, jak uj¹³ to autor Pasji: „skoro naciskam migawkê w tym, a nie w innym momencie, to 

10)ten moment definiuje mnie” . Warto tak¿e przytoczyæ stwierdzenie francuskiego estetyka       
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3) Czapliñski Czes³aw, Twarz i maski, Warszawa 1991, s. 31. 
4) Zob.  Pasje Jerzego Kosiñskiego, Warszawa 1993, s. 7. 
5) Sloan James Park, Jerzy Kosiñski – biografia, prze³. Ewa Kulik-Bieliñska, Warszawa 1996, s. 66. 
6) Barthes Roland, Œwiat³o obrazu, prze³. Jacek Trznadel, Warszawa 1995, s. 84. 
7) Ibidem, s. 47. 
8) Ibidem, s. 24. 
9) Zob. Ibidem, s. 182. 
10) Czapliñski Czes³aw, Pasje Jerzego Kosiñskiego, s. 9. 
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i entuzjasty fotografii Roberta de la Sizeranne, który zasugerowa³, ¿e fotografia jest odzwier-
ciedleniem ¿ycia wewnêtrznego cz³owieka i indywidualnoœæ cz³owieka odznacza siê w niej 

11)silniej, ni¿ siê to na pozór wydaje .  
Fotografia jest bliska socjologii, kolejnej pasji Novaka. Kosiñski jak flanêur niespiesznie 

przechadza siê po ulicach amerykañskich miast, odwiedza, portretuje w swoich ksi¹¿kach 
dzielnice nêdzy i bogactwa, wchodzi do mieszkañ przestêpców, prostytutek, wkracza do sa-
lonów bogaczy, pokazuje obraz seksualnych dziwaków, bywalców nowojorskich seks – klu-
bów.

Wspó³czeœni ludzie, podobnie jak Los z Wystarczy byæ lubi¹ patrzeæ. Telewizja, fotografia, 
s³owem obrazy, otaczaj¹ nas ze wszystkich stron, pozwalaj¹ ujrzeæ jak¹œ rzecz, nie zmuszaj¹c 
do wysi³ku wyobraŸni, b¹dŸ intelektu. Proza Kosiñskiego jest bardzo wizualna (Malowany 
ptak), choæ opisy ograniczaj¹ siê w niej do minimum. Dzisiejszy czytelnik, a zarazem telewidz, 
nie potrzebuje ju¿ opisów, bo jak powiedzia³ pisarz: „telewizja daje mo¿liwoœæ œledzenia kil-
kudziesiêciu w¹tków narracyjnych naraz i wt³acza do g³owy widza tysi¹ce elementów, któ-

12)rych on ju¿ nie musi opisywaæ, bo widz je widzia³ tysi¹c razy” . Obraz, ¿eby poruszyæ po-
trzebuje jednak s³ów, jak stwierdzi³ Kosiñski – „trzeba go obudowaæ, dope³niæ s³owami, (…) 

13)Ka¿dy film (ruchomy obraz) zaczyna siê od s³ów” . Czytaj¹c np. Kroki mo¿na odnieœæ wra-
¿enie, ¿e „skacze siê” po kana³ach telewizyjnych. Podró¿ przez te ksi¹¿ki przypomina podró¿ 
przez blok, nigdy nie wiadomo, co ujrzymy w nastêpnej klatce. Klatki te przypominaj¹ obraz 
„Relativivat” Mauritsa Cornelisa Eschera, holenderskiego malarza i grafika, którego formy 
przestrzenne by³y ukazywane w sposób sprzeczny z doœwiadczeniem wzrokowym. Sposób 
tworzenia Kosiñskiego dobrze oddaj¹ s³owa Agnieszki Osieckiej, która wspominaj¹c pisarza 
w jednej z ksi¹¿ek napisa³a: „I natychmiast, id¹c i prawie biegn¹c po schodach, zacz¹³ wygi-

14)naæ fabu³ê we wszystkie mo¿liwe kierunki” . Zakoñczenia powieœci autora Cocpitu s¹ za-
zwyczaj symboliczne, otwarte. W³aœciwe zakoñczenie ma Randka w ciemno  (choæ istnieje tu 
pewne niedopowiedzenie) oraz Pustelnik z 69 ulicy – protagoniœci umieraj¹. Franz Kafka 
stwierdzi³, ¿e „utwór literacki jest jak zdanie bez kropki, które uderza w s³uchacza i mówi      

15)w nim dalej” . Cel tych symbolicznych zakoñczeñ u Kosiñskiego mo¿e byæ podobny. Urywa-
j¹ca siê narracja podobna jest do ko³a popêdzanego patykiem: „Pamiêtam stare ko³o rowe-
rowe, które popêdza³em krótkim patykiem. By³em wówczas ma³ym ch³opcem i wyobra¿a-
³em sobie, ¿e ko³o to porusza jakaœ tajemnicza si³a. (…) Kiedy ko³o zaczyna³o siê zataczaæ, mój 
patyk podbija³ je, przywraca³ do ¿ycia i znów zrywa³o siê do pêdu. (…) Czasami (…) pozosta-

16)wia³o mnie daleko w tyle, to zwalniaj¹c, to przyspieszaj¹c wed³ug swojej woli” . Urywaj¹ca 
siê narracja powraca w kolejnej powieœci, przywracana do pêdu nowym „patykiem” – adre-
satem b¹dŸ s³uchaczem protagonisty. Je¿eli narratorowi zabraknie „patyka”, który go napê-

17)dza, daje energiê, wtedy spowalnia on, zatacza siê i zatrzymuje . 
LuŸna budowa Kroków ma swoje Ÿród³o w przekonaniu Kosiñskiego bliskim pogl¹dom 

Jacquesa Luciena Monoda (francuski genetyk), który uwa¿a³, ¿e istnienie opiera siê na 

11) Zob. de la Sizeranne Robert, Czy fotografia jest sztuk¹?, prze³. W³adys³aw Witwicki [w:] Frimmel – Lichtwark – 
Sizeranne, Podstawy kultury estetycznej, Lwów – Warszawa 1907, s. 130.  

12) Czapliñski Czes³aw, Pasje Jerzego Kosiñskiego, s. 57.   
13) Kosiñski Jerzy, Œmieræ w Cannes, prze³. Waldemar Piasecki [w:] tego¿, Przechodz¹c obok, Warszawa 1994, s. 25. 
14) Osiecka Agnieszka, Rozmowy w tañcu, Warszawa 1993, s. 60.
15) Mitosek Zofia, Poznanie (w) powieœci, Kraków 2003, s. 7. 
16) Kosiñski Jerzy, Cocpit, prze³. Mira Micha³owska, Warszawa 1992, s. 162-163. 
17) Zob. Gruszewska-Blaim Ludmi³a, Gra w SS. Poetyka (nie) powieœci Jerzego Kosiñskiego, Lublin 2005, s. 158.
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przypadku, a ¿ycie sk³ada siê z epizodów, tzn. toczy siê epizodycznie, a nie przyczynowo czy 
18)logicznie . W ¿yciu brakuje spójnoœci, oczywistego sensu, w¹tku. Nie da siê wyjaœniæ dziw-

nych ¿yciowych doœwiadczeñ. ¯ycie sk³ada siê po prostu z serii Randek w ciemno, ludzie s¹ 
19)zabawkami w rêkach niewidzialnego boga – przypadku . W ¿yciu – wed³ug Kosiñskiego – nic 

nie nastêpuje po sobie: „(…) ¿ycie nie jest tak klarowne, aby zdarzenia nastêpowa³y jedno po 
20) drugim, jak w prostej linii; ¿ycie pozbawione jest struktury, ma jedynie granice” – s³owa te 

t³umacz¹ zastosowanie takiej a nie innej konstrukcji w Krokach i wielu innych powieœciach. 
Kroki s¹ najtrudniejsz¹ w odbiorze – po Pustelniku z 69 ulicy – powieœci¹ Kosiñskiego. 

Trudnoœæ tê powoduje brak powi¹zania pomiêdzy epizodami, treœæ ksi¹¿ki jest nie do zapa-
miêtania. Powieœæ wygl¹da jak materia³ wrzucony do maszyny, jak rozsypane puzzle doma-
gaj¹ce siê z³o¿enia. Trzydzieœci piêæ obrazków przedstawia wydarzenia z ró¿nych p³aszczyzn 
przestrzennych i czasowych. Odnosi siê wra¿enie, i¿ ka¿dy slajd wprowadza inne „ja” oraz 

21)nowe postacie drugoplanowe . Kroków nie mo¿na jednak uznaæ za zbiór niezale¿nych nar-
racji. Argumentem najsilniejszym jest to, ¿e zosta³y wydane jako powieœæ. Dodatkowo ksi¹¿-
ka dzieli siê na osiem nieponumerowanych rozdzia³ów/sekwencji, narracje przeplataj¹ Dia-
logi d’ Amore dwojga kochanków. Narratora – bohatera powieœci cechuje rozszczepienie 
osobowoœci, niemo¿noœæ nadania spójnoœci doœwiadczeniom i sobie. Krytycy amerykañscy 
twierdz¹, ¿e tytu³owe kroki/stopnie to wchodzenie w siebie, samopoznanie oraz przyswaja-

22)nie doœwiadczenia . Kobieta – podobnie jak w póŸniejszym Cocpicie – wys³uchuje opowieœ-
ci mê¿czyzny – narratora, jest wspomnianym patykiem napêdzaj¹cym ko³o. Rozsypane „list-
ki” – historie protagonisty, pomagaj¹ mu uporz¹dkowaæ swoj¹ psychikê, przerzuca on ciê¿ar 
wspomnieñ na kobietê, po czym porzuca j¹, a informuje nas o tym (na koñcu powieœci) od-
autorski narrator (protagonista równoczeœnie porzuca czytelnika): „Rozebra³a siê, zanurzy³a 
(…) i zaczê³a p³yn¹æ. (…). Ma³y, zgni³y, br¹zowy listek otar³ siê o jej usta. Bior¹c g³êboki od-
dech, zanurkowa³a pod powierzchniê. Ni¿ej jakiœ cieñ przemyka³ siê wœród wodorostów, (…). 
Podnios³a wzrok, by w wodzie znaleŸæ jego Ÿród³o i dostrzeg³a ten ma³y listek, który musn¹³ 

23)j¹ wczeœniej” . Celem protagonisty jest zaw³adniêcie kobiet¹, wrycie siê w jej pamiêæ, cie-
nie wspomnienia o nim bêd¹ j¹ dotyka³y jak przywo³ane w cytacie listki: „KIEDY ODEJDÊ. Bê-
dê dla ciebie jeszcze jednym wspomnieniem pojawiaj¹cym siê bez zapowiedzi, pobudzaj¹-

24)cym twoje myœli, gmatwaj¹cym twoje uczucia. I wtedy odnajdziesz siebie w tej kobiecie” . 
Kobieta jest narzêdziem pozwalaj¹cym narratorowi na zrzucenie ciê¿aru okaleczaj¹cej prze-
sz³oœci, sama staje siê jednak niepo¿¹dan¹ przesz³oœci¹, której protagonista pragnie siê poz-
byæ.

Kosiñski gustuje w ³¹czeniu przeciwieñstw. W jego twórczoœci splata siê wiêc mi³oœæ ze 
œmierci¹ (Levanter i Mary Jane w Randce…), brzydota z piêknem (Ewka spó³kuj¹ca z koz³em 
w Malowanym ptaku), m³odoœæ i czystoœæ z okrucieñstwem (Ch³opiec z Malowanego ptaka), 
religia z grzechem (ksi¹dz wiedz¹cy o wykorzystywaniu przez wiejskich mê¿czyzn umys³owo 
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18) Zob. Monod Jacqes, Chance and Necessity, prze³. Anna Wainhouse, New York 1971. 
19) Zob. Sloan James Park, op. cit., s. 236. 
20) Kosiñski Jerzy, Sztuka jaŸni – szkice a propos „Kroków”, prze³. Henry Dasko [w:] tego¿, Przechodz¹c obok, s. 259.  
21) W Sztuce jaŸni Kosiñski pisze o agonie – konflikcie autora z czytelnikiem, jaki rozgrywa siê w lukach pomiêdzy 

epizodami, a tak¿e t³umaczy odrzucenie fabu³y w pojêciu arystotelesowskim. Zob. tam¿e, s. 241, 251. 
22) Zob. Gruszewska-Blaim Ludmi³a, op. cit, s. 70. 
23) Kosiñski Jerzy, Stopnie, prze³. Andrzej Kêpski, Lublin 1989, s. 142. 
24) Ibidem, s. 141.
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chorej kobiety zamkniêtej w klatce [Kroki]), b¹dŸ te¿ zdrowie z chorob¹ (przemieszanie        
w jednym miejscu ludzi chorych na gruŸlicê i okazów zdrowia – instruktorów narciarskich 
[Kroki]). Pisarz szokuje tym chwytem, wzmaga czujnoœæ czytelnika, który spotykaj¹c np. pe-
³en spokoju i harmonii opis wyczuwa „wisz¹c¹” grozê: „Ewka czêsto zasypia³a na parê chwil. 
Wówczas rozgl¹da³em siê po z³otym oceanie pszenicy, przypatruj¹c siê muchom miêsnym 
bzykaj¹cym niemrawo w promieniach s³oñca. Jaskó³ki obiecywa³y dobr¹ pogodê swoim kun-
sztownym lotem. Motyle ugania³y siê beztrosko dooko³a, a samotny jastrz¹b, zawieszony 

25)wysoko na niebie, znak wiecznego zagro¿enia, wypatrywa³ naiwnego go³êbia” . Wzmaga to 
czujnoœæ czytelnika, rosn¹cy niepokój, nakazuj¹cy czytaæ dalej, odwracaæ kolejn¹ stronnicê. 
Podobnie jak protagoniœci d¹¿¹ do uprzedmiotowienia innych, tak te¿ Kosiñski pragnie prze-
mieniæ swojego czytelnika w kuk³ê, figurê na swojej planszy. 

Autor Malowanego ptaka uwodzi czytelnika, a jak stwierdzi³ Barthes, uwiedzenie w na-
26)szej kulturze zwi¹zane jest z porwaniem mi³osnym . Ciekawe jest zestawienie ze sob¹ 

dwóch koncepcji Rolanda Barthesa: Dotycz¹cej „porwania przez obraz” i fotograficznego 
punctum, jak pisze Tomasz Kaliœciak: „fotografia okazuje siê nieopisanym, dodatkowym frag-

27)mentem mi³osnego dyskursu” . Obraz przedmiotu po¿¹dania powoduje w podmiocie mi-
³osn¹ ranê, daj¹c¹ siê powi¹zaæ z ran¹ Ogl¹daj¹cego, zadawan¹ przez punctum fotografii, 

28)„cierpienie zakochanego z cierpieniem ogl¹daj¹cego zdjêcie” . W obydwu przypadkach, 
jak twierdzi dalej Kaliœciak: „podmiot po¿¹dania jest zarazem owym przedmiotem, który zo-
staje porwany przez obraz, a w³aœciwie przez jego fragment, nieistotny z perspektywy stu-

29) dium czy doksy szczegó³” .  
Czytelnicy zaznajomieni z twórczoœci¹ Kosiñskiego dostrzec mog¹ czêste powtarzanie 

przez pisarza tych samych postaci, wydarzeñ itp. Potwierdzeniem tej tezy mo¿e byæ podo-
bieñstwo Cocpitu i Randki…, czy te¿ powtórzenia znanych schematów w Grze. Pinball – jak       
w oryginale nazywa siê Gra – to mechaniczny bilard, tzw. flipper. Tarcza maszyny zawiera –       
w przypadku Kosiñskiego – znane z poprzednich „gier” schematy. Jak celnie stwierdza Lud-
mi³a Gruszewska-Blaim – jedna z badaczek twórczoœci Kosiñskiego – „nawet w mechanicz-
nym bilardzie (…) ka¿da gra jest nieco inna, bo nie jest mo¿liwe, by trajektoria ruchu stalowej 

30)kulki precyzyjnie powiela³a poprzednie” . Wielu zarzuca pisarzowi powtarzanie utartych 
schematów, brak pomys³ów i plagiat samego siebie. Kosiñski postmodernista gra znanymi 
motywami maj¹c œwiadomoœæ, ¿e stworzenie czegoœ zupe³nie nowego/oryginalnego nie jest 
mo¿liwe, bo wszystko ju¿ by³o. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ta wtórnoœæ prowadzi do „nowej” 
ca³oœci, stwarza „nowe” napiêcia, „now¹” powieœæ. Podobnie wygl¹da sprawa oskar¿eñ Ko-
siñskiego o w³¹czanie do swoich dzie³ formu³ znanych z tekstów innych autorów. Tê praktykê 
lepiej t³umaczyæ œwiadom¹ gr¹ intertekstualn¹ ni¿ pomawiaæ autora o plagiat, tym bardziej, 

31)¿e prowadzi ona do budowania „nowej” ca³oœci . Pisarz zgrabnie broni siê s³owami prota-
gonistów Gry: - „Te¿ mi rewelacja – prychnê³a (Andrea) – Ka¿dy parafrazuje. Na zajêciach        

25) Kosiñski Jerzy, Malowany ptak, prze³. Tomasz Mirkowicz, Warszawa 1989, s. 143.  
26) Zob. Barthes Roland, Fragmenty dyskursu mi³osnego, prze³. Marek Bieñczyk, Warszawa 1999, s. 263-270.
27) Kaliœciak Tomasz, Fotografia i po¿¹danie – przyczynek do psychoanalitycznego ujêcia fotografii, „Opcje” 2007, 

nr 2.  
28) Ibidem. 
29) Ibidem. 
30) Gruszewska-Blaim Ludmi³a, op. cit., s. 272. 
31) Zob. Ibidem. 
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z historii muzyki fortepianowej dowiedzia³am siê w³aœnie, ¿e w Fantaisie Impromptu Chopin, 
który tak masowo i bez skrêpowania czerpa³ z polskiej muzyki ludowej, sparafrazowa³ rów-
nie¿ impromptu Moschelesa, opublikowane przypadkowo razem z nokturnami z opusu 15. 
Chopina. Chopin tak siê wstydzi³ przyznaæ do zapo¿yczenia z Moschelesa, ¿e przez dwadzieœ-
cia lat nie zgadza³ siê na wydanie swojego dzie³a. „Jak ka¿dy inny artysta, kompozytor prze-
twarza ju¿ istniej¹ce formy, motywy, techniki w now¹ muzyczn¹ ca³oœæ” – pouczy³a go (Do-

32)mostroya)” . 
Kosiñski mia³ mnóstwo kompleksów zmuszaj¹cych go do ucieczki (zwi¹zanych m.in. z ¿y-

dowskim pochodzeniem). Podobnie wygl¹da bohater jego powieœci cyklicznej, który wed³ug 
Ewy Szczêsnej jest konstrukcj¹ nihilistyczn¹, gdy¿ posiada g³êboko zakorzenione, lecz skry-
wane kompleksy zwi¹zane – jak w przypadku autora – z pochodzeniem b¹dŸ pozycj¹ zajmo-
wan¹ w hierarchii spo³ecznej (wykszta³cone, zatem przez przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ). Postaæ 
ta ma potrzebê doznania w³asnej potêgi, dowartoœciowania siê. Taka „konstrukcja nihilis-

33)tyczna” rodzi siê z po³¹czenia kompleksów z narcystyczn¹ osobowoœci¹ . Kosiñski sprytnie 
wplata znane motywy „w now¹ muzyczn¹ ca³oœæ”, a porównanie siê do Chopina, jednego       
z najwiêkszych i najbardziej oryginalnych kompozytorów, doskonale podkreœla potrzebê do-
wartoœciowania siê. 

Autor Pustelnika… to dziecko postmodernizmu – mówi o rzeczach wa¿nych, doskonale 
„portretuje” kondycjê cz³owieka na prze³omie wieków dwudziestego i dwudziestego pierw-
szego, pisze o poczuciu obcoœci, o samotnoœci, ci¹g³ej ucieczce, o ¿yciu, któremu nie potra-
fimy nadaæ spójnoœci. Mówi o ciemnych stronach naszego „ja”, jednak nie mówi nic nowego; 
wszystko, co spotykamy w tych powieœciach, ju¿ kiedyœ by³o. Ich treœæ oraz sposób prowa-
dzenia narracji s¹ doœæ typowe dla klimatu tych dekad, w jakich by³y wydawane (lata szeœæ-
dziesi¹te, siedemdziesi¹te, osiemdziesi¹te ubieg³ego stulecia). Je¿eli spojrzymy na Malowa-
nego ptaka (wydanego pierwszy raz w roku 1965) pod k¹tem klimatu tamtych lat (Jim Morri-
son pl¹saj¹cy na scenie i wykrzykuj¹cy swoje chore, narkotyczne wizje, Wietnam, ,,dzieci 
kwiaty”, pojemniki z LSD na imprezach i wreszcie najwa¿niejsze; zagadnienie szkód, które wy-
rz¹dzi³a ostatnia wojna œwiatowa oraz wisz¹ce w powietrzu pytanie Theodora Adorno), to 
zauwa¿ymy, ¿e pierwsza „numerowana” powieœæ Kosiñskiego doskonale odzwierciedla cho-
roby epoki – surrealizm, wieloœæ to¿samoœci, brutalnoœæ i wszechobecny brak akceptacji. 

Doœæ oryginalna, epizodyczna budowa powieœci, szczególnie widoczna w Krokach, mo¿e 
byæ te¿ wynikiem prze¿yæ autora. Poczucie obcoœci, ci¹g³a ucieczka, zmiana masek i wieloœæ 
to¿samoœci sprawiaj¹, ¿e cz³owiek nie potrafi nadaæ spójnoœci zdarzeniom, w których uczest-
niczy, nie umie, ale te¿ nie chce siê okreœliæ. Wybiera absurd, przypadek grê.

Charles Baudelaire w Salonie 1859 protestowa³ przeciw uznaniu fotografii za sztukê, a jej 
34)„wyznawców” nazwa³ szaleñcami . Dziœ jednak trudno sobie wyobraziæ kszta³t wspó³czes-

nej powieœci bez osi¹gniêæ fotografii. Nie chodzi tutaj jednak o ilustracje w ksi¹¿kach, a bar-
35)dziej o np. opis, który uleg³ znacz¹cym przemianom w dobie „po fotografii” , czy postrzega-

36)nie rzeczywistoœci w powieœciach wed³ug pojêæ kadrowania czy powiêkszenia . Powieœæ 
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32) Kosiñski Jerzy, Gra, prze³. Ewa Kulik-Bieliñska, Warszawa 1995, s. 86. 
33) Zob. Szczêsna Ewa, Postaæ literacka Kosiñskiego – dekompozycja jako typ osobowoœci i zasada gry powieœciowej 

[w:] Kasperski Edward (red.) Postaæ literacka. Teoria i historia, Warszawa 1998, s. 247. 
34) Baudelaire Charles, Salon 1859 [w:] Rozmaitoœci estetyczne, Gdañsk 2000, s. 248. 
35) Zob. Witosz Barbara, Opis a fotografia [w:] Woliñska Olga (red.), Prace jêzykoznawcze. Studia historycznojêzyko-

we, nr 25, Katowice 1998, s. 232-241. 
36) Zob. Kaliœciak Tomasz, op. cit.
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Jerzego Kosiñskiego jest przyk³adem tego, jak fotografia wp³ywa na konstrukcjê powieœci, 
stworzonej ze strzêpów, ró¿nych obrazów wspólnie tworz¹cych jednak „harmonijny dyso-

37)nans” .

Rafa³ Mo³dysz
Powieœæ fotograficzna Jerzego Kosiñskiego

Streszczenie

Twórczoœæ prozatorska Kosiñskiego sprawia wra¿enie spójnej; rozpoczyna siê Malowa-
nym ptakiem – groteskow¹ opowieœci¹ o losach ma³ego ch³opca o cygañskim b¹dŸ ¿ydows-
kim pochodzeniu, wêdruj¹cego przez wschodnioeuropejskie wsie podczas Holocaustu,         
a koñczy siê postmodernistyczn¹ powieœci¹ Pustelnik z 69 ulicy w finale, której protagonista 
ginie œmierci¹ podobn¹ do tej, jak¹ zgin¹³ sam autor. Inaczej sprawa ma siê ze specyficzn¹ 
budow¹ powieœci autora Diabelskiego drzewa, przypominaj¹c¹ seriê rozsypanych fotografii.

Summary

Kosiñski’s prose works seem to be consistent – they start with The Painted Bird –                  
a grotesque story of a little boy of Gypsy or Jewish origin who wanders through east 
European villages during the Holocaust  – and end with a postmodernist novel entitled The 
Hermit of 69th Street, whose protagonist dies in a similar way to the author’s death. It is 
different with a specific structure of The Devil Tree, which resembles a series of scattered 
photographs.
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Fotografia jako sztuka zapamiêtywania – refleksje wokó³ 
ksi¹¿ki Joanny Olczak-Ronikier W ogrodzie pamiêci.

Trudno jest jednoznacznie zdefiniowaæ fotografiê – jeden z wytworów cywilizacyjnych          
i kulturowych jednostki ludzkiej, tak jak trudno jest jednoznacznie zdefiniowaæ samego cz³o-
wieka i jego charakter esencjonalny oraz egzystencjalny w skomplikowanym ³añcuchu by-
tów. Fotografia to zjawisko – tak jak zreszt¹ wiêkszoœæ dziedzin kultury, które ma swoje ró¿ne 
objawy i nurty, odnosz¹ce siê do wymiaru artystycznego – przynale¿¹cego sztuce i estetyce 

1)oraz pragmatycznego – zwi¹zanego z codziennym funkcjonowaniem w spo³eczeñstwie . 
Naszym zadaniem nie bêdzie w zwi¹zku z tym ocena estetyczna, pragmatyczna ani tym bar-
dziej ideologiczna zjawiska i sztuki, jak¹ jest fotografia. Interesuje nas za to coœ innego – jak 
fotografia odnosi siê do cz³owieka i jego istnienia w œwiecie oraz jakie parametry zwi¹zane         
z naszym ontologicznym rodowodem kryj¹ siê za interesuj¹cym nas tutaj fenomenem. Nie 
mamy oczywiœcie na celu dania jednoznacznej i wi¹¿¹cej odpowiedzi, ani tym bardziej budo-
wania nowych koncepcji na ten temat. Zrobi³o to ju¿ wielu teoretyków i badaczy kultury, do-
g³êbnie analizuj¹c problemy zwi¹zane z tym rzemios³em ludzkiej dzia³alnoœci. Pozwolimy so-
bie jedynie na ma³¹ refleksjê o pod³o¿u filozoficznym i antropologicznym dotycz¹c¹ tego, ja-
k¹ funkcjê pe³ni fotografia w ¿yciu cz³owieka oraz które z odwiecznych ludzkich pragnieñ sto-
j¹ za jej popularnoœci¹ i tak szerokim zastosowaniem. Pamiêtaj¹c przy tym, ¿e jest to tylko 
propozycja patrzenia na ten fragment kultury, ujmuj¹ca pewien niezaanga¿owany estetycz-
nie i emocjonalnie punkt widzenia.

Przy naszej perspektywie zbadania fotografii pomo¿e nam literatura – a konkretnie jedna 
z ksi¹¿ek wykorzystuj¹ca zdjêcia jako medium gromadzenia informacji. Jest ni¹ dzie³o Joanny 
Olczak-Ronikier W ogrodzie pamiêci. Wspomniana powieœæ to coœ w rodzaju pamiêtnika        
i sagi rodzinnej, w której pisarka przedstawia losy swoich przodków pos³uguj¹c siê form¹ 
pisan¹, czyli wspomnieniami oraz form¹ wizualn¹ – rodzinnymi fotografiami. Stanowi¹ one 
dodatkowy atut przy zaznajamianiu siê czytelnika z barwnymi wydarzeniami oraz posta-
ciami minionych epok. Lektura nagrodzonej laurem Nike ksi¹¿ki jest atrakcyjna nie tylko ze 
wzglêdu na bogactwo materia³u zdjêciowego, ale tak¿e z uwagi na sam¹ autorkê oraz jej 
krewnych, a raczej osób, z którymi bezpoœrednio siê oni zetknêli. Fabu³a powieœci to bo-
wiem przedstawienie dziejów ludzkoœci na przestrzeni najwiêkszych wydarzeñ XIX i XX wie-
ku, zaœ jej bohaterów los styka z takimi osobistoœciami jak: Dagny Przybyszewska, Zygmunt 
Freud, Krzysztof Kamil Baczyñski czy Stefan ¯eromski. Jest to wiêc pozycja niebanalna, a jej 
treœæ mo¿e byæ przedmiotem najró¿niejszych analiz i interpretacji. W naszych rozwa¿aniach 
nie to jest jednak najwa¿niejsze. Chcielibyœmy zwróciæ uwagê na sam tytu³ przywo³anego 

           
1) Zob. wiêcej na ten temat w ksi¹¿ce: Ligocki Alfred, Fotografia i sztuka, Warszawa 1962.
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wczeœniej literackiego tworu. Pomo¿e nam on, po pierwsze w interpretacji tego, czym jest 
fotografia w literackiej sadze Olczak-Ronikier, a po drugie pos³u¿y za punkt wyjœcia do za-
rysowania pewnej panoramy zjawiska, jakim jest fotograficzne rzemios³o.

Tytu³ przywo³anego powy¿ej dzie³a brzmi bardzo banalnie: W ogrodzie pamiêci. Mimo 
wszystko zatrzymajmy siê tutaj na chwilê i zadajmy parê pytañ odnoœnie s³ów i znaczeñ, jakie 
on konotuje. Je¿eli pisarka tworzy ogród pamiêci, to, czym jest w istocie ów ogród – na jakiej 
zasadzie jest on kreowany? Je¿eli jest to ogród pamiêci – to zadajmy pytanie, czym jest w is-
tocie pamiêæ? Ogród – bywa w kulturze europejskiej symbolem, posiada wiele znaczeñ i jest 
motywem ju¿ nie raz wyzyskiwanym. Porzucaj¹c rozwa¿ania o ogrodach oœwieceniowych, 
sentymentalnych i staro¿ytnych oraz o ich bogatej symbolice zastanówmy siê nad czysto fi-
zycznym odpowiednikiem tego zjawiska. Ogród to nic innego jak czêœæ natury œwiadomie 
ukszta³towana przez cz³owieka; to fragment przyrody, który zosta³ poddany precyzyjnie za-
planowanej gospodarce. Ka¿dy z ogrodów – ten o funkcji estetycznej, i ten o funkcji pragma-
tycznej, mo¿emy uznaæ za synonim przekszta³cania natury przez jednostkê ludzk¹.

Drugie pojêcie – pamiêæ jest ju¿ o wiele bardziej skomplikowane. To zagadnienie, które 
absorbuje nie tylko filozofów, ale równie¿ psychoanalityków, biologów, informatyków, le-
karzy, krytyków literatury, poetów i wielu innych przedstawicieli najrozmaitszych dziedzin. 
Mamy pamiêæ narodow¹, genetyczn¹, mityczn¹, okresu dzieciñstwa i okresu prenatalnego, 
pamiêæ œwiadom¹ i nieœwiadom¹, pamiêæ jednostki i pamiêæ ogó³u. Niektórzy filozofowie 
jak Platon uznawali nawet ca³y proces kszta³cenia siê i zdobywania wiedzy za rodzaj przypo-
minania sobie swego poprzedniego stanu. Z wszelkich  tez dotycz¹cych pamiêci wybierzmy 
tak¹, która najbardziej oddaje ducha literatury i jej twórców. „Nieskoñczonoœæ jest pamiê-

2)ci¹”  – uzna³ w jednej ze swoich ksi¹¿ek wspó³czesny japoñski filozof Georges Ohsawa. To 
zdanie jest kwintesencj¹ tego, jak mo¿na zdefiniowaæ ten jeden z najciekawszych ludzkich 
atrybutów. Od wieków starano siê wykorzystaæ ow¹ w³aœciwoœæ pamiêci do nieskoñczonego 
rejestrowania, odtwarzania i gromadzenia informacji; informacji – pojmowanej w tym wy-
padku bardzo szeroko jako proces budowania kultury i cywilizacji. 

Na styku tych dwóch zasygnalizowanych przez nas pojêæ: ogrodu – jako formy kszta³-
towania natury i pamiêci jako – pewnego substytutu nieskoñczonoœci, do jakiego ma dostêp 
cz³owiek, rysuje siê nam zadanie, jakie stawia fotografii Olczak-Ronikier w tytule swojej 
ksi¹¿ki. Sztuka fotografowania to tak¿e kszta³towanie natury, tyle, ¿e jest to natura nieskoñ-
czonego g¹szczu pamiêci. Jest równie¿, id¹c dalej tym tropem, protez¹ pamiêci, mówi¹c jê-
zykiem teoretyka mediów – Marshalla Mcluhana, przed³u¿eniem ludzkiej zdolnoœci zapa-
miêtywania. 

Fotografia jest nie tylko zdobycz¹ cywilizacyjn¹, ale ma równie¿ swe g³êbokie korzenie           
w pragnieniu doskonalenia i œwiadomego kszta³towania pamiêci. Wraz z ludzkim umys³em 
pozwala na wyodrêbnianie jednostek pamiêciowych i zamykania ich w artefaktach, które 
mo¿na – w przeciwieñstwie do pamiêci – penetrowaæ przy pomocy zmys³ów. Cz³owiek i na-
tura s¹ bowiem poddane nieustannemu up³ywowi czasu oraz modyfikacjom egzystencjalnej 
przestrzeni. Czas – niszczy wszystko powstaj¹ce w jego obrêbie i w zwi¹zku z tym ka¿da rzecz 
zaczynaj¹ca siê w naszej rzeczywistoœci zawiera w sobie ju¿ swój potencjalny koniec. To 
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2) Ohsawa Georges, Filozofia i medycyna dalekiego wschodu, Katowice 2002, s. 60.
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dlatego w ¿yciu spo³ecznym i kulturowym ludzie tak ogromn¹ wagê przywi¹zywali do pa-
miêci i jej ocalaj¹cej si³y. Dowodem na to jest topos nieœmiertelnoœci poety – przyk³ad naj-
prostszy z mo¿liwych. W ci¹gu wieków literatura i jej twórcy podejmowali liczne próby za-
w³adniêcia pamiêci¹ i zmian¹ jej kszta³tu w ¿yciu zbiorowym i indywidualnym. Widaæ to naj-
lepiej w romantyzmie, gdzie odwo³ywano siê do narodowych mitów, a zjawiska takie jak filo-
zofia Herdera czy popularnoœæ Pieœni Osjana mia³y na celu rekonstruowanie pamiêci i zdefi-
niowanie tym samym nowej narodowej i kulturowej œwiadomoœci. Mo¿na to tak¿e zobaczyæ 
doskonale w pismach S³owackiego – który œcigany przez czas pod postaci¹ fizycznych niedos-
kona³oœci – usi³owa³ zbudowaæ dla siebie i swoich wykorzenionych rodaków now¹ pamiêæ 
pog³êbion¹ o wymiar mistyczny i mitologiczny.

Fotografia jest pok³osiem wszystkich wspomnianych zabiegów. Ró¿ni j¹ jednak to, ¿e      
w przeciwieñstwie do innych sposobów modyfikowania ludzkiej pamiêci ma ona o wiele 
mniejsze pole do interpretacji rzeczywistoœci – co zauwa¿y³o ju¿ wielu jej badaczy, a ponadto 
przechodzi w swym celu z wymiaru ogólnego do jednostkowego. Dzieje siê tak dlatego, ¿e 
postêp cywilizacyjny to przede wszystkim coraz doskonalsze i bardziej dok³adniejsze ope-
rowanie informacj¹. T¹ zdolnoœæ fotografii do budowania jednostkowej rzeczywistoœci wi-
daæ w³aœnie na przyk³adzie wspomnianej ksi¹¿ki Olczak-Ronikier. Z nieskoñczonej bazy pa-
miêci – jak¹ dysponuje ludzkoœæ w formie ogó³u pisarka wydobywa te jej fragmenty, które 
pozwalaj¹ na rekonstrukcjê w³asnej to¿samoœci i miejsca w d³ugim ³añcuchu przemiany po-
koleñ. Poniewa¿ sama (jako jednostka ludzka) ma ograniczon¹ zdolnoœæ pamiêci korzysta ze 
wspomnieñ najbli¿szych oraz fotografii, które dokumentuj¹ pamiêæ jej oraz jej bliskich. To 
odkrywanie w³asnego drzewa chronologicznego i precyzyjne zakreœlanie swych korzeni, ja-
kich jesteœmy œwiadkami, czytaj¹c powieœæ sagê Olczak-Ronikier, jest niczym innym jak kreo-
waniem w naturze pamiêci w³asnego ogrodu. Dla zdobywczyni Nike jest ono prostsze i bar-
dziej realne ni¿ na przyk³ad dla cz³owieka ¿yj¹cego piêæ wieków temu w³aœnie ze wzglêdu na 
fotograficzne medium, które w tej¿e kreacji towarzyszy pisarce. Inaczej mówi¹c, fotografia 
pomaga w tym wypadku cz³owiekowi w jego próbach zaznaczenia swych œladów w nieskoñ-
czonym banku pamiêci i informacji. Tworzenie zdjêæ pozwala na zrywanie kwiatów z ludz-
kiego ogrodu zanim zwiêdn¹ i jest wydobywaniem z oceanu istnienia tych kropli, które         
w szczególny sposób nas dotycz¹. Jest te¿ w koñcu sygnalizowaniem odrêbnoœci w³asnego 
istnienia. Podsumowuj¹c bie¿¹ce myœli, sztuka fotografii jest to próba ukszta³towania swej 
skoñczonej istoty w nieskoñczonej, wiecznie zdolnej do transformacji spirali pamiêci.

Pozostaje jeszcze pytanie, co ods³ania w ten sposób pojmowana fotografia i jak rysuje siê 
ludzka kondycja w takim œwietle? Przede wszystkim fotografia w wymiarze cywilizacyjnym 
jest zjawiskiem równorzêdnym z ca³ym szeregiem innych zdobyczy s³u¿¹cych do przecho-
wywania i przekszta³cania danych. W zwi¹zku z tym wpisuje siê w procesy, którym poddaje 
cz³owiek œwiat, aby przeciwstawiæ siê góruj¹cej nad nim naturze i czasowi. Paradoksalnie, 
chocia¿ pamiêæ jest zbiorem nieskoñczonym to sposób jej wykorzystywania przez cz³owieka 
pog³êbia iluzorycznoœæ naszego istnienia. Z jednej strony fotografia ma zdolnoœæ do zazna-
czania niepowtarzalnoœci i indywidualnoœci, z drugiej ods³ania tym samym nasz¹ niezdol-
noœæ do zatrzymania czasu – nawet na przys³owiow¹ chwilê. W koñcu, dzieli ¿ycie cz³owieka 
na dobre i z³e etapy, warte uwiecznienia i niewarte tego¿ zabiegu, dokonuje fragmentacji 
rzeczywistoœci oraz bywa, ¿e ustawia jako ekwiwalenty wartoœci, które nimi nie s¹. 

Prowadzi nas to do jeszcze jednego wniosku – w istocie ma³o liczy siê zdjêcie jako ma-
terialny przedmiot, prawdziwym skarbem jest pamiêæ, któr¹ niesie ono ze sob¹. Cz³owiek
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najchêtniej zamyka w swej pamiêci to, co jest wed³ug niego najwy¿sze aksjologicznie oraz to, 
co stanowi pod³ug niego jakiœ prze³om lub punkt zwrotny. Dwie osoby patrz¹ce na tê sam¹ 
fotografiê mog¹ mieæ diametralnie ró¿ne odczucia, poniewa¿ w inny sposób kszta³towa³y 
swoja pamiêæ, a to w³aœnie ona jest narzêdziem interpretacji i analizy nie tylko wytworów 
rzemios³a fotograficznego, ale równie¿ innych dziedzin kultury i sztuki. W ostatecznoœci liczy 
siê odbiorca i jego indywidualnie ukszta³towana jaŸñ. Nie mo¿emy wyjœæ poza w³asne odczu-

3)cia, przez które filtrujemy rzeczywistoœæ. Jesteœmy jak Leibnizowskie monady  bez okien,        
z wewnêtrznym programem na pewien charakterystyczny odbiór rzeczywistoœci. Nawet, 
gdy mo¿e siê nam wydawaæ, ¿e tworzymy coœ tak na pozór obiektywnego jak fotografia – od-
wzorowuj¹cego rzeczywistoœæ z dok³adnymi detalami – to pozostajemy narzêdziami naszej 
mniej lub bardziej doskona³ej pamiêci. Uchwycenie esencji bytu jest mo¿liwe tylko wtedy, 
gdy jawi siê on w jakiejœ formie – pisa³ ju¿ o tym Arystoteles kilkadziesi¹t stuleci temu.  St¹d,  
i politycy, i poeci, i œwiêci najwiêksze boje toczyli o kszta³t ludzkiej pamiêci, wiedzieli bo-
wiem, ¿e jest ona kluczem do zarz¹dzania zbiorow¹ œwiadomoœci¹, a czêsto nawet podœwia-
domoœci¹.

Na koñcu powróæmy jeszcze raz do omawianego tu literackiego dzie³a i jego interesuj¹-
cego tytu³u, który pozwoli³ nam na refleksje dotycz¹c¹ istoty i rodowodu fotografii. Powie-
dzieliœmy, ze dziêki fotografii i zdolnoœci ludzkiego umys³u ka¿dy z nas ma mo¿liwoœæ do 
stworzenia w³asnego ogrodu pamiêci. Tak naprawdê to ca³e nasze ¿ycie mo¿emy porównaæ 
do pielêgnacji i pracy nad takim wirtualnym – bo istniej¹cym tylko w naszej œwiadomoœci – 
ogrodem. Wielka rzeka pamiêci, w której ¿yjemy, jest nieskoñczenie pojemna, z kolei nasze 
istnienie to tylko przejœcie przez ni¹ i zostawienie mniej lub bardziej wyraŸnych œladów. Dzi-
siaj to zostawianie œladów dziêki postêpowi kulturowemu i cywilizacyjnemu jest o wiele ³a-
twiejsze. Ka¿dy, kto tworzy album ze zdjêciami lub – jak w przywo³anym tu przypadku dzie³o 
literackiego, którego integraln¹ czêœci¹ s¹ fotografie – buduje swego rodzaju pomost pomiê-
dzy teraŸniejszoœci¹, a przesz³ymi wydarzeniami. Tworzy fizyczn¹ œcie¿kê do nowego ogrodu 
pamiêci.

Kiedyœ – jeœli wierzyæ religijnym przekazom cz³owiek posiada³ wstêp do ogrodu rajskiego 
– takiego, w którym panowa³a nieœmiertelnoœæ i prawa stworzone przez Boga. Teraz jednost-
ka ludzka sama konstruuje swój byt w opozycji do natury i p³yn¹cego czasu, korzystaj¹c z funk-
cji zapamiêtywania. Zamiast edenu mamy do dyspozycji jedynie tworzenie mniejszych lub 
wiêkszych ogrodów pamiêci, gdzie z lepszym lub gorszym skutkiem zarz¹dzamy dan¹ nam 
przez poprzednie pokolenia informacj¹. Budowanie czegoœ, co przetrwa w pamiêci wiêcej 
ni¿ jednej generacji to jedna z podstaw religii, sztuki i filozofii. Ka¿dy pragnie stworzenia sztu-
ki i nauki, które oka¿¹ siê ponadczasowe. Pewnie dlatego najpiêkniejsze fotografie to nie tyl-
ko te, które s¹ w stanie wywo³aæ najwiêkszy estetyczny zachwyt, ale równie¿ te, które s¹ furt-
k¹ do najwa¿niejszych i najcenniejszych pok³adów ludzkiej pamiêci. Fotografia to bowiem 

4)obok sztuki unaoczniania  tak¿e sztuka zapamiêtywania.
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3) Zob. Leibniz Gottfried Wilhelm, Pisma z teologii mistycznej, Kraków 1994.
4) Tak widzi j¹ dla przyk³adu Alfred Ligocki w przywo³anej ju¿ tutaj ksi¹¿ce o fotografii i sztuce.
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Adrian £oboz
Fotografia jako sztuka zapamiêtywania – refleksje wokó³ 
ksi¹¿ki Joanny Olczak-Ronikier W ogrodzie pamiêci.

Streszczenie

Artyku³ dotyczy refleksji wokó³ ksi¹zki J. Olczak-Ronikier „W ogrodzie pamiêci”. Tytu³owe 
wyra¿enie stanowi punkt wyjœcia do rozwa¿añ na temat istoty fotografii i jej zwi¹zków z ludz-
k¹ pamiêci¹. Autor wyjasnia w jaki sposób poprzez fotograficzne rzemios³o jednostka ludzka 
tworzy kolejny poziom przetwarzania informacji i jak zjawisko to odnosi siê do jej odwiecz-
nych prób wykroczenia poza w³asn¹ naturê.

Summary

The article is about a reflection of “In garden of memory” book by Joanna Olczak-Roniker. 
The title poses a starting point to reflection about the essence of photography and its 
relations with human memory. The author explains in what way human being creates 
another level of information processing through photography and how this phenomenon 
relates to everlasting tries of going beyond its own nature.   
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,,Nie pójœæ na ³atwiznê skandalu i tandety”, czyli Afryka                      
na fotografiach Ryszarda Kapuœciñskiego

W wyniku przemian gospodarczych w pierwszej po³owie XIX wieku, dotychczasowe spo-
soby utrwalania rzeczywistoœci m.in. za pomoc¹ p³ótna, farb i pêdzla, czy te¿ kartki i pióra 
sta³y siê anachroniczne. Nowe, prê¿nie rozwijaj¹ce siê, zmechanizowane spo³eczeñstwo po-
trzebowa³o czegoœ, co nie by³oby skalane subiektywizmem i manualnymi zdolnoœciami 
twórców. Rozwi¹zaniem sta³ siê wynalazek Louisa Jacques’a Daguerra – dagerotyp, który 
umo¿liwi³ tworzenie fotografii. Ta zaœ ,,pozwala najskuteczniej i najtrafniej dokumentowaæ za-
chodz¹ce zmiany, to ona staje siê narzêdziem, które umo¿liwia œledzenie dokonuj¹cych siê 
przemian na bie¿¹co i aktualizowanie podstawowych wartoœci wyznawanych przez spo³e-

1)”czeñstwo . A zatem podstawow¹ jej funkcj¹ by³o i jest dokumentowanie rzeczywistoœci.  
Jak zauwa¿a André Rouillé, jednym z najlepszych sposobów na inwentaryzacjê i archiwi-

2)zacjê tego, co nas otacza jest tworzenie albumów . ,,Klasyfikacja i tekst, rozum i dyskurs czy-
ni¹ z albumu maszynê pozwalaj¹c¹ uporz¹dkowaæ rozproszone fragmenty, zast¹piæ chaos 

3)”przejrzystoœci¹ i stworzyæ ca³oœæ bez³adnej materii . Niemniej jednak, g³ównym celem pow-
stania albumu Z Afryki, nie by³o uporz¹dkowanie danego wycinka rzeczywistoœci. Ryszard 
Kapuœciñski zdawa³ sobie sprawê, ¿e jest to niemo¿liwe. A zatem, dlaczego fotografowa³ sko-
ro jego warsztatem pracy by³o s³owo, a nie obraz? (W dodatku, precyzja z jak¹ siê pos³ugiwa³ 
s³owem wci¹¿ urzeka czytelnika swoj¹ obiektywnoœci¹). Dlaczego fotografia by³a dla niego 
wa¿na do tego stopnia, ¿e pracuj¹c w miejscach ogarniêtych konfliktem nie ba³ siê ryzyko-
waæ ¿yciem, aby sfotografowaæ wydarzenie? Pytania mo¿na mno¿yæ. Znalezienie na nie od-
powiedzi jest rzecz¹ prawie niemo¿liw¹. Niemniej jednak, by podj¹æ próbê poszukania tych 
odpowiedzi, warto przyjrzeæ siê fotograficznemu warsztatowi autora Cesarza „od kuchni”. 

Alians fotografii i prasy z prze³omu XIX i XX wieku, wymusi³ poszerzenie dotychczasowych 
kompetencji dziennikarskich – stworzy³ zawód fotoreportera. Dla fotoreportera aparat foto-
graficzny sta³ siê czymœ wiêcej, ni¿ tylko przed³u¿eniem cia³a. Rouillé nazwa³ to po³¹czenie: 
metamorfoz¹, hybryd¹ cia³a i aparatu, gdy¿ fotoreporter musi umieæ wtopiæ siê niezauwa-

4)¿enie w œrodowisko i wykonaæ zdjêcie dyskretnie i szybko . Sprawa ma siê jednak zupe³nie 
inaczej w przypadku paparazzich. Bynajmniej nie chodzi tutaj o zafa³szowywanie przez nich 
rzeczywistoœci, pomijanie prawdy, ale o warsztat pracy. O to, w jakim celu robi siê zdjêcia        
i w jaki sposób (zapewnie do dziœ wielu bulwersuje sprawa œmierci ksiê¿nej Diany). Rouillé za             

1) Rouillé André, Fotografia. Miêdzy dokumentem a sztuk¹ wspó³czesn¹, Kraków 2007, s. 22.
2) Ibidem, s. 107.
3) Ibidem, s. 118.
4) Ibidem, s. 148-149.
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Gillesem Deleuze pisze: „paparazzi jawi siê nam jako osoba, która nie jest w stanie wykorzys-
taæ swoich oczu, serca i mózgu. Charakteryzuje siê bezwoln¹ wra¿liwoœci¹, bezwoln¹ pamiê-

5)ci¹ i brakiem refleksji, paparazzi jest wy³¹cznie maszyn¹ do chwytania zdobyczy (…)” . M.in. 
to sposób pracy paparazzich otwiera dyskusjê na problem etyki dziennikarskiej, z którym bo-
ryka³ siê te¿ Kapuœciñski.   

Reporter w wielu artyku³ach i wywiadach nierzadko podkreœla³, ¿e media relacjonuj¹c 
np. katastrofy, ograniczaj¹ siê tylko do scen najbardziej brutalnych, bo takie dla czytelników 
s¹ interesuj¹ce i najlepiej przez nich zapamiêtywane. Dziennikarze goni¹c za ,,³atwym” te-
matem, czyli takim, który siê sprzeda w odpowiednich nak³adach, zazwyczaj przedstawiaj¹ 
Afrykê jako kontynent pogr¹¿ony w wiecznej wojnie, biedzie i beznadziei. W tych relacjach 
nie ma miejsca na ukazanie normalnego, ma³o atrakcyjnego medialnie ¿ycia, ale te¿ nie ma 
miejsca na pokazanie chocia¿by mechanizmów, które doprowadzi³y do danej katastrofy, 

6)oraz jej skutków . Afryka Kapuœciñskiego jest inna ni¿ ta, do której przyzwyczai³y nas migaw-
ki z ekranu telewizora czy zdjêcia z kolorowych gazet. Jego reporta¿e i fotografie zapraszaj¹ 
odbiorcê do normalnego œwiata, gdzie afrykañskie dzieci œmiej¹ siê, bawi¹ i ucz¹, zupe³nie 
tak samo jak ich rówieœnicy w Europie. 

Sk¹d wziê³o siê w autorze Hebanu zami³owanie do fotografowania? Z braku talentu do 
rysunku. W przedmowie do albumu fotograficznego Z Afryki reporter wspomina: „(…) tyle 
niezwyk³ych rzeczy dzieje siê wokó³ mnie, a ja nie umiem tego zatrzymaæ, utrwaliæ. Widzia-
³em las, zbo¿a, kwiaty, ale przede wszystkim twarze rodziców, rówieœników, s¹siadów – gdy-
bym umia³ je narysowaæ marzy³em, i w ten sposób zachowaæ, uwieczniæ! (…) Œwiat przecho-
dzi³ i zapada³ siê gdzieœ za niewidzialnym horyzontem, zostawiaj¹c w mojej pamiêci tylko 

7)ulotne œlady (…)” .
A wiêc zrodzi³o siê w nim to samo pragnienie utrwalenia rzeczywistoœci, które towarzyszy 

ludzkoœci od momentu prehistorycznych rysunków naœciennych. Czy to poprzez s³owo czy 
rysunek, melodiê, rzeŸbê, architekturê – cz³owiek chcia³ zachowaæ coœ dla potomnych, wie-
rz¹c, ¿e w ten sposób zapewni sobie wiecznoœæ. Gdy Ryszard Kapuœciñski zosta³ wys³any       
w swoj¹ pierwsz¹ podró¿ do Indii, redakcyjny kolega ,,Sztandaru M³odych” po¿yczy³ mu pieni¹-

8)dze na aparat radziecki Zorka . Zdjêcia, które podró¿nik chcia³ zrobiæ, mia³y byæ potwierdze-
niem tego, co póŸniej napisze. Jakimœ pewnikiem, zabezpieczeniem, ¿e rzeczywiœcie to, co 
opisuje jest prawd¹, a mo¿e po prostu alternatyw¹ do jego reporta¿y, które zawsze by³y su-
biektywnym spojrzeniem na rzeczywistoœæ. Tak rozpoczê³a siê przygoda reportera z fotogra-
fi¹, przygoda, której owocem jest w³aœnie album Z Afryki.  

Album ukaza³ siê w 2000 roku, natomiast pierwszy zagraniczny wyjazd reportera mia³ 
miejsce w latach 60-tych XX wieku. £atwo mo¿na policzyæ, ¿e mi³oœnicy jego twórczoœci 
czekali ok. 40 lat na pierwszy album fotograficzny reportera. Dlaczego wyda³ go tak póŸno, 
skoro przez 40 lat fotografowania, nazbiera³o siê materia³u na co najmniej 40 albumów? Za-
pewne mia³o to zwi¹zek z brakiem czasu, a z³o¿enie albumu wymaga dyspozycyjnoœci, jak         
i z tym, ¿e Kapuœciñski by³ przede wszystkim pisarzem. Fotografiê traktowa³ jako dodatek do 
swoich reporta¿y, choæ dodatek istotny, gdy¿ jak sam t³umaczy³: ,,si³a dobrego zdjêcia jest 
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5) Ibidem, s. 150. 
6) Kapuœciñski Ryszard, Dziennikarze i katastrofy, ,,Gazeta Wyborcza”,  2005, nr 104, s. 22.
7) Kapuœciñski Ryszard, Z Afryki, Bielsko-Bia³a 2000, s. 5. 
8) Kapuœciñski Ryszard, Z Afryki, op. cit., s. 5. 
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9)ogromna ”, szybciej dociera do widza ni¿ tekst. Tote¿ uda³o mu siê wydaæ album, poprzez któ-
ry opowiada³ o swojej Afryce nie za pomoc¹ s³owa, ale obrazu. Jaros³aw Miko³ajewski w Ga-
zecie Wyborczej pisze: „Te zdjêcia powstawa³y przez wiele lat, podczas licznych podró¿y Ry-
szarda Kapuœciñskiego po Afryce, gdzie pracowa³ jako korespondent PAP i reporter. Zrobi³ ich 
kilka tysiêcy (wiele z nich zaginê³o lub zosta³o zarekwirowanych), ale z tych, które ocala³y, 
u³o¿y³ – z pomoc¹ Izabeli Wojciechowskiej i Macieja Buszewicza – album. Otrzymaliœmy ga-

10)leriê afrykañskich twarzy: uœmiechniêtych, nieufnych, wrogich, zaskoczonych” . Kapuœciñ-
ski wybra³ 110 zdjêæ, które opisa³ i poszeregowa³, a wiêc nada³ im pewn¹ hierarchiê wartoœci. 
Poprzez taki, a nie inny dobór i tak¹, a nie inn¹ konfiguracjê, zaprosi³ nas do œwiata swojej 
aksjologii.  

Wed³ug Rolanda Barthesa wyj¹tkowoœæ fotografii z jednej strony polega na uwiecznianiu 
i powielaniu w nieskoñczonoœæ tego, co siê wydarzy³o tylko jeden raz, a z drugiej na tym, ¿e 

11)jest tworem przypadkowym , co zreszt¹ zaznacza³ Kapuœciñski. Jego zdjêcia zazwyczaj nie 
by³y owocem wielogodzinnych przygotowañ. Nie czeka³ na dobre œwiat³o, na dobry mo-
ment, na odpowiedni nastrój. Korzysta³ z danej chwili. Bêd¹c skazanym w podró¿y na ³askê 
innych, to czy uda mu siê sfotografowaæ coœ ciekawego, uzale¿nia³ te¿ od czasu swoich prze-
wodników, kierowców, ale te¿ od zgody wybranych „modeli”. Kapuœciñski podkreœla³, ¿e s¹ 
kultury, które nie lubi¹ byæ fotografowane, dlatego i¿ wierz¹ w to, ¿e w akcie fotografowania 
ukryta jest jakaœ magia, ¿e za pomoc¹ aparatu mo¿na rzuciæ z³y urok, chorobê, zatruæ stud-
nie, skraœæ duszê. Dlatego jeœli ju¿ chcemy zrobiæ zdjêcie, nie ma czasu na dobieranie odpo-
wiedniego profilu, czy œwiat³a. Trzeba zrobiæ to tak, by cz³owiek siê nie zorientowa³, by go nie 

12)przestraszyæ, czy obraziæ . 
Fotografowanie Kapuœciñskiego wpisuje siê w nurt fotografii humanitarnej i humanis-

tycznej. Pierwszy z nich pokazuje mi³oœæ, przyjaŸñ, solidarnoœæ, dzieciñstwo. Fotografii hu-
manitarnej przyœwieca idea budowania lepszego œwiata. Ale od tego rodzaju fotografii po-
woli siê odchodzi. Zostaje wyparta przez fotografiê humanitarn¹, która g³ównie skupia siê na 
tych, którzy zostali wykluczeni z spo³eczeñstwa konsumpcyjnego: ludziach biednych, cier-

13)pi¹cych, samotnych . Jest to nurt, który przewa¿a w dzisiejszej fotografii reporterskiej, nie 
brak go równie¿ u autora Lapidariów, który stara³ siê pokazaæ szerokie spektrum ludzkiego 
losu. Tylko poprzez odwo³ywanie siê do tych dwóch rodzajów fotografii móg³ pokazaæ praw-
dê. Ciekawym jednak spostrze¿eniem jest tutaj zagadnienie jak pokazaæ i jak rozumieæ praw-
dê? Barthes pisze, i¿ w przypadku fotografii nigdy nie mo¿na zanegowaæ faktu, ¿e dana rzecz 

14)mia³a miejsce . Z kolei Rouillé podkreœla, ¿e zdjêcia s¹ magicznymi przedmiotami, które do-
15)magaj¹ siê od nas, aby ich cechy i w³aœciwoœci uznaæ za wiarygodne . My, jako odbiory foto-

grafii wierzymy w jej „prawdziwoœæ”, ¿e dane wydarzenie rzeczywiœcie musia³o mieæ miejsce. 
Ale co ciekawe, prawda nigdy nie objawia siê poprzez zapis. Nie mo¿na jej zarejestrowaæ, 

16)mo¿na j¹ ustaliæ , jest relatywna. 

9) M. Go³¹b, Z Afryki, „¯ycie”, [w:] www.kapœciñski.info [data dostêpu: 9 grudnia 2000].
10) Miko³ajewski Jaros³aw, Z Afryki, „Gazeta Wyborcza, Du¿y Format” [w:] www.kapœciñski.info [data dostêpu: 26 

czerwca 2000]. 
11) Barthes Roland, Œwiat³o obrazu, Warszawa 1996, s. 9-10.
12) Kapuœciñski Ryszard, op. cit., s. 5-7.
13) Rouillé André, op. cit., s.168-169.
14) Barthes Roland, op. cit., s. 130.
15) Rouillé André, op. cit., s. 65.
16) Ibidem, s. 70-71.
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A zatem g³ównym problemem nie jest tutaj dochodzenie do prawdy, której nie mo¿na 
uchwyciæ, a sposób w jaki siê do niej dochodzi. Kapuœciñskiemu zdarza³o siê spotykaæ w swo-
jej pracy dziennikarzy, którzy ,,pisali z perspektywy pokoju hotelowego”. Bêd¹c w danym 
miejscu, dostawali informacje od swoich redakcyjnych kolegów z lokalnych mediów i przesy-
³ali je do ojczyzny, jako zapiski ich w³asnych prze¿yæ. Autor Podro¿y z Herodotem, chc¹c co-
kolwiek napisaæ wpierw sam zbiera³ informacje, by³ w centrum konfliktu, realnie dotyka³ 
problemów. 

Pierwszym zdjêciem, które otwiera album Z Afryki, jest zdjêcie drogi. Kawa³ek zniszczo-
nego asfaltu, który ginie gdzieœ za horyzontem. Po prawej i lewej stronie, pas zieleni. Cisza. 
Nie ma nikogo, jeœliby siê dobrze przyjrzeæ w oddali, mo¿na dostrzec ma³y punkcik, który su-
gerowa³by, ¿e jest to samochód. Tak album siê zaczyna, zobaczmy jak siê koñczy. Znowu ma-
my obraz drogi, ale tym razem zamiast asfaltu, ubita ziemia, zamiast bujnej zieleni, uschniêta 
trawa, patyki, gdzieniegdzie wyrastaj¹ce, zielone krzaki. W centralnym miejscu szeœæ par 
uœmiechniêtych oczu, ¿egna spojrzeniem reportera, który robi im „zdjêcie rodzinne”. Jed-
nym z motywów, które rzucaj¹ siê w oczy jest motyw drogi – bycia w drodze, motyw, który 
jest obecny zarówna w albumie jak i w ¿yciu reportera.  Kapuœciñski ci¹gle wyrusza w drogê. 
Wszak wybra³ zawód, w którym droga staje siê ojczyzn¹. Tak samo, jak staro¿ytny Herodot 
(…) wie, ¿e aby poznaæ innych, trzeba wyruszyæ w drogê, dotrzeæ do nich, przejawiæ chêæ spo-

17)tkania (…) . ,,Droga – pisa³ – jest tak wa¿na, poniewa¿ ka¿dy na niej krok zbli¿a nas do spot-
18)kania z Innym ”. 

Kolejnym, mo¿e istotniejszym motywem jest motyw „zdjêcia rodzinnego”. Rouillé za-
znacza, ¿e jest to szczególny rodzaj fotografii, w którym operator jest bliski osobom, które fo-
tografuje. Jest on zarówno adresatem tego zdjêcia, jak i producentem. ̄ aden inny sposób fo-

19)tografowania nie zapewnia takiego kontaktu z Innym . Dla autora Cesarza Afryka by³a dru-
gim domem, swoich gospodarzy traktowa³, jak swoj¹ rodzinê. Jego sposób fotografowania 
mo¿na nazwaæ tworzeniem reporta¿u dialogicznego, zreszt¹ sama filozofia Innego (dialogu) 
by³a dla niego wa¿na. Reporta¿ dialogiczny rezygnuje z pogoni za sensacj¹. Fotograf i osoby, 
które fotografuje s¹ zaanga¿owane w sam akt, nie jest to sprzeczne z ich oczekiwaniami (tak, 
jak w przepadku paparazzich). Reporter stara³ siê rejestrowaæ sytuacje ¿yciowe, wykracza-
j¹ce poza sferê widzianego. Monolog dokumentu zostaje zast¹piony dialogiem, gdzie Inny 

20)przestaje byæ przedmiotem, a staje siê podmiotem . 
Kolejnym czynnikiem, który ró¿ni porównywane zdjêcia, jest zastosowanie odmiennych 

barw. Pierwsze zdjêcie czarno-bia³e, drugie kolorowe. Dla Rolanda Barthesa kolor jest czymœ 
sztucznym, szmink¹, któr¹ nieraz maluje siê trupy. Kapuœciñski oponuje: „Kiedyœ u¿ywa³em 
tylko filmów czarno-bia³ych, dziœ czêsto korzystam z kolorowych. Ka¿da z tych odmian daje 
inny efekt. Obraz czarno-bia³y jest bardziej „powa¿ny”; wyrafinowany, artystyczny, lepiej 
wydobywa plastykê bry³y i podkreœla takie wartoœci, jak kszta³t, gradacjê, nastrój. Natomiast 
kolorowy to dynamika, ró¿norodnoœæ, dos³ownoœæ, a nawet – jak mówi¹ jego krytycy – >>prze-
gadanie<<. Nie zawsze jednak w podró¿y mamy czas i mo¿liwoœci, ¿eby swobodnie wybieraæ 
miêdzy tymi wariantami. Wówczas tylko od przypadku zale¿y, czy œwiat, który przekazujemy,  
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17) Kapuœciñski Ryszard, Ten Inny, Kraków 2007, s. 14.
18) Ibidem, s. 12.
19) Rouillé André, op. cit., s. 212.
20) Ibidem, s. 209-211.
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21)bêdzie kolorowy, czy utrzymany w tonacji czarno-bia³ej . (…) Stworzenie udanego zdjêcia 
22)daje tyle satysfakcji, co napisanie dobrego tekstu. Ale co to znaczy – udane zdjêcie ?”.

Co sprawia, ¿e jedne zdjêcia podobaj¹ siê nam, a drugie nie. Wed³ug Barthsa udane zdjê-
cie to takie, które zawiera studium, czyli pewien obszar postrzegany, jako coœ bliskiego, zwi¹-
zany z nasz¹ wiedz¹ i kultur¹. To pole odsy³aj¹ce nas do podstawowych informacji. A zatem, 
ogl¹daj¹c zdjêcia dzieci maszeruj¹cych w mundurach z karabinem na ramieniu, domyœlamy 
siê, ¿e zdjêcie dotyczy sytuacji wojennych w Afryce, czyli tych, o których dowiadujemy siê 
najczêœciej z mediów. Zdjêcia te zawsze wywo³uj¹ w odbiorcy okreœlone emocje, przykuwaj¹ 
uwagê, przejmuj¹. Studium zmusza nas do zastanowienia siê, poszukania odpowiedzi na ja-
kieœ pytania, wci¹ga nas w dany problem, natomiast nie wyodrêbnia jednego zdjêcia. Raczej 
dostrzegamy kilka fotografii i traktujemy je kompleksowo jako próba zobrazowania danego 
problemu. Czynnikiem, który wyró¿nia dana fotografiê jest punctum, czyli jakiœ szczegó³, 

23)który celuje w odbiorcê . Id¹c dalej za Barthem dowiadujemy siê, ¿e je¿eli studium nie zos-
tanie zaznaczone, mamy do czynienia z fotografi¹ jednolit¹. Fotografia jednolita np. zdjêcie 
pornograficzne to taka, która pokazuje wszystko w sposób bezpoœredni, banalny, bez ¿adnej 
dwoistoœci, bez ¿adnych dodatkowych znaczeñ semantycznych. Co wiêcej dla niego zdjêcie 
reporta¿owe, to równie¿ zdjêcie jednolite: „W tych obrazach nie ma punktum, jest gwa³tow-
noœæ, istota ich mo¿e przygnêbiaæ, ale nie niepokoi; zdjêcie mo¿e ,,krzyczeæ”, ale nie rani. Te 
zdjêcia reporta¿owe docieraj¹ do nas (od razu) – i to wszystko. Przegl¹dam je, ale ich nie za-

24)pamiêtuje . 
Jednak, moim zdaniem, zdjêcia reporta¿owe Kapuœciñskiego nie s¹ jednolite. W ka¿dym 

zdjêciu mo¿na doszukaæ siê jakiegoœ punktum. Jednak tym, na które nale¿y zwróciæ uwagê 
jest twarz. Fotografowanie twarzy jest tym, co wyró¿nia warsztat Kapuœciñskiego. Co zapew-
ne ma swoje umotywowanie w filozofii dialogu. Wed³ug Lévinasa zanim cz³owiek zacz¹³ po-
s³ugiwaæ siê jêzykiem, komunikowa³ siê za pomoc¹ twarzy. Relacja twarz¹ w twarz stanowi 

25)podstawê jêzyka . Wed³ug Platona twarz jest czymœ, co bardziej pozwala nam s³yszeæ ni¿ wi-
dzieæ. Dok³adniej chodzi o to, co wykracza poza sferê zmys³owoœci. Najlepszym sposobem 
spotkania Innego jest nawet niezauwa¿enie koloru jego oczu, a wiêc koncentrowanie siê nie 

26)na tym, co fizyczne, ale transcendentne . Przede wszystkim ma to pomóc w dotarciu do 
prawdy o drugim cz³owieku, dla Kapuœciñskiego ods³oniêcie twarzy jest kluczem do pozna-

27)nia kultury danej osoby, ale równie¿ œladem naszej obecnoœci . Kapuœciñski podró¿owa³ 
czêsto z aparatem fotograficznym, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e w ten sposób lepiej mo¿e nam po-
kazaæ swoich Innych. Barthes podkreœla, ¿e wyraz twarzy na fotografii jest czymœ niezwy-
k³ym, prowadz¹cym do duszy. Jeœli fotograf nie uchwyci wyrazu twarzy, na zdjêciu pozostaje 
tylko i wy³¹cznie ja³owe cia³o, które nie mówi nam nic o œwiecie wartoœci fotografowanej 

21) Kapuœciñski Ryszard, op. cit., s.7.
22) Ibidem, s. 5.
23) Barthes Roland, op. cit., s. 45-46.
24) Ibidem, s. 72. 
25) Levinas Emmanuel, Ca³oœæ i nieskoñczonoœæ, Warszawa 1998, s. 245.
26) Tischner Józef, Filozofia dramatu, Kraków 1998,s. 33.
27) Wed³ug Levinasa œlad to nie tylko znak, zaznaczaj¹cy nasze jestestwo, innymi s³owy to nie tylko namacalna po-

zosta³oœæ. „Jest rzeczywist¹ niewymazalnoœci¹ bycia (…) obecnoœci¹ tego, czego w³aœciwie nigdy nie by³o, tego, 
co zawsze jest przesz³e”. Nie jest istot¹ to, co po nas zosta³o, ale samo to, ¿e byliœmy. �ród³o: Levinas, Œlad inne-
go,[w:] Bogdan Baran, Filozofia dialogu, Kraków 1991, s. 222-223.
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28)osoby, o jej troskach, radoœciach, cia³o, które jest nieme . Nie posiada ¿adnego punktum, 
czegoœ, co by pozwoli³o nam zatrzymaæ siê na chwilê i zastanowiæ. 

Kapuœciñski dostrzega, ¿e wspó³czeœnie dziêki ³atwej dostêpnoœci do tzw. ,,sprzêtu”, u¿yt-
kownicy aparatów, wyzbyli siê potrzeby zatrzymania, zastanowienia, skupienia. Jest im to 
nie potrzebne, gdy¿ ten sam obiekt mo¿na fotografowaæ tysi¹ce razy. Tote¿ prawdziwi artyœci 
narzekaj¹ na zalew kiczu, na produkowanie zdjêæ tzw. ku pamiêci, turystycznych. Nie trzeba 
siê jednak oburzaæ. Prawdziwa sztuka sama siê obroni, a dziêki dostêpnoœci do aparatów fo-
tograficznych, ka¿dy z nas mo¿e uwieczniæ wa¿ne dla siebie momenty. Có¿ z tego, ¿e dla osób 
z zewn¹trz dany obraz bêdzie tylko nieudan¹ prób¹ fotografii. Moim zdaniem, atutem fo-
tografii jest, by³ i bêdzie subiektywny, indywidualny odbiór. Fotografia jest z natury senty-
mentalna i pozwala nam na chwilê zatrzymaæ dany moment. Wszak Kapuœciñski nie fotogra-
fowa³ tylko Afryki, a wyda³ album ze zdjêciami w³aœnie z tego kontynentu. Czy nie mia³ lep-
szych zdjêæ? Oczywiœcie mia³, dowodem na to s¹ organizowane wystawy chocia¿by w War-
szawie w 2007 roku, ale stworzy³ album o Afryce, bo by³a jego ukochanym kontynentem. 
Sam dobór tematów jest ograniczony. Tutaj nie ma Afryki, z jego reporta¿y. Nie ma wojen, 
dyktatorów i afrykañskich bohaterów. S¹ ludzie, których spotka³ w³aœnie na drodze. Ludzie 
uœmiechniêci, spokojny, pogodzeni z losem, pomimo tego, ¿e za ich plecami, na drugim pla-
nie widzimy spalon¹ s³oñcem pustynie, zniszczone domy, krótko mówi¹c niesamowite ubós-
two. Tak¹ Afrykê chce dla nas uwieczniæ reporter, gdy¿ jak mówi: fotografia jest z natury 
trochê sentymentalna, bo zdjêcie mo¿e utrwaliæ tylko krótki moment, zwykle u³amek sekun-
dy, i patrz¹c na nie, wiemy, ¿e chwila na nim przedstawiona minê³a, ¿e ogl¹damy przesz³oœæ, 
która ju¿ nie istnieje. Ka¿de zdjêcie jest wiêc wspomnieniem i nic bardziej nie uœwiadamia 

29)nam kruchoœci czasu, jego nietrwa³ej i ulotnej natury ni¿ fotografia .

Monika Zaj¹c 
,,Nie pójœæ na ³atwiznê skandalu i tandety”, czyli Afryka 
na fotografiach Ryszarda Kapuœciñskiego

Streszczenie

Rozczarowanie? Konsternacja? Poczucie zostania oszukanym? Myœlê, ¿e to nierzadkie 
odczucia, które wywo³uje w odbiorcach album Z Afryki Ryszarda Kapuœciñskiego. Pokazany 
w nim Czarny Kontynent ró¿ni siê od tego, do którego przyzwyczai³y nas media. Niniejszy ar-
tyku³, poprzez odwo³anie siê do Ÿróde³ powstania fotografii i fotograficznej pasji reportera, 
jest prób¹ analizy Afryki oraz kondycji wspó³czesnego dziennikarstwa oczami Kapuœciñskie-
go.

Summary

Disappointment? Dismay? Sense of being deceived? I think that these are common 
feelings caused by Z Afryki by Ryszard Kapuœciñski in its recipients. The Black Continent 
presented in the album differs from the one we know from the media. This article, through 
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28) Barthes Roland, op.cit., s.182-183.
29) Kapuœciñski Ryszard, op.cit., s. 7.
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its references to the source of photographs, how they are made and a photographic passion 
of the reporter, is an attempt at analysing Africa and the state of the contemporary 
journalism through Kapuœciñski’s eyes.
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1)Gawêda o Krasnogrudzie (konspekt wyst¹pienia)  

DROGA  

Krzysztof Czy¿ewski w intryguj¹cym eseju Ksiêga Drogi Czes³awa Mi³osza, opublikowa-
nym na ³amach „Almanachu Sejneñskiego” tak przedstawia dwa ró¿ne sposoby obecnoœci 
cz³owieka w œwiecie: „S¹ wœród nas ludzie ustali. Tak¹ maj¹ naturê. Wêdrowanie nie jest im 
przyrodzone, nie obdarowuje ich te¿ ¿adnym o¿ywczym impulsem. Wrêcz przeciwnie,           
w zamkniêciu siê, w ograniczeniu swej przestrzeni do minimum, w odciêciu od przepastnych 
dróg œwiata, dopatruj¹ siê istotnej wartoœci i sensu swego ¿ycia. Tylko wtedy bowiem mo-
¿liwa jest prawdziwa droga w g³¹b siebie albo spotkanie z Oblubieñcem. Jest to cecha cha-
rakterystyczna, któr¹ mo¿na przypisaæ jednemu cz³owiekowi, ale równie¿ ca³emu zakonowi 

2)wiary, ca³emu narodowi, czy ca³ej kulturze” . A dalej pisze autor: „S¹ wœród nas ludzie wêd-
rowni. Coœ nieustannie nagli ich ku podró¿y i to w podró¿owaniu spe³niaj¹ siebie, tak jak pta-
ki spe³niaj¹ siebie w locie. Wêdrowanie staje siê wartoœci¹, otwiera przed nimi œwiat, 
otwiera ich samych dla samopoznania. Podró¿ ku górze staje siê jednoczeœnie podró¿¹         
w g³¹b cz³owieka, ku trudno dostêpnym granicom jego w³asnej osobowoœci. Jest coœ ukryte-
go we wszystkich istotach ¿ywych, w których têtni krew, coœ, co pcha je ku wêdrówce. Jakiœ 

3)tajemniczy zew drogi” .
Tak¹ odkrywcz¹ podró¿ odby³em latem na Pojezierze Augustowskie œladami Czes³awa 

4)Mi³osza . Impuls do niej stanowi³a lektura dwóch ksi¹¿ek Zbigniewa Fa³tynowicza, kierow-
nika Muzeum Marii Konopnickiej w Suwa³kach: Dla Mi³osza. Suwa³ki – Krasnogruda oraz 

5)Wieczorem wiatr. Czes³aw Mi³osz i Suwalszczyna . Autor postanowi³ gruntownie zbadaæ, 
6)udokumentowaæ i opisaæ suwalskie tropy w ¿yciu i twórczoœci autora Trzech zim . 

         

1) Pe³n¹ wersjê relacji z pobytu w Krasnogrudzie czytelnik znajdzie w szkicu: Bernacki Marek, W drodze: za Mi³o-
szem do Krasnogrudy, „Œwiat i S³owo” nr 11(1)/2009.

2) Czy¿ewski Krzysztof, Ksiêga Drogi Czes³awa Mi³osza cz. I, „Almanach Sejneñski” nr 3, Pogranicze Sejny, s. 22-23 
(podkreœlenie moje – M.B.). (Czêœæ druga eseju opublikowana zosta³a na ³amach „Almanachu Sejneñskiego” nr 4.)

3) Ibidem, s. 25 (podkreœlenie moje – M.B.).
4) Opisana w szkicu podró¿ trwa³a od 6 do 12 lipca i objê³a nastêpuj¹ce miejsca: P³ock, Jedwabne, Ogrodniki, Ho³ny 

Mejera, wieœ Dusznicê (le¿¹c¹ tu¿ przy granicy polsko-litewskiej), ̄ egary, Sejny i Wigry. 
5) Dla Mi³osza. Suwa³ki – Krasnogruda. Idea, opracowanie i wstêp Zbigniew Fa³tynowicz, Suwa³ki 2006; Fa³ty-

nowicz Zbigniew, Wieczorem wiatr. Czes³aw Mi³osz i Suwalszczyzna, Gdañsk 2007, Biblioteka Mnemosyne pod 
red. Piotra K³oczowskiego.

6) O ksi¹¿kach Z. Fa³tynowicza pisa³ m.in. na ³amach „Tygodnika Powszechnego” Andrzej Franaszek, Nie zaprê siê 
ciebie, m³odziku, „Ksi¹¿ki w Tygodniku” z 15 kwietnia 2007 r, s. 14. Zob. te¿: Bernacki Marek, Suwalskie tropy          
w biografii Czes³awa Mi³osza, „Akademia” 16/ maj 2007, [w:] „Artes liberales”, ss. 20-21. W lipcu 2008 r. stu-
dentka filologii polskiej w Katedrze Polonistyki ATH pani Ewa Lipowska-Wis³a obroni³a, napisan¹ pod moim kie-
runkiem, pracê pt. Poetyckie obrazy Wileñszczyzny, Kowieñszczyzny i Suwalszczyzny w twórczoœci Czes³awa 
Mi³osza (na wybranych przyk³adach). Cyfrowy zapis tej pracy zosta³ przes³any na rêce pani Agnieszki Kosiñskiej 
do archiwum „The Milosz Institute” z siedzib¹ w Krakowie. 
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MAPA

Przedwojenne koleje ¿ycia Czes³awa Mi³osza zwyk³o siê kojarzyæ przede wszystkim z Wil-
nem. W mieœcie tym przysz³y noblista ukoñczy³ gimnazjum a nastêpnie studiowa³ w Uniwer-
sytecie im. Stefana Batorego, tam debiutowa³ jako ¿agarysta i pisa³ wiersze, które ukaza³y siê 
w jego dwóch pierwszych tomach poetyckich: Poemacie o czasie zastyg³ym (1933) i Trzech 
zimach (1936). Ma³o kto wie, ¿e w tym czasie rodzice poety oraz jego m³odszy brat Andrzej 
mieszkali nie na WileñszczyŸnie, ale w powiatowym mieœcie Suwa³ki, do którego sprowadzili 
siê jesieni¹ 1926 r. M³ody poeta czêsto odwiedza³ swoich bliskich, podró¿uj¹c z Wilna powol-
nymi poci¹gami. Pisze Fa³tynowicz: „Nie jest znana dok³adna data pierwszego przyjazdu Cze-
s³awa Mi³osza na Suwalszczyznê ani do Suwa³k, ani do Krasnogrudy. Ponoæ szkolne wakacje 
w 1927 roku, by³ wówczas uczniem I Pañstwowego Gimnazjum Mêskiego im. Króla Zygmun-
ta Augusta w Wilnie, spêdza³ wraz z rodzicami i m³odszym bratem u gospodarzy El¿biety            

7)i Piotra Dapkiewiczów w ̄ egarach, wsi s¹siaduj¹cej z Kransnogrud¹” .
W póŸniejszych latach Czes³aw Mi³osz jeszcze kilkakrotnie przyje¿d¿a³ do Suwa³k, bywa³ 

te¿ nad jeziorem Wigry (lipiec 1932), a przede wszystkim w Krasnogrudzie, w maj¹tku zarz¹-
dzanym przez jego dwie ciotki Gabrielê i Janinê z Kunatów, które uwieczni³ w swych m³o-
dzieñczych wierszach. 

JEZIORO HO£NY

Wokó³ Dworu Mejera, w którym znajduje siê obecnie oœrodek wypoczynkowy Politech-
niki Bia³ostockiej, rosn¹ stu- oraz dwustuletnie lipy i klony, tak¿e trzystuletnie dêby, posa-
dzone przez by³ych w³aœcicieli wzd³u¿ alei dojazdowej oraz na morenowym wzgórzu opada-
j¹cym stromo ku jezioru Ho³no. To w³aœnie ono, polodowcowe „oczko”, ukryte wœród lasów  
i morenowych wzgórz polsko-litewskiego pogranicza, sta³o siê wa¿nym punktem odniesie-
nia dla dwóch poetyckich tekstów m³odego Mi³osza. Obrazy o katastroficzno-apokaliptycz-
nej symbolice pogr¹¿one w patetycznej tonacji lirycznego wyznania pojawiaj¹ siê w napisa-
nym w 1935 roku (podczas ostatniego pobytu poety w Krasnogrudzie) poemacie Ptaki:

„Schodzi uczeñ marzenia na pó³nocne kraje,
Ogniem b³yszczy jak Cyrus, morduje pokrzywy,
Przewi¹za³ ga³¹Ÿ wiœni i chce wody ¿ywej
Szukaæ w jeziorze. O, wy ziemskie ciernie,
Có¿ znajdê w tej przepaœci, która ³ez nie daje,
Na po³amanych polach, w lodowej cysternie.
(…)
Ja, wierny tylko sobie z³o¿onej przysiêdze, 
wiem, ¿e ptaków wo³anie os¹dzaæ mnie bêdzie,
¿egnajcie! Œnieg upada na moje przyp³ywy,
gwar tysiêcy nape³nia zamarz³e solawy,
pelikany, ¿urawie z krzykiem w nocy brodz¹,
niebo moje rozdar³y czajek puste skwiry,
listopadowe liœcie rany nie nagrodz¹.

8)¯egnajcie! Zewsz¹d zrywa siê i biegnie chór” .
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7) Fa³tynowicz Zbigniew, Dla Mi³osza..., op. cit., s. 5.
8) Mi³osz Czes³aw, Ptaki, [w:] tego¿, Wiersze, tom 1, op. cit., s. 63-64.
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Dope³nieniem tych poetyckich obrazów, trudnych do jednoznacznej interpretacji bez za-
stosowania klucza personalnego, sta³ siê napisany dwa lata póŸniej wiersz W mojej ojczyŸnie, 
w którym jezioro pe³ni rolê œwiadka i powiernika monologu podmiotu lirycznego:

W mojej ojczyŸnie, do której nie wrócê,
Jest takie leœne jezioro ogromne,
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne
Pamiêtam, kiedy wzrok za siebie rzucê.

I p³ytkich wód szept w jakimœ zmroku ciemnym,
I dno, na którym s¹ trawy cierniste,
Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwieñ,
Cyranek œwisty w górze porywiste.

Œpi w niebie moim to jezioro cierni.
Pochylam siê i widzê tam na dnie
Blask mego ¿ycia. I to, co straszy mnie,

9)Jest tam, nim œmieræ mój kszta³t na wieki spe³ni .

Warszawa, 1937

W utworze tym o wyraŸnej proweniencji romantycznej – Aleksander Fiut okreœli³ go mia-
10)nem „z³owrogiej przepowiedni, która omal siê nie wype³ni³a”  – œwiat przyrody, podobnie 

jak w balladach Mickiewicza, odgrywa tu rolê zwierciad³a, w którym bohater przegl¹da siê 
rozpoznaj¹c swój los. Jezioro, ciemne chmury, szept p³ytkich wód, zapadaj¹cy zmrok, odg³o-
sy wodnego ptactwa – to z jednej strony realistycznie oddane przez Mi³osza elementy litew-
skiego pejza¿u, a z drugiej rekwizyty niemal teatralne, poœród których wype³nia siê dramat 
ludzkiej egzystencji. Dno „na którym s¹ trawy cierniste” i drzemi¹cy we wnêtrzu osoby mó-
wi¹cej obraz „jeziora cierni” (jak¿e bliski obrazowi „ziemskich cierni w lodowej cysternie”       
z poematu Ptaki) stanowi¹ poetyckie ekwiwalenty tragicznego konfliktu moralnego, przy-
wo³uj¹c na myœl jakieœ wa¿ne, prze³omowe dla „ja” lirycznego wydarzenie, które cieniem po-
³o¿y siê na ca³ym jego dalszym ¿yciu, stanie siê projekcj¹ i wyk³adni¹ osobistych zmagañ z fa-
tum… 

DWÓR MEJERA

Pocz¹tki dworu Mejera siêgaj¹ XVI wieku, kiedy dawne posiad³oœci kniaziów Gliñskich, 
obejmuj¹ce m.in. jezioro Ho³ny, zosta³y nadane ksi¹¿êtom s³uckim. W XVIII wieku tutejszymi 
dobrami administrowa³ Micha³ Buchowiecki, pisarz ziemski w Grodnie. To w³aœnie on 
wzniós³ modrzewiowy dwór, który zachowa³ siê do lat 60. XX wieku. Jednak u¿ywana obec-
nie nazwa „Dwór Mejera” pochodzi od kolejnego w³aœciciela – emigranta z Inflant Jana 
Meyera, starosty przeroœlskiego i wojskiego kowieñskiego, który naby³ maj¹tek w 1784 roku. 

9) Mi³osz Czes³aw, W mojej ojczyŸnie, [w:] tego¿, Wiersze, tom 1, Kraków 2001, s. 142.
10) Zob. Fiut Aleksander, Powroty nie-nostalgiczne, [w:] tego¿, W stronê Mi³osza, Kraków 2003, s. 172. Dalej padaj¹ 

takie oto s³owa: „… ów wiersz ustanowi³ rodzaj paradygmatu Mi³oszowskich powrotów na Litwê, dokony-
wanych w nieustannym dialogu z romantyczn¹ tradycj¹. Paradygmatu, który poeta bez przerwy wzbogaca³             
o nowe elementy” Ibidem.
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Po jego œmierci dwór odziedziczy³ syn Leopold Meyer, a po nim rodziny Eysymontów i Pasz-
kiewiczów. Ci ostatni, którzy zarz¹dzali tutejszymi dobrami a¿ do czasów drugiej wojny œwia-
towej, zapisali siê w historii Polski jako spo³ecznicy i patrioci, uczestnicy zrywów powstañ-
czych w 1830 i 1863-64 r. Drewniany dwór (najstarszy zachowany obiekt tego typu na Suwal-
szczyŸnie i jeden z najcenniejszych w skali ca³ego kraju) na skutek fatalnych decyzji w³adz ko-
munistycznych uleg³ dewastacji na prze³omie lat 60. i 70. ubieg³ego stulecia. W jego miejscu 
postawiono dwór murowany – z dawnego zabytku klasy zerowej pozosta³o tylko otoczenie: 
stary park wysadzany drzewami pamiêtaj¹cymi pierwszych w³aœcicieli.

DWÓR W KRASNOGRUDZIE

Przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej ziemiañski dwór w Krasnogrudzie zamienia³ 
siê w pensjonat dla letników przyje¿d¿aj¹cych tu z ca³ej Polski. We fragmencie przedwojen-
nego przewodnika Pojezierze Augustowsko-Suwalskie (1937) znajduje siê opis tego miejs-
ca:„Dwór drewniany, od frontu ganek na kolumnach, od ogrodu – przybudówka (alkierzyk) 
nadaje mu kszta³t litery L. Pochodzi z koñca XVII w. Wewn¹trz jadalnia o belkowanym suficie. 
Portrety rodzinne pêdzla Ludomira Janowskiego z lat 1910-1912. Kolekcja ksi¹¿ek ze zbio-
rów Stanis³awa Kunata (koniec XVIII w.) oraz jego portret (sztych) ryty w Pary¿u 1832 r. Kolek-
cja sztychów królów polskich (ze zbioru Lessera). Sztych kardyna³a Jana Lipskiego (1690-
1736), biskupa krakowskiego. W parku – jesiony i lipy trzystuletnie. We dworze pensjonat na 
20 osób. Na pisemne zamówienie (poczta Sejny) wysy³a siê samochód do stacji Augustów. 

11)Obok dworu 132 ha lasu (œwierk, sosna). Na polu olbrzymi g³az granitowy” .
Dok³adny opis maj¹tku w Krasnogrudzie w ujêciu historycznym odnaleŸæ mo¿na w szkicu 

12)Jerzego Szumskiego, opublikowanego na ³amach pisma „Jaæwie¿” . Znajduj¹ce siê w nim 
opisy, oparte na dokumentach z XVII i XVIII wieku, oraz archiwalne zdjêcia pozwalaj¹ odtwo-
rzyæ zamo¿noœæ tego typowego ziemiañskiego dworu, który dzisiaj – zaniedbany, chyl¹cy siê 
ku upadkowi, obroœniêty zewsz¹d pokrzywami i trawami siêgaj¹cymi g³owy – w niczym nie 
przypomina czasów dawnej œwietnoœci:„W sk³ad za³o¿enia dworskiego wchodzi³y ponadto 
nastêpuj¹ce budynki: dom mieszkalny i kancelaria wójta gminy Krasnogruda (…), dom dla 
czeladzi, w którym znajdowa³a siê kuchnia angielska z kompletn¹ maszyneri¹, oraz drugi 
dom czeladny mieszcz¹cy wêdliniarniê. Pod tymi domami znajdowa³y siê piwnice. Ponadto 
dalej w podwórzu sta³y stajnie i wozownie, trzy obory, dwie stodo³y, szopa do umieszczenia 

13)m³ockarni oraz browar. Budynki by³y drewniane i kryte s³om¹” .

POWROTY

Kataklizmy XX wieku, które przewali³y siê nad Polsk¹ i Europ¹, nie oszczêdzi³y rodzinnego 
maj¹tku Mi³oszów i Kunatów. Dwór, który prawowici w³aœciciele musieli opuœciæ w latach 
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11) Fa³tynowicz Zbigniew, Dla Mi³osza..., op. cit., s. 42.
12) Szumski Jerzy, Krasnogruda. Szlacheckie gniazda, „Jaæwie¿” 2001, nr 14, s. 12-19. (W tym samym numerze pis-

ma zamieszczono blok artyku³ów pod wspólnym tytu³em Czes³awa Mi³osza powroty).
13) Ibidem, s. 17. (Cytowany opis kranogrudzkiego dworu przypomina podobny opis ziemiañskiego maj¹tku kreso-

wego, jaki da³ Stanis³aw Stempowski  w eseju Dolina Dniestru).
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14)zawieruchy wojennej , systematycznie podupada³ w okresie Polski Ludowej. Taki obraz 
zniszczenia spowodowanego up³ywem czasu odnotowa³ Mi³osz w pocz¹tkowym fragmencie 
wiersza Powrót, napisanego pod wp³ywem prze¿yæ towarzysz¹cych mu podczas podró¿y na 
Suwalszczyznê, odbytej u schy³ku ¿ycia: 

„W staroœci wybra³em siê do miejsc, po których kiedyœ b³¹dzi³a
Moja wczesna m³odoœæ.
Rozpozna³em zapachy, linie polodowcowych pagórków owalne misy jezior.
Przedziera³em siê g¹szczem, tam gdzie kiedyœ by³ park, ale nie

15)Znalaz³em œladów alei” .

Wczeœniej Czes³aw Mi³osz przyzna³ siê (w rozmowach z Ew¹ Czarneck¹ i Aleksandrem 
Fiutem), ¿e jako m³ody cz³owiek przebywaj¹c w Krasnogrudzie nad brzegiem jeziora Ho³ny, 
kierowany niezwykle silnymi namiêtnoœciami spowodowanymi zawodem mi³osnym, wal-
czy³ z pokus¹ samobójstwa. Œlad tego traumatycznego wydarzenia znalaz³ siê w cytowanym 
wczeœniej wierszu Powrót – poetyckiej retrospekcji i medytacji zarazem, bêd¹cej pog³osem 
pierwszego po wielu latach pobytu w Krasnogrudzie we wrzeœniu 1989 roku:

 „Stan¹³em nad wod¹ i tak jak wtedy lekko ³uszczy³a siê fala,
niepojêta identycznoœæ, niepojête oddzielenie.

A jednak nie zaprê siê ciebie, nieszczêsny m³odziku, i powodów
twoich cierpieñ nie nazwê g³upimi.

Komu nagle ods³ania siê bezlitosna prawda istnienia, ten nie mo¿e
nie spytaæ: jak to jest mo¿liwe?

Jak jest mo¿liwe, chyba wymyœlone przez okrutnego demiurga,
takie urz¹dzenie œwiata? 

Obojêtna wiedza doros³ych nie przynosi zaszczytu i hañbi¹ca jest
zgoda æwiczona w chytroœci.

Honorowany niech bêdzie protest przeciwko niez³omnemu prawu
I bêbenkowy pistolet w rêku m³odzianków, kiedy na wieki
Wyrzekaj¹ siê uczestnictwa.

A wtedy – czy¿ nie by³o tak? – d³oñ kobiety zakrywa nam oczy
I z³o¿ony zostaje dar: brunatne tarcze jej piersi, hebanowa kêpka
Podbrzusza nad zrzucon¹ sukni¹.

Jak bije serce! Wiêc to tylko dla mnie takie szczêœcie, nikt nie wie,
Nikt nie zna z³otej cudownoœci jej cia³a.

14) Jak pisze we wzmiankowanym szkicu Jerzy Szumski: „W okresie drugiej wojny œwiatowej (…) maj¹tek przeszed³ 
pod zarz¹d niemiecki. W przededniu likwidacji maj¹tku w rezultacie dekretu PKWN z 6 wrzeœnia 1944 roku o re-
formie rolnej obejmowa³ on jeszcze 344 ha, w tym 82 ha lasów. (…) Najwiêkszy spadek powierzchni obj¹³ lasy, 
które w 1944 roku by³y tylko dziewiêcioprocentowym szcz¹tkiem dworskiego obszaru leœnego z 1864 roku. 
Dwór w Krasnogrudzie przesta³ pe³niæ rolê centrum prywatnej w³asnoœci ziemskiej, a mieszkañcy zostali zmu-
szeni do jego opuszczenia” (Krasnogruda, op. cit., s. 18).

15) Mi³osz Czes³aw, Powrót, [w:] tego¿, Wiersze tom 4, op. cit., s. 278.
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Tylko dla ciebie – kiwam g³ow¹ i patrzê na jezioro – tylko dla
 Ciebie i tak od milleniów, ¿eby s³awione by³o piêkno ziemi.

A teraz, po d³ugim ¿yciu, podstêpnie sprawiedliwy, m¹dry
16)tylko szukaniem, zapytujê, czy by³o warto .

OŒRODEK POGRANICZE

W miejscu dawnych zabudowañ dworskich w Krasnogrudzie powstanie w najbli¿szej 
przysz³oœci Miêdzynarodowe Centrum Dialogu, pomyœlane jako „placówka naukowo-eduka-
cyjna, s³u¿¹ca pracy na rzecz dobrego s¹siedztwa i dialogu miêdzy narodami Europy”. Póki 
co, pocz¹wszy od lata 2006 r. we dworze spotkaæ mo¿na polsk¹ i litewsk¹ m³odzie¿, która pod 
kierownictwem pañstwa Krzysztofa i Ma³gorzaty Czy¿ewskich oraz Rafa³a Winiewicza pró-
buje w sposób twórczy zagospodarowaæ tutejsz¹ przestrzeñ: „Wydarzenia ka¿dego kolejne-
go dnia coraz bardziej wi¹za³y nas z tym miejscem. Pierwsze warsztaty prowadzone przez pa-
na Rafa³a Winiewicza by³y dla nas czarodziejsk¹ wypraw¹ w œwiat krasnogrudzkiego parku. 
Szukaliœmy sposobu na oswojenie przestrzeni i miejsca, które zosta³o zapomniane, opusz-
czone, które wyrok historii skaza³ na zapomnienie, przeminiêcie, bo takim miejscem by³a dla 
nas Krasnogruda. Próbowaliœmy okreœliæ tê przestrzeñ za pomoc¹ symboli i znaków. Ka¿dy 
znalaz³ miejsce, które jest dla niego wyj¹tkowe i tam zaprojektowa³ swoj¹ instalacjê. Ma-
teria³em do naszej pracy by³y stare przedmioty znalezione na strychu albo w stodo³ach ludzi 
z pobliskich wsi. I tak powsta³a brama otwieraj¹ca g³ówn¹ alejê parku, porzucony gdzieœ         
w zaroœlach fortepian i zawieszone wœród drzew okno, lekko uchylone, na tyle tylko ¿eby 
mo¿na by³o przez nie zajrzeæ do œwiata krasnogrudzkiego dworu, w którym zatrzyma³ siê wi-

17)sz¹cy na s¹siedniej ga³êzi zegar” .
Ta podró¿ œladami Czes³awa Mi³osza na piêkn¹ ziemiê sejneñsk¹, w rejony polsko-li-

tewskiego pogranicza, ubogaci³a mnie duchowo i na d³ugo pozostanie w mojej pamiêci.

Marek Bernacki 
Gawêda o Krasnogrudzie (konspekt wyst¹pienia)

Streszczenie

Autor szkicu, udaj¹c siê w podró¿ za Mi³oszem do Krasnogrudy, odwiedzi³ miejsca,                   
w których autor Doliny Issy przebywa³ w latach 20. i 30. ub. wieku. Nad jeziorem Ho³ny,                   
w dworku ciotek Czes³awa Mi³osza zamienianym latem w pensjonat, powsta³y niektóre 
wiersze z tomu Trzy zimy (1936), a w wierszu W mojej ojczyŸnie (1937) s³ychaæ pog³os dra-
matycznych wydarzeñ z ¿ycia poety, które rozegra³y siê niegdyœ w tych stronach. W 1994 
roku Mi³osz powróci³ do Krasnogrudy. Œladem jego obecnoœci s¹ liczne fotografie poety, 
zgromadzone w podupad³ym dzisiaj krasnogrudzkim dworze (przysz³ej siedzibie Miêdzyna-
rodowego Centrum Dialogu).
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16) Mi³osz Czes³aw, Powrót. Fragment tego wiersza, który wszed³ do tomu Dalsze okolice (1991), cytujê za: Mi³osz 
Czes³aw, Wiersze tom 4, Kraków 2004, s. 278-279.

17) Fragment folderu wydawanego przez Oœrodek „Pogranicze”, dostêpnego w dworze krasnogrudzkim.
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Summary

The author of the sketch, following Mi³osz in a trip to Krasnogruda, visits places in which 
The Issa Valey’s author resided in 20 and 30 years of the previous century. Nearby Ho³na 
Lake, in a manor belonging to Czes³aw Mi³osz’s aunts changed in summer into a boarding-
house, some of the poems from Three Winters (1936) came into being. In the poem In my 
Homeland (1937) dramatic echo of events form the poet’s life, which took place in that 
parts, can be heard.

In 1994, Mi³osz returned to Krasnogruda. Numerous photos, gathered in presently 
impoverished manor in Kransnogrud (future headquarter of International Dialogue Center), 
are the evidence of the poet’s presence. 

Bibliografia:
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Tobiasz Melanowski
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania

Ochron¹ Pracy w Katowicach 

Gierki.
1)David LaChapelle  i kampowa zabawa z widzem

„Indywidualnoœæ cz³owieka mo¿e zaznaczyæ siê we fotografii silnej, ni¿by siê to na pozór 
2)wydawa³o” – pisa³ wielki entuzjasta fotografii Robert de la Sizeranne . Francuskiemu este-

tykowi chodzi³o, jak siê wydaje, przede wszystkim o indywidualnoœæ dwóch osób – artysty        
i modela. Zauwa¿my, de la Sizeranne pisa³ swój tekst na pocz¹tku XX wieku, kiedy fotografia 
jako dziedzina artystycznego realizowania siê dopiero zaczyna³a siê rozwijaæ, a Walter Benja-

3)min kilka lat póŸniej wieszczy³ proces niekoñcz¹cego siê reprodukowania” .
W przypadku fotografii kampowej sprawa siê nieco komplikuje. Kamp jako swoista este-

tyka czy te¿ rodzaj wra¿liwoœci jest zupe³nie indywidualna, subiektywna. Pojawia siê zatem 
pytanie: O jak¹ indywidualnoœæ, w przypadku takowej fotografii, idzie? 

Stefan Ingvarsson w swoim intryguj¹cym tekœcie: Niespodziewany koniec campu? 15 sta-
4)cji na drodze ku œmierci campu  wpisuje kamp w model kodowania i dekodowania zapropo-

nowany przez Stuarta Halla. Przypomnijmy: model ten sk³ada siê z trzech wa¿nych elemen-
tów, czyli nadawcy koduj¹cego przekaz, przekazu oraz odbiorcy, który ów przekaz dekoduje. 
Jak pisze Ingvarsson: „camp mo¿e – ale nie musi – wystêpowaæ w ka¿dej czêœci modelu: cam-
powy mo¿e byæ i nadawca, i przekaz, i odbiorca. Campowe mog¹ byæ intencje nadawcy two-
rz¹cego przekaz, choæ mog¹ one z kolei zostaæ odczytane niecampowo (na przyk³ad 8 kobiet 
Ozona ogl¹dane przez osobê bez wra¿liwoœci campowej). I odwrotnie – zupe³nie niecampo-
wy przekaz mo¿e byæ odczytany arcycampowo (przyk³adem mo¿e byæ liturgia katolicka). 
Oczywiœcie mo¿na te¿ przytoczyæ ca³y szereg sytuacji, w których campowy przekaz jest te¿ 

5)campowo odczytany (klasyczny drag show w lokalu gejowskim)” . Jednak przynajmniej jed-
na z tych osób, czy to nadawca, czy odbiorca, musi œwiadomoœæ tego rodzaju posiadaæ. Owa 
œwiadomoœæ posiadania wra¿liwoœci kampowej jest w³aœnie istot¹ jego zrozumienia. W prze-
ciwieñstwie do kiczu, kamp jest samoœwiadomy swojej kampowoœci. Abraham Moles pisa³, 

6)¿e „kicz jest w ka¿dym z nas” . Wra¿liwoœæ taka jest natomiast dostêpna nielicznym, „wybra-
nym” – to w pewnym sensie trudno definiowalny (z definicji niedefiniowalny) elitarny klub, 

   

1) Zob. www.davidlachapelle.com 
2) de la Sizeranne Robert Czy fotografia jest sztuk¹?, prze³. W. Witwicki, [w:] Frimmel, Lichtwark, Sizeranne Pod-

stawy kultury estetycznej, Lwów-Warszawa 1907. cyt. za Tomasz Kaliœciak Fotografia i po¿¹danie – przyczynek 
do psychoanalitycznego ujêcia fotografii http://lacan.pl/spip.php?article22#nb4 [data dostêpu: 20.04.2009.]

3) Zob. Benjamin Walter, Dzie³o sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] Twórca jako wytwórca, prze³. Janusz Si-
korski, Poznañ 1975.

4) Ingvarsson Stefan, Niespodziewany koniec campu? 15 stacji na drodze ku œmierci campu, w: CAMPania. Zjawis-
ko campu we wspó³czesnej kulturze, red. Piotr Oczko, Warszawa 2008

5) Ingvarsson op. cit. 
6) Abraham Moles, Kicz, czyli sztuka szczêœcia, prze³. Anna Szczepañska i Edward Wende, Warszawa 1978.
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do którego nale¿¹ miêdzy innymi artyœci, homoseksualiœci, drag queens, transwestyci i trans-
seksualiœci. 

Wróæmy jednak do zadanego na pocz¹tku pytania. O czyjej indywidualnoœci mo¿emy 
mówiæ w przypadku fotografii kampowej? Mo¿emy to pytanie równie¿ uœciœliæ: O czyj¹ indy-
widualnoœæ idzie w przypadku fotografii tworzonych przez Davida LaChapelle’a – jednego       
z najwa¿niejszych i najwybitniejszych kampowych fotografów? OdpowiedŸ mo¿e byæ taka:       
o indywidualnoœæ ka¿dego z podmiotów bior¹cych udzia³ w akcie artystycznym, jakim jest 
ka¿da konkretna fotografia (jak te¿ ka¿da konkretna wystawa czy ka¿dy konkretny album) 
LaChapelle’a. Kampowe intencje Francuza widoczne s¹ na pierwszy rzut oka. Kampowy od-
biór uzale¿niony jest od wra¿liwoœci i otwartoœci widza. Same fotografie równie¿ s¹ wyj¹tko-
wo kampowe. Problem pojawia siê w momencie chêci okreœlenia modela. Wychodzê jednak 
z za³o¿enia, ¿e równie¿ i model musi mieæ tak¹ wra¿liwoœæ – w przeciwnym razie nie zgodzi³-
by siê wszak uczestniczyæ w tym teatrze LaChapelle’a. 

David LaChapelle bowiem tworzy szalony, kolorowy teatr. Jego przestylizowane, maksy-
malnie sztuczne fotografie – i nie jest wa¿ne czy jest to zdjêcie Uma Thurman with lipstick czy 
zdjêcie L’Apocalypse Panoramique – to chyba najlepszy przyk³ad na zilustrowanie tego, czym 
jest kamp i tego rodzaju wra¿liwoœæ. Jak pisze Susan Sontag w kluczowym dla rozumienia te-
go pojêcia tekœcie, Notes on Camp: „Istot¹ rzeczy w kampie jest detronizacja powagi. Kamp 

7)jest ¿artobliwy, niepowa¿ny” .  Zwraca na to uwagê równie¿ Andrzej Serafin, który w Krót-
kim kursie historii campu pisze: „kluczem do zrozumienia campu jest ironia oraz zwi¹zany      

8)z ni¹ przewrotny dystans wobec siebie i œwiata” . Fotografie tworzone przez LaChapelle’a s¹ 
ironiczne do granic. Tak wzglêdem œwiata – czyli zwiedzaj¹cych galeriê, ogl¹daj¹cych czaso-
pisma czy albumy, jak i wzglêdem w³asnej sztuki. Artysta od lat bowiem wykorzystuje kilka 
patentów – przejaskrawienie, uwydatnienie, podkreœlenie, uzupe³nia obraz o ró¿nego typu 
gad¿ety i dodatki.

Zdjêcie 1: Elton John

Tak jest chocia¿by w zdjêciu portretowym Eltona Johna. Wokalista stoi na fortepianie       
w cêtki w pozie, która sugeruje gotowoœæ do skoku ponad wypchanymi lampartami, a ca³oœæ 
tego wydarzenia dzieje siê w pomieszczeniu, w którym na œcianach znajduje siê niebieska fo-
totapeta przedstawiaj¹ca banany i soczyste czereœnie. Artysta jest ironiczny wzglêdem mo-
dela. Cêtki na fortepianie kojarzyæ siê mog¹ z glam rockiem, warholowskie banany – jako 
owoce o fallicznym kszta³cie – przywo³uj¹ orientacjê seksualn¹ Eltona Johna, który swojego 
homoseksualizmu nigdy nie ukrywa³. Podobnie jest w przypadku innych modeli pozuj¹cych 
LaChapelle’owi. 

Zdjêcie 2: Courtney Love

Fotografia przedstawiaj¹ca Courtney Love przywo³uje na myœl Pietê – z t¹ „ró¿nic¹”, ¿e 
Love jako Matka Boska trzyma upozowanego na Chrystusa Kurta Cobaina, a rzecz dzieje siê  
w jakimœ bajkowym domu (pe³nym dzieciêcych gad¿etów), nasuwaj¹cym skojarzenia z Alicj¹ 
w krainie czarów, Lewisa Carolla.
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7) Sontag Susan, op. cit. 
8) Serafin Andrzej, Krótki kurs historii campu, [w:] CAMPania. Zjawisko campu we wspó³czesnej kulturze, red. Piotr 

Oczko, Warszawa 2008.
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Dla kampu nie ma sacrum. „Jest konsekwentnie estetycznym prze¿ywaniem œwiata. Wy-
ra¿a zwyciêstwo stylu nad treœci¹, estetyki nad moralnoœci¹, ironii nad powag¹” pisze Son-

9)tag . Jest gdzieœ na granicy miêdzy sacrum a profanum. Jest w koñcu gr¹, steatralizowan¹ do 
granic rzeczywistoœci¹ – LaChapelle ma pe³n¹ œwiadomoœæ swojej kampowoœci. W jego 
ob³êdnie przestylizowanej wizji spotyka siê wszystko – od gwiazd popkultury po motywy 
religijne i wojenne, a wszystko to zaskakuj¹co doskonale wspó³gra. Zdjêcia LaChapelle’a s¹ 
niepowa¿nie powa¿ne, komicznie tragiczne.

Zdjêcie 3: Amanda Lepore

Artysta wielokrotnie przekracza wspomnian¹ granicê, co dobitnie pokazuj¹ zdjêcia 
10)przedstawiaj¹ce muzê artysty – Amandê Lepore . Para LaChapelle/Lepore to najlepsza ilus-

tracja owego teatru. Lepore, najs³ynniejsza transseksualistka œwiata, jak sama o sobie mówi 
na stronie internetowej – pierwsz¹ operacjê zmiany p³ci przesz³a w wieku lat 15. Od tej pory, 
corocznie poddaje siê kolejnym operacjom plastycznym w celu osi¹gniêcia idealnego stanu 
urody. Jej cia³o jawi siê jako spe³nienie marzeñ wielu mê¿czyzn – wielki i jêdrny biust, talia 
osy, ogromne, wrêcz soczyste usta, platynowe blond w³osy. Jest Lepore równie¿ ikon¹ per-
fekcyjnej sztucznoœci. Niewiele w jej ciele jest bowiem naturalnoœci. Ale kamp z natur¹ wiele 
wspólnego nie ma. Jak ju¿ wczeœniej zd¹¿y³em zauwa¿yæ – jest przecie¿ poz¹, manier¹, mas-
k¹. Poza tym, jak pisze Sontag: „Kamp darzy szczególnym upodobaniem osoby wychudzone 
oraz osoby odbiegaj¹ce od normy. Hermafrodyta jest na pewno jednym ze wzorców wra¿li-

11)woœci kampu” . W wiêkszoœci to ludzie, u których d¹¿enie do medialnego idea³u i próba 
wpisania siê w kanon estetyczny mediów, wi¹¿e siê z ci¹g³ym przekszta³caniem w³asnego 
cia³a i obsesyjnym kontrolowaniem jego wygl¹du-wizerunku. Nie dziwi zatem, dlaczego       
w teatrze La Chapelle’a g³ówn¹ rolê gra w³aœnie Amanda Lepore – estetyczne wizje francus-
kiego artysty ujmuj¹ j¹ w kadrze jako idealn¹ kobiecoœæ naszych czasów.  

�róde³ kampowoœci jako specyficznego rodzaju percepcji mo¿emy upatrywaæ w œrodo-
wisku homoseksualistów. Jak pisze Joanna Bator: „Opresywna definicja homoseksualizmu 
jako wrodzonej p³ciowej inwersji doprowadzi³a do wykszta³cenia specyficznego stylu ¿ycia. 
Przymru¿enie oka, maskarada, transwestytyzm, ambiwalencja sta³y siê g³ównymi elemen-
tami gejowskiej subkultury. W ten sposób narodzi³ siê camp, zjawisko kulturowe przekracza-
j¹ce swoim zasiêgiem zamkniêty œwiat gejowskich klubów, i odciskaj¹ce piêtno równie¿ na 

12)intelektualnej i estetycznej wra¿liwoœci reszty œwiata” .

Zdjêcie 4: Amanda-wiœnie

Amanda Lepore i David LaChapelle – ta artystyczna symbioza queerowej modelki i gwiaz-
dy oraz jednego z najlepszych fotografów, to najdoskonalsza realizacja kampu w œwiecie 
sztuki. Nigdy wczeœniej i pewnie d³ugo póŸniej nie powstan¹ tak dog³êbnie kampowe dzie³a. 
Wszak i LaChapelle tworzy kampowe dzie³a, i Amanda Lepore jako postaæ jest ewident-      
nie w takim postmodernistycznym nastroju stylizowana. Dla Moniki Pietrzak-Franger 

9) Sontag Susan, op.cit.
10) http://www.amandaleporeonline.com/ 
11) Sontag Susan, op.cit.
12) Bator Joanna, Polityka i obyczaje , Gazeta Wyborcza”, 15.11.1999.„
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kamp w wersji LaChapelle/Lepore to „zbiór praktyk performatywnych, których efektem jest 
wyra¿enie to¿samoœci queer, a które odnosz¹ siê krytycznie do heteronormatywnych pogl¹-
dów na p³eæ i uwidaczniaj¹ ich nienaturalnoœæ poprzez u¿ycie ironii, humoru, estetyki i tea-

13)tralnoœci” . Takie serie zdjêæ LaChapelle’a jak choæby: Amanda Melon, Bodybuilder, Aman-
da with Ray, Amanda as Elizabeth Taylor czy Amanda as Marylin Monroe reinterpretuj¹ ow¹ 
plastikow¹, wyraŸnie kampow¹ kobiecoœæ Amandy. 

Zdjêcie 4: Amanda-Marylin

Spójrzmy na zdjêcie Lepore upozowanej na Marylin Monroe, ze s³ynnego obrazu 
Andy’ego Warhola. Podwójna ironia tej fotografii jest oczywista. Z jednej strony – ironia do-
tycz¹ca Lepore i jej cia³a. Sarkazm typowo kampowy. Z drugiej, ju¿ ironia wzglêdem dzie³a 
oryginalnego, czyli powszechnie znanego, sitodrukowego obrazu Warhola. „Camp nigdy nie 
zapomina o intelekcie, wszystko filtruje przez rozum, szukaj¹c intertekstualnoœci, konteks-
tów, ukrytych znaczeñ […] widzi wszystko w cudzys³owie, ale jednoczeœnie jest te¿ tym, co 

14)okreœla” – pisze w eseju o drag queens Katarzyna Szustow . 
Fotografie Davida LaChapelle s¹ niezwykle indywidualne (wrêcz indywidualistyczne), nie 

jest zatem problemem odró¿nienie fotografii zrobionej przez amerykañskiego artystê od 
chocia¿by portretów gwiazd robionych przez gejowski duet z Francji, czyli Pierre et Gilles. 
Wspó³pracuj¹cy z LaChapelle’m aktorzy, piosenkarki, modele wiedz¹, ¿e poprzez swoje foto-
grafie artysta podkreœli równie¿ ich indywidualnoœæ, ale równie¿ specyfikê ich medialnego 
wizerunku. Dlatego te¿ sta³ siê jednym z ulubionych przez gwiazdy fotografów. 

Zdjêcie 5: Lil’Kim

Gwiazdom, a jednoczeœnie modelom francuskiego artysty nie przeszkadzaj¹ kontrower-
sje, jakie czêsto wzbudzaj¹ jego zdjêcia. Madonna, Alexander McQueen, Pamela Anderson, 
Naomi Campbell, Ewan McGregor, Eminem i inni o fotografiach wyra¿aj¹ siê w samych su-
perlatywach i za nic maj¹ wzburzenie konserwatywnej widowni. Najmocniej o tym wzburze-
niu przekona³a siê raperka Lil’Kim. Na zdjêciu widzimy Lil’Kim z czarnoskórym dzieckiem na 
kolanach, co od razu kojarzy siê z ikoniczn¹ scen¹ Matki Boskiej, trzymaj¹cej na rêkach ma-
³ego Jezusa. Tyle, ¿e rzecz dzieje siê w z³otej furgonetce, dziecko ma na twarzy farbê, co z od-
dali wygl¹da, jakby mia³o zakrwawion¹ twarz, a przed Lil’Kim le¿¹ nadzy, dobrze zbudowani 
mê¿czyŸni. Na pod³odze widzimy roztarty, bia³y proszek, co wyraŸnie sugeruje za¿ywanie ko-
kainy.

Tak zatem przedstawia siê kampowy teatr Davida LaChapelle. Maksymalna plastikowoœæ 
formy, glamour, luksus, jaskrawe barwy, sarkastyczny dowcip i wci¹¿ narzucaj¹ca siê oczom 
widzów tego teatru – kontrowersja. Nie mo¿na siê zatem dziwiæ, ¿e na swoj¹ muzê LaCha-
pelle obra³ w³aœnie Amandê Lepore. Wszak jej soczyœcie sztuczne usta to esencja kampu.
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13) Pietrzak-Franger Monika, Z poz¹ im do twarzy. Igraszki kampowe Amandy Lepore i Davida LaChapelle, „Panopti-
kum”, nr 6(13)/2007.

14) Szustow Katarzyna, Drag queen. Boska dekadencja, „Didaskalia”, nr 69/2001.
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Streszczneie

Artyku³ to analiza kilku zdjêæ Davida LaChappela, którego fascynuj¹ gwiazdy popkultury. 
Autor wskazuje mo¿liwe drogi interpretacji wyjaœniaj¹c jednoczeœnie, na czym polega wra¿-
liwoœæ kampowa odbiorcy tych dzie³.

Summary

This article is an analysis of a few photographs by David LaChappel who is fascinated by 
pop culture stars. The author points out possible ways of interpretation and explains at the 
same time what makes up camp sensitivity of a recipient of his works.
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Straszliwy mezalians – 
o zwi¹zkach fotografii z horrorem filmowym

Trudno dziœ mówiæ o gatunkach z perspektywy jednego medium – wiêkszoœæ gatunków 
istniej¹cych w dynamicznie rozwijaj¹cej siê przestrzeni medialnej zerwa³o z przynale¿noœci¹ 
do jednego, konkretnego œrodka przekazu informacji. Gatunki nie s¹ ju¿ medialne, staj¹ siê 
tworami intermedialnymi, hybrydami ³¹cz¹cymi film, fotografiê, literaturê piêkn¹, publicys-
tykê, malarstwo, teatr, telewizjê. Rosn¹ca liczba œrodków przekazu, ich upowszechnienie       
i wszechobecnoœæ sprzyjaj¹ ³¹czeniu siê kultur, ich przenikaniu, czego wynikiem jest te¿ 
zwiêkszenie ró¿norodnoœci gatunkowej. Do problemu dyskursów hybrydowoœci w obrêbie 
kultury odnosi siê Andrzej GwóŸdŸ, wyznaczaj¹c trzy kierunki zespalania siê mediów: „To, po 
pierwsze: hybrydy wynikaj¹ce ze spotkania dwóch uniwersów symbolicznych – jêzyka i liczb, 
a wiêc tak¿e ich technik, odpowiedzialne za hybrydowy dyskurs logos i techne; po drugie: hy-
brydy powstaj¹ce na styku obrazu i odbiorcy, inicjuj¹ce dyskurs interaktywnoœci,; po trzecie: 

1)hybrydy jo rezultat wymazania interfejsu miêdzy rzeczywistoœci¹ a wirtualnoœci¹” .
Wspó³czeœnie nasz¹ przestrzeñ, sposób bycia w œwiecie i sposób patrzenia nañ determi-

nuj¹ dwa media: „I choæ mo¿emy spieraæ siê na przyk³ad o to, czy jesteœmy spo³eczeñstwem 
informacji czy symulacji, to nikt nie mo¿e mieæ w¹tpliwoœci, co do tego, ¿e przede wszystkim  
i nieodwo³alnie pozostajemy spo³eczeñstwem ekranu i monitora, ¿e to w³aœnie wszechobec-
noœæ monitorów wspó³tworzy w decyduj¹cej mierze dominuj¹cy styl kultury prze³omu wie-
ków. Jeœli zatem technologiê definiuj¹c¹ XX wiek stanowi komputer, to dominuj¹cym w niej 
interfejsem – miejscem styku podmiotu z przedmiotem widzenia – zostaj¹ niew¹tpliwe 
ekrany. A stulecie kina (…) jest przede wszystkim stuleciem stechnicyzowanego ekranu (…), 
który w przeciwieñstwie do statycznych obrazów sztalugowych czy panoram (…) ukazuje 

2)nam obrazy zmieniaj¹ce siê w czasie i przestrzeni” . 
Konsekwencj¹ zmian w obrêbie mediów s¹ zmiany w sposobie patrzenia na gatunek i je-

go zakres. W moim artykule chcê przedstawiæ punkty widzenia na zale¿noœci miêdzy fotogra-
fi¹ a filmem (filmem grozy), sposoby ich ³¹czenia, przedstawiæ, jak horror, jako gatunek fil-
mowy, mo¿e istnieæ na p³aszczyŸnie fotografii oraz pokazaæ, jakie s¹ skutki mezaliansu: film 
grozy – fotografia.        

Wa¿nym elementem w strukturze tekstu (tekstu kultury) jest jego rama. W przypadku 
zarówno fotografii jak i filmu mówi siê o obrazie (picture, moving picture), uto¿samia siê je              
w pewien sposób ze sob¹, a wiêc sugeruje siê istnienie podobnych elementów delimita-
cyjnych. Zwraca siê jednak znaczn¹ uwagê na ich odmienny charakter w aspekcie nie   

1) GwóŸdŸ Andrzej, Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków 2004, s.107.  
2) Ibidem, s. 47.  
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3)technicznym, a estetycznym. W Podstawach wiedzy o filmie  autorzy, odnosz¹c siê do s³ów 
Siegfrieda Kraucera pisz¹: „Przypisuje on fotografii nastêpuj¹co preferencje, bêd¹ce zara-
zem jej w³aœciwoœciami estetycznymi: upodobania do nieinscenizowanej rzeczywistoœci, 
akcentowanie tego, co przypadkowe, sugerowanie nieograniczonoœci, faworyzowanie tego, 
co nieoznaczone, czyli pokazywanie bez definiowania. Cechy te, z pewnymi nie tyle korekta-
mi, ile niedopowiedzeniami, przypisuje Kraucer tak¿e obrazom filmowym. Ró¿ni¹ siê one od 
obrazów fotograficznych przede wszystkim tym, ¿e ukazuj¹ rzeczywistoœæ w czasie, a wiêc       
w ruchu i w rozwoju, za pomoc¹ filmowych technik i chwytów. Tym samym funkcje rejestra-
cyjne i odkrywcze tych mediów pokrywaj¹ siê tylko czêœciowo. Preferencje fotografii i filmu 

4)s¹ te same, lecz filmowe maj¹ wiêkszy zakres” . 
Z punktu widzenia technicznego film jest wypadkowa wprawionych za pomoc¹ przyrz¹-

dów obrazów i dŸwiêku, czyli jest kontynuacj¹ obrazu fotograficznego. Dla produktu foto-
grafii – zdjêcia, ramê stanowi¹ brzegi materia³u, na którym obraz zostaje odbity; w przypad-
ku filmu – jest ni¹ ekran. Ograniczonoœæ tych dwóch jest jednak pozorna. Porównuj¹c obraz 
malarski z obrazem filmowym i fotograficznym autorzy ksi¹¿ki mówi¹: „Obraz malarski sta-
nowi zamkniête, skoñczone uniwersum, poza którym nie ma ju¿ nic, co mog³oby do niego 
nale¿eæ. Poza ramê nie ma i nie mo¿e byæ ¿adnego dalszego ci¹gu. Zdjêcia fotograficzne i fil-
mowe te¿ s¹ w tym sensie odgraniczone od tego, co je otacza, ale sama ich natura sugeruje, 
i¿ s¹ wycinkami p³ynnego kontinuum, które rozci¹ga siê poza nimi we wszystkich kierunkach. 
Rama jest efektem celowego lub przypadkowego wyboru i mog³aby równie dobrze zostaæ 
na³o¿ona inaczej. Fotograf kadruj¹cy pejza¿ ramk¹ z palców czy operator zagl¹daj¹cy w ka-

5)merê dzia³aj¹ na materiale gotowym, rozci¹g³ym, nieograniczonym . Owym materia³em 
jest otaczaj¹ca rzeczywistoœæ. Jednak o ile w przypadku fotografii mo¿emy mówiæ o odzwier-
ciedlaniu rzeczywistoœci (nawet jeœli zostaje ona zmieniona dla potrzeb autora) o „zdejmo-
waniu jej obrazu” (dos³owne rozumienie wyra¿enia w jêzyku angielskim: to take a picture), 
to w przypadku filmowej fantastyki grozy, ogó³em fantastyki filmowej, trudno w ogóle mó-
wiæ o rzeczywistoœci. 

Fantastyka, obejmuj¹ca gatunki: fantasy, science fiction i horror, charakteryzuje siê 
obecnoœci¹ w fabule „fenomenu nadprzyrodzonego”, bêd¹cego, jak pisze Marek Wydmuch 
w jedynej polskiej pozycji poœwiêconej w pe³ni literaturze grozy: „(…) spraw¹ g³ówn¹, osi¹, 
na której utwór jest kompozycyjnie i fabularnie osadzony i której obecnoœæ daje siê w ka¿dej 
chwili zauwa¿yæ, stanowi¹c jego znak gatunkowy. Rysa w empirycznej rzeczywistoœci rzutuje 
na wszystkie opisywane wydarzenia, usuwaj¹c w cieñ inne aspekty, podporz¹dkowuj¹c so-

6)bie ca³oœæ tekstu” . Z powy¿szego wynika, i¿ robione przez kamerê filmowca i wprawiane        
w ruch zdjêcia musia³yby odzwierciedlaæ element bêd¹cy poza sfer¹ rzeczywistoœci, owy ele-
ment nadprzyrodzony, który w horrorze na dodatek znajduje siê w ci¹g³ym ruchu. Horror         
z za³o¿enia pokazuje postacie nieistniej¹ce w rzeczywistoœci odbiorcy, których pojawienie 
siê zaburza jego empiryczn¹ i filozoficzn¹ wiedzê na temat œwiata, podczas gdy fotografia 
przedstawia, jeœli nawet znacznie zdeformowane, ukazane z innej perspektywy, istniej¹ce 
elementy rzeczywistoœci. Podmiot wystêpuj¹cy w horrorze realnie nie istnieje, a we wspó³-
czesny filmie – niekoniecznie. 

100

3) Helman Alicja, Pitrus Andrzej, Podstawy wiedzy o filmie, Gdañsk 2008.  
4) Ibidem, s. 26.
5) Ibidem, s. 25.
6) M. Wydmuch, Gra ze strachem. Fantastyka grozy, Warszawa 1975, s. 34.  
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Film jest iluzyjny: „Tak¿e i sam film przesta³ byæ »wyzwalaj¹cym materialn¹ rzeczywis-
toœæ« œwiata w jego fonofotograficznych replikach. Sta³ siê w znacznym stopniu sond¹ za-
puszczon¹ w rejony niewidzialnego, hipotetycznego, numerycznie skalkulowanego… Ponie-
wa¿ zaœ jako sztuka wizualna musi te œwiaty pokazaæ, tzn. wizualizowaæ, pos³uguje siê no-
wymi, nieznanymi dot¹d strategiami widzialnoœci (chocia¿by animacj¹ albo symulacj¹ kom-
puterow¹), powo³uj¹cymi do istnienia owe »inne« œwiaty, przeciwstawiaj¹ce pozór bytowi 

7)(…)” . Jednak pozornie ró¿ne stanowisko fotografii i filmu (fantastyki, jako gatunku filmo-
wego) wobec rzeczywistoœci moim zdaniem wydaje siê mieæ pewien wspólny mianownik, 
który uwidacznia siê wtedy, gdy patrzymy na aspekt ruchu w omawianych mediach.  

Moving picture, czyli film, wyró¿nia od fotografii przede wszystkim rzeczywisty ruch 
(movement), a „odrzucenie ruchu, a mo¿e po prostu ujawnienie nie tyle, ¿e ruch w filmie nie 
tyle jest, co jest konstruowany, podobnie jak czas czy przestrzeñ, prowadzi re¿ysera ku utra-
conym korzeniom kina. Ku fotografii. Film, nazywany czêsto ¿ywa czy tez o¿ywiona fotografi¹ 
wiele zawdziêcza sztuce, z której wyrós³. Opiera siê bowiem w du¿ej mierze na tej samej 
technologii, pozwalaj¹cej zapisywaæ œwietlne fantomy na kliszy. Ale jednoczeœnie film,         
w przeciwieñstwie do fotografii, jest przede wszystkim sztuk¹ teraŸniejszoœci, daje wra¿enie 
obecnoœci i uczestnictwa, miêdzy innymi za spraw¹ ruchu. Obraz fotograficzny jest zawsze 
g³osem czasu minionego. Przywo³uje rzeczywistoœæ zatrzyman¹ na zasadzie podobnej do tej, 
któr¹ mo¿emy zaobserwowaæ, przygl¹daj¹c siê mechanizmowi naszej pamiêci: obrazy z daw-

8)nych lat to czêsto raczej zatrzymane kadry ni¿ dynamiczne sekwencje” . Ruch w filmie jest 
iluzj¹, gdy¿ w rzeczywistoœci jest efektem pracy aparatu projekcyjnego przerzucaj¹cego nie-
ruchome obrazy. Ludzkie oko zatrzymuje widziany obraz, a prêdkoœæ „podawania” obrazów 
przez projektor na ekran i w wyniku tego – na siatkówkê oka – jest tak du¿a, ¿e obrazy nak³a-
daj¹ siê, tym samym sprawiaj¹ wra¿enie ruchomych. Fotografia, natomiast, ca³kowicie zre-
zygnowa³a z ruchu na rzecz obrazu. 

Wra¿enie uczestnictwa odbiorcy (widza) w horrorze filmowym, którego jest œwiadkiem, 
spotêgowane jest w³aœnie poprzez ruch w obrazie. Widz staje siê biernym uczestnikiem wy-
darzeñ, a przeœwiadczenie o partycypacji mo¿e byæ powodem, dla którego odczuwa on 
strach. Mo¿e, ale nie musi. Nale¿y postawiæ sobie za Noelem Carrollem, twórc¹ Filozofii hor-
roru pytanie: „W jaki sposób stwory fikcyjne – a wiêc w pe³nym sensie nieistniej¹ce – oddzia-
³uj¹ na to, co istnieje. Po drugie, wyjaœnienie to musi obejmowaæ zasygnalizowany powy¿ej 

9)paradoks: widzowie nie wierz¹ w istnienie tego, czego siê boj¹” . Jest to tak zwany lêk 
„przed fikcj¹”, ale jego uzasadnienie nadal pozostaje w sferze spekulacji. 

Jedn¹ z propozycji jest przedstawiona przez Carrolla – „iluzjonistyczna teoria fikcji”, któ-
rej za³o¿eniem jest wiara w realne istnienie obiektu wywo³uj¹cego strach. Innym wyt³uma-
czeniami mog¹ byæ: zaproponowane przez Samuela Taylora Coleridge’a „zawieszenie nie-
wiary”, wedle którego odbiorca jedynie na czas lektury przyjmuje czynnik fantastyczny za 
prawdziwy, oraz „teoria udawania” autorstwa Kendalla Waltona, wed³ug której strach od-
czuwany przez widza nie jest uczuciem prawdziwym lecz udawanym. Odpowiedzi¹ na t¹ 
propozycjê zdaje siê byæ kolejna teoria Carrolla – „myœlowa teoria emocjonalnych reakcji na 
fikcjê” – oddziela ona myœl o czynniku wywo³uj¹cym strach od wiary w jego istnienie – 

7) GwóŸdŸ Andrzej, op. cit.  
8) Helman Alicja, Pitrus Andrzej, op. cit., s. 62
9) Carroll Noel, Filozofia horroru, Gdañsk 2004, s. 107-151.
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poczucie strachu jest uczuciem prawdziwym, poniewa¿ prawdziwe uczucia mog¹ byæ wy-
nikiem myœlenia o rzeczach przera¿aj¹cych. Podobne dywagacje na temat wiary w to, co 
ogó³em zostaje przedstawione na obrazie filmowym przedstawiaj¹ autorzy Podstaw...: 
„Warto te¿ zwróciæ uwagê zarówno na przekonanie wczesnych teoretyków semiotyki, i¿ widz 
jedynie „dekoduje” znaczenie tekstów filmowych zgodnie z przyswojonymi kodami, jak na 
interpretacje psychoanalityczne, zgodnie z którymi wzbudzony w trakcie projekcji „stan fil-
mowy” sprawia, ¿e widz znajduje siê miêdzy wiar¹ a zw¹tpieniem w realnoœæ przedstawie-
nia. Zdaniem kognitywistów film dostarcza widzowi jedynie sygna³ów, dziêki którym kons-
truuje on to, co zosta³o przedstawione. Odbiór filmu jest przep³ywem hipotez, które s¹ stale 

10)weryfikowane w efekcie nap³ywu nowych informacji” .
 Jakkolwiek nie rozwa¿aæ by przyczyny strachu u odbiorcy filmu grozy, wa¿ne wydaje siê 

pytanie o mo¿liwoœæ istnienia „potwora” na obrazie fotograficznym i reakcje odbiorcy foto-
grafii na ten czynnik. Rzeczy przera¿aj¹ce, obrzydliwe maj¹ swoje miejsce na obrazie fotogra-
ficznym, jednak nie opowiadaj¹ one, jak to dzieje siê w filmie, historii, nie buduj¹ fabu³y, nie 
stanowi¹ jej czêœci. Nawet, jeœli pokazuj¹ postaæ w ruchu, to nie ukazuj¹ ruchu „ca³oœcio-
wego”, który mo¿liwy jest tylko w przestrzeni fabularnej. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e w przypadku pos-
taci „potwora” (rozumianego jako duchy, wampiry, zombie, szaleñcy, ob³¹kañcy, demony 
itd.) w³aœnie ruch „przywo³uje te postacie do ¿ycia”, nadaje im cechy realnoœci, tym samym 
wzbudza strach u odbiorcy. Poprzez pozbawienie postaci „potwora” w horrorze mo¿liwoœci 
ruchu, tym samym mo¿liwoœci dzia³ania, staje siê one jedynie przedstawieniem, które nie 
ma mo¿liwoœci ingerencji w œwiat rzeczywistoœci odbiorcy. Z drugiej jednak strony, przypad-
kowo zrobione zdjêcia rzekomych „postaci zza œwiatów” czy zdjêcia istot, których istnienie 
poddaje siê w danej kulturze w w¹tpliwoœæ, równie¿ mog¹ wywo³aæ podobne uczucie do te-
go, którego doznaje odbiorca podczas lektury filmu grozy. Nasuwa siê tutaj pytanie: Sk¹d       
w tym przypadku bierze siê strach, jeœli wykluczony zostaje ruch?

Twórcy horrorów filmowych wykorzystuj¹ cechê fotografii, jak¹ jest uwiecznianie rze-
czywistoœci na nieruchomym obrazie i wplataj¹ to medium w fabu³ê. Przyk³adem jest zrea-
lizowany w Japonii w 2004 roku Shutter. Bohaterem filmu jest fotograf, który przypadkowo 
robi zdjêcia ducha m³odej dziewczyny; rozwi¹zaniem zagadki œmierci okazuj¹ siê owe zdjêcia 
– jedynie na wywo³anych obrazach pojawia siê postaæ dziewczyny. Widz wie, ¿e dziewczyna 
by³a zawsze obecna w ró¿nych miejscach, a dopiero zdjêcie ujawni³o prawdê o dwoistoœci 
otaczaj¹cego go œwiata, bo oto dowiaduje siê, ze œwiat materialny przenika siê ze œwiatem 
duchów, doznaje uczucia obecnoœci owych niematerialnych istot, a narzêdziem poznania 
jest aparat fotograficzny. W kulminacyjnej scenie filmu widzimy garbi¹cego siê od bezprzy-
czynowych bólów karku fotografa i dopiero w odbiciu w szybie dowiadujemy siê, i¿ przyczy-
n¹ schorzenia jest siedz¹cy mu na karku duch – tutaj rola zdjêcia zostaje zamieniona, ale te¿ 
zrównana w hierarchii wa¿noœci, z odbiciem lustrzanym. Bo oto okazuje siê, ¿e jedynie zdjê-
cie i lustro s¹ w stanie wyjawiæ prawdê o dwup³aszczyznowoœci realnego œwiata (podobnie 
jest w filmowej realizacji gry Silent Hill gdzie bohaterowie poruszaj¹c siê po tych samych 
miejscach okazuj¹ siê istnieæ równoczeœnie w innej rzeczywistoœci). Twórca filmu prawdo-
podobnie celowo porówna³ fotografiê i lustro, jako media nios¹ce informacjê o œwiecie.  
Autorzy Podstaw… w rozdziale dotycz¹cym widza przywo³uj¹ metaforê lustra, która mia³aby 
odnosiæ siê do ekranu, w którym widz siê przegl¹da: „Psychoanalitycy utrzymywali, ¿e kino 
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nie konfrontuje widza z ¿adn¹ rzeczywistoœci¹ zewnêtrzn¹, lecz jedynie z samym sob¹. Ich 
11)przekonanie doskonale obrazuje metafora lustra (…) . Metafora ekranu jako lustra nie 

oznacza, ¿e widz wpatruje siê we w³asne odbicie. Jego samego na ekranie nie ma w sensie 
dos³ownym, ale pozostaje ca³a reszta – obraz œwiata (…), którym on ,widz, zdaje siê w³adaæ. 
To „posiadanie” œwiata w jego ekranowo–lustrzanym odbiciu ma dwojakie znaczenie. Po 
pierwsze – dokonuje siê poprzez identyfikacjê z bohaterem, na którego widz przenosi swoja 
osobowoœæ, swoje emocje i pragnienia (…) Po drugie – widz w³ada œwiatem filmowym po-
przez spojrzenie (…) Identyfikacja bowiem ma szerszy zakres, rozci¹ga siê na ca³y œwiat 
przedstawiony. Przedstawienie w perspektywie centralnej, z którym mamy do czynienia       
w filmie, sprawia, ¿e widz staje siê podmiotowym centrum (…) Jako ten, który patrzy jest 

12)wszechwiedz¹cy, a wiêc wszechpotê¿ny” . Postaci potworów odbijaj¹ce siê w lustrach, wy-
chodz¹ce z obrazów czy ekranów, to czêsty motyw w horrorze. Trudno nie wspomnieæ tutaj  
o Portrecie Doriana Greya z 1977, Ringu z lat 1998 i 1999 w wersji japoñskiej, Doktorze 
Jeckyllu i Panie Hyde (pierwszy z 1931).

Film grozy jest wysoce uzale¿niony od dŸwiêku – obecnoœæ tego czynnika jest warunkiem 
zaistnienia strachu u odbiorcy horroru filmowego. Obraz filmowy pozbawiony, w tym przy-
padku, dŸwiêku sta³by siê jedynie obrazem nak³adaj¹cych siê na siebie mniejszych elemen-
tów. Odbiorca nie tylko ma potwora zobaczyæ, ale te¿ us³yszeæ (niejednokrotnie – jedynie): 
„Metafora echa jest swoistym przed³u¿eniem i dope³nieniem metafory lustra. DŸwiêk funk-
cjonuje poprzez odwracalnoœæ, powrót, jako permanentne echo zapewnia wyobra¿enie pa-

13)nowania nad przestrzeni¹ – w sposób doskonalszy ni¿ obraz” . Stwierdzenie wy¿szoœci 
dŸwiêku nad obrazem prowadzi do jednego wniosku: film poprzez zastosowanie dŸwiêku, 
zespolenie w sobie dŸwiêku i obrazu staje siê wy¿sz¹ forma reprezentacji fotograficznej. Wy-
nika z tego, ¿e nie tyle ruch, który zarówno w filmie jak i fotografii jest pozorny, ale w³aœnie 
dŸwiêk jest prymarnym czynnikiem odró¿niaj¹cym te dwa media od siebie. Fakt, i¿ istniej¹ 
projekcje zdjêæ, którym towarzyszy p³yn¹ca z g³oœnika muzyka nie œwiadczy o w³¹czeniu 
dŸwiêku w obrêb fotografii, a jedynie o ekspansywnym charakterze mediów – fotografia 
podpiera siê dŸwiêkiem, „po¿ycza” go w celu polepszenia jakoœci prezentacji.  

Fotografia mo¿e byæ sposobem na „zapis œwiata” we fragmentach, które przywo³uj¹ kon-
kretne wydarzenia, postacie, ale te¿ pomaga go ujarzmiæ, przybli¿a, zapoznaje nas z tym, co 
nas otacza. Taki punkt widzenia dotycz¹cy fotografii (niekoniecznie wynikaj¹cy z zamierze-
nia autora) odnajdujemy w horrorze podejmuj¹cym tematykê wilko³aka – Dog soldiers.      
W horrorze nie raz widzimy zdjêcia ludzi, którzy przemienieni w wilko³aki dziesi¹tkuj¹ armiê 
¿o³nierzy. Na zdjêciu s¹ oni ludŸmi, podczas gdy w rzeczywistoœci – potworami. Jednym ze 
sposobów walki z nimi jest oœlepienie b³yskiem flesza aparatu typu polaroid, z którego ko-
rzystaj¹ dzia³aj¹cy w amoku osaczeni ¿o³nierze. Akcja w filmie od pocz¹tku rozwija siê bardzo 
dynamicznie, widz nie ma mo¿liwoœci przygl¹dniêcia siê wilko³akom. Kiedy na planie akcji 
zostaje ostatni ¿o³nierz film siê koñczy, pojawia siê jednak prezentacja zdjêæ wykonanych 
podczas walki. Teraz widz ma mo¿liwoœæ zobaczenia wilko³aka z bliska, a potwór nie wywo-
³uje ju¿ u niego strachu – aparat fotograficzny ujarzmi³ potwora, zosta³ on zamkniêty w klatce 
ram zdjêcia – nie porusza siê, nie wydaje dŸwiêku i nie wywo³uje u widza strachu. Mimo i¿ 

11) Ibidem. 
12) Ibidem, s. 206.  
13) Ibidem. 
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jest to nadal wilko³ak, zdjêcie staje siê jedynie jego reprezentantem, nie jest nim samym. Fo-
tografia reprezentuje, odzwierciedla œwiat jednoczeœnie zatrzymuj¹c go w ramie, czyni nam 
go poddanym.

Film do pewnego czasu równie¿ wymaga³, aby przedmiot przedstawienia realnie zjawi³ 
siê przed kamer¹, by³ namacalny. Nawet, jeœli by³ to któryœ z gatunków fantastycznych kreu-
j¹cy okreœlon¹ nierealn¹ rzeczywistoœæ, ka¿dy element tej rzeczywistoœci musia³ byæ przed-
stawiony, stworzony dziêki technikom scenografii, przebraniom, maskom. Jednak wspó³-
czeœnie obiekt w filmie nie musi byæ nakrêcony kamer¹, a jedynie na³o¿ony technik¹ kom-
puterow¹ na taœmê: „Niezale¿nie od wszystkich kamufla¿y, jakie niesie za sob¹ inscenizacja 
w studio, a tak¿e od zniekszta³ceñ wnoszonych przez aparat, obraz poœwiadcza przynajmniej 
elementarny fakt – to, co widzimy, musia³o w pewnym momencie w sposób konieczny zna-
leŸæ siê przed kamer¹. Obrazy oferowa³y materialny œlad istnienia swego modela. Jednak¿e 
dzisiaj, w dobie inwazji technik elektronicznych w obrêbie kina, gdy komputer jest zdolny 
generowaæ przedmioty, osoby, pejza¿e, dzia³ania, których w rzeczywistoœci nigdy nie by³o,        
a tym samym w ¿adnym faktycznym „tu i teraz” nie znalaz³y siê one zasiêgu kamery, czy nadal 
mo¿emy mówiæ o podstawowej to¿samoœci dzis ogl¹danych obrazów filmowych z tymi 

14)sprzed ponad stu lat?”  Nowoczesna technika usprawni³a produkcjê filmu, jednak oddali³a 
go od fotograficznych korzeni, wymaza³a jeden wspólny mianownik kinematografii i foto-
grafii, który stanowi³a miêdzy innymi koniecznoœæ obecnoœci przedmiotu przed aparatem. 
G³ównym przedmiotem bêd¹cym (lub te¿ symulowanym – w zale¿noœci od wykorzystanej 
techniki) obiektem zainteresowania kamery jest w horrorze potwór, a œwiat otaczaj¹cy go 
jest mniej wa¿ny, czêsto niewidoczny, jedynie sygnalizowany.

Postacie horrorów s¹ zazwyczaj wysoce charakterystyczne i sam ju¿ ich obraz przywo³uje 
konkretne dzie³o: Jason Voorhees z Pi¹tku 13., Freddy Kruger z Koszmaru z Ulicy Wi¹zów, 
Mike Myers serii Halloween, Piramidog³owy z Silent Hill, postacie hrabiego Drakuli z ró¿nych 
adaptacji, potwór z Frankensteina, przera¿aj¹ce dzieci z serii japoñskich filmów Kl¹twa, 
Ring, Dark Water, opêtanej dziewczynki z Egzorcysty, Obcy, Carrie, zombie z filmów Romero 
i wiele innch. Ka¿da z tych postaci jest konkretnym obrazem utrwalonym w œwiadomoœci od-
biorcy w taki sposób, jak element rzeczywistoœci utrwalany jest na zdjêciu – wystarczy sam 
jej wygl¹d bez koniecznoœci ruchu, czyli picture bez moving. Horrory sprawiaj¹ wra¿enie 
po³¹czenia wiêkszych obrazów, bez koniecznoœci dopowiedzenia ze strony nadawcy, czêsto 
posiadaj¹ kompozycjê otwart¹, wychodz¹ poza ramy. Horror jest gatunkiem filmowym, 
który od 1926 roku, kiedy to ukazuje siê uwa¿any z pierwszy film grozy Student z Pragi, prze-
szed³ znacz¹c¹ ewolucjê, zarówno w kwestii podejmowanych tematów, sposobu ujêcia pro-
blemu, tak i granic, które prze³amuje. Z tego powodu trudno mówiæ o horrorze filmowym        
w ca³oœci, nale¿y raczej rozpatrywaæ go w odniesieniu do znacz¹cych okresów jego rozwoju. 
Analogicznie sytuacja przedstawia siê w przypadku znacznie starszej ni¿ film sztuki fotografii. 
Mogê pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e odnosz¹c siê do okresu pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, 
kiedy nast¹pi³ znaczny rozkwit w horrorze, a¿ po czasy dzisiejsze oraz przygl¹daj¹c siê naj-
wa¿niejszym pozycjom, mo¿liwe by³oby utworzenie albumu zdjêæ opatrzonego tytu³em 
ZDJÊCIA HORRORÓW. Postacie z horrorów nie wystêpuj¹ nigdzie indziej ni¿ tylko w obrêbie 
gatunku, gdy¿ s¹ na tyle nieprawdopodobne, i¿ wystêpowaæ mog¹ jedynie w dzie³ach fan-
tastycznych; s¹ na tyle charakterystyczne, ¿e trudno o pomylenie ich z bohaterami innych
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filmów. Obrazy samych ju¿ postaci potwora w wiêkszoœci odwo³uj¹ do konkretnych tytu³ów. 
Co wiêcej, z psychologicznego punktu widzenia potwory mog¹ byæ obrazami naszych lêków, 
czyli „zdjêciami strachu”, mog¹ przywo³ywaæ obrazy zakodowane w naszej pamiêci od lat, 
wynikaj¹ce b¹dŸ z doœwiadczenia, b¹dŸ te¿, pos³uguj¹c siê terminologi¹ jungowsk¹, istnie-
j¹ce w œwiadomoœci w postaci archetypów. S¹ to daleko posuniête dywagacje, jednak i takie 
teorie istniej¹. 

Wydaje mi siê, ¿e pole, na którym fotografia i film grozy wspó³dzia³aj¹ na równych pra-
wach, widoczny produkt zespolenia mediów fotografii i filmu stanowiæ mo¿e plakat filmowy 
– obraz sk³adaj¹cy siê z konkretnych zdjêæ, „wyciêtych” fragmentów filmu, bêd¹cy jego bez-
poœrednim reprezentantem. Plakat horroru najczêœciej przedstawia potwora w danym mo-
mencie jego dzia³ania, nie musi przybli¿aæ fabu³y filmu (tak jak w przypadku choæby filmów 
przygodowych, gdzie plakat jest form¹ kola¿u dynamicznych scen, œwiadczy o fabule). Dzieje 
siê tak, poniewa¿, jak ju¿ wspomnia³am, na pierwszy plan w filmie grozy wysuwa siê w³aœnie 
czynnik wywo³uj¹cy strach, a jego obecnoœæ jest dostatecznie silnym bodŸcem sk³aniaj¹cym 
do lektury filmu. Z tego wzglêdu plakaty filmów grozy, niejednokrotnie skromne pod wzglê-
dem zró¿nicowania œrodków graficznych, przypominaj¹ obrazy fotograficzne. Nie twierdzê, 
¿e sytuacja ta dotyczy jedynie plakatów interesuj¹cego mnie gatunku filmowego, jednak 
uwa¿am, ¿e na ich przyk³adzie najlepiej przedstawiæ ow¹ zale¿noœæ. Przyjrzyjmy siê plakatom 
z filmów Pi³a (2007), Poci¹g z miêsem (2008) i  Pi¹tek 13. (2009).  

Znaczna wiêkszoœæ plakatów z piêciu kolejnych czêœci Pi³y na pierwszy rzut oka przywo-
³uje na myœl zdjêcie – zdjêcie odciêtych koñczyn, narzêdzi, cz³owieka w masce lub cz³owieka 
okaleczonego. Poza przedmiotem przedstawienia na obrazie nie widzimy nic – przestrzeñ 
jest niedookreœlona, nie ma ¿adnych elementów sugeruj¹cych fabu³ê filmu, a elementem 
œwiadcz¹cym o zwi¹zku obrazów z filmem jest jedynie pojawiaj¹cy siê tytu³. Odbiorca widzi 
w rzeczywistoœci zdjêcie, jednak jego treœæ niesie za sob¹ wa¿ne informacje o gatunku filmu, 
sugeruje fabu³ê (zwi¹zan¹ niew¹tpliwie z makabrycznymi wydarzeniami). Postaæ potwora 
nie jest tutaj widoczna, ale same efekty jego dzia³ania, które jednak definiuj¹ go, przedsta-
wiaj¹ jego predyspozycje. Analogiczny jest uk³ad plakatu do filmu Poci¹g z miêsem, z t¹ ró¿-
nic¹, ¿e widoczne jest na nim miejsce rozgrywaj¹cych siê wydarzeñ, a nie tylko efekt dzia³a-
nia potwora. Wisz¹ca w poci¹gu urwana ludzka rêka zostaje przedstawiona jako wycinek 
rzeczywistoœci.

Plakaty s¹ przedstawieniem, zdjêciem najwa¿niejszych elementów filmu, reprezentan-
tami zarówno najwa¿niejszych w¹tków jak i œwiata przedstawionego, s¹ hybrydami filmu       
i fotografii gdzie przedmiotem obrazu jest film, a narzêdziem aparat. Nale¿y jednak zauwa-
¿yæ, ¿e plakaty horrorów nie przedstawiaj¹ rzeczywistoœci, nie „zdejmuj¹ jej obrazów”. Nie 
wynika to jednak jedynie z za³o¿enia, ¿e przedmiot horroru i w konsekwencji jego plakatu      
w takowej nie istnieje, ale te¿ z faktu, i¿ w wiêkszoœci plakaty tworzone s¹ przy pomocy kom-
putera. Sprawiaj¹ one jedynie pozór zdjêcia zachowuj¹c jego ramê i sposób obrazowania 
oraz poprzez wyrzeczenie siê ruchu i dŸwiêku na rzecz intensywnoœci przekazu samego obra-
zu. 

Wywodz¹cy siê z fotografii film nadal korzysta z dorobku swojego prekursora – czyni to 
nie tylko czerpi¹c z podobnej techniki tworzenia obrazu, ale równie¿ w³¹czaj¹c w obrêb fa-
bu³y zdjêcia, a niejednokrotnie samemu staj¹c siê zlepkiem obrazów. Fotografia wyklucza 
ruch i dŸwiêk, podczas gdy te dwa w³aœnie zdaj¹ siê byæ podstawowymi elementami filmu. 
Oba, a zw³aszcza dŸwiêk, odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w filmie grozy, który w zasadzie nie móg³by
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obyæ siê bez nich. Jednak sam obraz fotograficzny wydaje siê byæ nieodzowny w przypadku 
plakatu filmowego, który jest pewn¹ reprezentacj¹ konkretnego utworu. £¹czenie siê me-
diów sprzyja rozwojowi wewn¹trzgatunkowemu, urozmaica go, nadaje szerszy wymiar. Hor-
ror filmowy przeszed³ od pocz¹tków powstania znaczn¹ ewolucjê i zmierza w niewiadomym 
kierunku. W³aœnie dziêki zastosowaniu miêdzy innymi fotografii.    

Klaudia Niemczyk  
Straszliwy mezalians – o zwi¹zkach fotografii z horrorem filmowym

Streszczenie

Artyku³ jest prób¹ odpowiedzi na pytanie czy mo¿liwe jest przeniesienie dzie³ grozy          
z p³aszczyzny filmowej na fotograficzn¹, tak jak mo¿liwe by³o zaadoptowanie tego gatunku, 
posiadaj¹cego z pocz¹tku wy³¹cznie literacki charakter, w sferze filmu. Poruszany jest pro-
blem technicznych w³aœciwoœci owych mediów, ramy dzie³, sposobów ukazania przedmiotu 
przedstawienia, ze szczególnym naciskiem na odnalezienie obszaru, na którym fotografia          
i film wspó³dzia³aj¹ w horrorze.

Summary

The article is an attempt at answering the question of whether it is possible to transfer 
horror stories from the area of film into the area of photography, just as it was possible to 
adapt the genre with its purely literary nature into movies. The article discusses a problem of 
technical properties of the media, the framework of works, the way in which objects are 
presented, with special attention being paid to finding an area where photography and film 
cooperate in a horror story.
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Ochron¹ Pracy w Katowicach  

Fotografia, fotograf, chwila, wydarzenie…

„Usi¹dŸ, kolana skieruj w praw¹ stronê, popatrz na d³oñ, u³o¿on¹ obok obiektywu,           
a przede wszystkim ³adnie siê uœmiechnij”. Kto z nas nie s³ysza³ takich poleceñ, kiedy uczest-
niczy³ w standardowej procedurze robienia zdjêæ dowodowych? Co jakiœ czas odbywamy ten 
normatywny rytua³ i nigdy nie jesteœmy zadowoleni z jego efektów. Z pewnoœci¹ u ka¿dego 
na widok czarno-bia³ej fotografii, plastikowego dowodu osobistego pojawia³ siê ironiczny 
uœmiech, zawstydzenie. To nasze niezadowolenie i za¿enowanie wynika st¹d, ¿e, mimo i¿ 
autorem jest profesjonalista – sama fotografia jest z³a, sztuczna, niezbyt odpowiadaj¹ca 
rzeczywistoœci, po prostu œmieszna. Czy naprawdê potrzebujemy poœrednika, który na chwi-
lê przed wciœniêciem odpowiedniego guzika tylko w odpowiedni sposób nas ustawi – we-
d³ug swoistej instrukcji dla technicznych dyletantów, jak¹ dostajemy w Ikea wraz z zakupem 
mebli – skoro zdjêcia wychodz¹ raczej niezadowalaj¹ce, pe³ne skaz takich jak zagubiony 
wzrok, skwaszona mina czy pucu³owate policzki?

Truizmem bêdzie twierdzenie, ¿e ¿yjemy w dobie zalewaj¹cej nas fali cyfrowej rewolucji, 
w momencie, kiedy cyfry zero i jeden staj¹ siê naszym nowym alfabetem, a coraz to nowsze, 
krzy¿uj¹ce siê ze sob¹, mutanty nowoczesnoœci s¹ dostêpne niemal¿e dla ka¿dego – opatulo-
ne w krzykliwe has³a, w przystêpnych cenach, designerskich kszta³tach, osza³amiaj¹cych ko-
lorach. To wszak prawda – ka¿dy z nas mo¿e dziœ kupiæ sprzêt, nawet jeœli jest to marnej ja-
koœci sprzêt chiñskiej produkcji, którego obs³uga mo¿e byæ równoznaczna z wykorzystaniem 
li tylko jednego przycisku. Jesteœmy na tyle zdigitalizowani, ¿e przy u¿yciu „idioten kamery”      
i odpowiedniego programu komputerowego (jak chocia¿by legendarny ju¿ Adobe Photo-
shop) potrafimy stworzyæ fotografiê, która w pe³ni nas zadowoli. Bez zbêdnych kosztów, bez 
dyskomfortu siedzenia w studio fotograficznym, a przede wszystkim – bez poœrednika. Sami 
mo¿emy doskonale kreowaæ swój wizerunek, swoje upragnione ja.

Specyficzna sytuacja poœrednika pojawia siê na imprezach klubowych. WyobraŸmy sobie 
nastêpuj¹c¹ scenê: sobotnia noc w modnym, wype³nionym przypadkowymi ludŸmi klubie. 
Wszyscy, mniej lub bardziej, dobrze siê bawi¹. Wœród nich kr¹¿¹ fotoreporterzy coraz liczniej 
pojawiaj¹cych siê spo³ecznoœciowo-imprezowych portali internetowych, których celem jest 
zrobienie tryliona bezsensownych zdjêæ ka¿dej osobie, która tylko wyrazi na to zgodê. Nale¿y 
siê zastanowiæ: na ile te weekendowe instytucje fotograficzne s¹ profesjonalnymi jednost-
kami, a na ile schwytanymi pod czas ³apanki, ofiarami bezrobocia, wykorzystuj¹cymi fakt po-
siadania w³asnej cyfrówki. Owi fotoreporterzy zast¹pili wyrzuconych z obiegu fotografów         
z pocz¹tku XX wieku, którzy na wiejskich uroczystoœciach ustawiali uczestników niczym pion-
ki szachowe, by potem uwieczniæ ich na fotografii przy pomocy podpalonej magnezji. Ró¿-
nica polega jednak na tym, ¿e funkcjê z przedrostkiem auto- dzisiejszych aparatów nie 
wymagaj¹ od robi¹cego zdjêcie jakichkolwiek zdolnoœci artystycznych oprócz celnego 
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skierowania obiektywu w stronê danej chwili, któr¹ chce uwieczniæ. Nie ma tu ¿adnego miejs-
ca na ró¿norakie wizje – chocia¿by te pseudoartystyczne, – co do wygl¹du zdjêcia, techniki 
tworzenia, ustawienia modeli (najwa¿niejsi – czyli najstarsi – oczywiœcie na pierwszym pla-
nie) czy chocia¿by umiejêtnoœci, dziêki którym twórca nie przeœwietli b³ony fotograficznej. 
Jeszcze niedawno zdjêcia by³y sprytnie chowane, uk³adane chronologicznie w piêknie zdo-
bionych albumach, ustawiane w zgrabnych ramkach na kredensach. Dziœ ró¿nego typu por-
tale internetowe, co kilka miesiêcy „czyszcz¹” archiwum, usuwaj¹c stare i przedawnione 
zdjêcia. Redaktorzy tych stron doskonale wiedz¹, ¿e internauci ogl¹daj¹ w poszukiwaniu 
zdjêæ ich przedstawiaj¹cych tylko najnowsze posty, po czym szybko o sprawie zapomn¹. 
Szkoda, ¿e uproszczenia nowoczesnej techniki wypar³y d³ugo wyuczane zdolnoœci – zabijaj¹c 
w ten sposób artyzm.

Jeœli bêdziemy szli tym tropem pojawi siê pytanie – gdzie w dzisiejszym œwiecie XXI wieku 
szukaæ nowych artystów, samozwañczych fotografów, którzy co jakiœ czas kreatywnie wy-
myœlaj¹ coraz to nowsze aran¿acje swoich dzie³? OdpowiedŸ nasuwa siê sama – ¿yjemy prze-
cie¿ w dobie Internetu, który jest swoist¹, najwiêksz¹ galeri¹ sztuki. Przyjrzyjmy siê zatem 
najpopularniejszemu portalowi spo³ecznoœciowemu, czyli Myspace.com. Ale nie temu dzi-
siejszemu, tylko temu sprzed paru lat, gdy by³ jeszcze nieoficjalnie zarezerwowany dla tzw. 
alternatywnej m³odzie¿y. Portalowi, dziêki któremu wyp³ynê³y takie gwiazdy (ju¿ nie tylko 
Internetu) jak Jeffree Star (nazywaj¹cy sam siebie Królow¹ internetu) czy Tila Tequila, którzy 
maj¹c jakiœ, mniej lub bardziej ciekawy, pomys³ na siebie oraz kolekcjonuj¹c miliony 
„przyjació³” z ca³ego œwiata, zdobyli wielk¹ s³awê. Pierwszy z nich nagrywa p³ytê i jest jed-
nym z najbardziej wziêtych stylistów gwiazd, druga doczeka³a siê w³asnego reality show         
w MTV. W³aœnie w tych czasach, kiedy rodzi³y siê gwiazdy Tequili czy Stara narodzi³o siê 
równie¿ kilka trendów, które ci¹gle goszcz¹ na profilach i naszych monitorach. Jednym z nich 
s¹ marnej jakoœci zdjêcia nastolatek, zrobione jakby od góry, czêsto przedstawiaj¹ce tylko 
detaliczne zbli¿enia któreœ z czêœci twarzy. To zdaje siê, najwiêksza plaga w historii fotografii, 
a zarazem najmodniejszy trend na m³odzie¿owych portalach po dziœ dzieñ. Innym podob-
nym trendem jest robienie sobie samemu zdjêæ w ró¿nego typu lustrach: ³azienkowych, 
kuchennych, w windzie. Czy twórcy takich pomys³ów potrzebowali wieloletniej, ¿mudnej      
i karko³omnej nauki w Akademii Sztuk Piêknych? Czy raczej powsta³y one w wyniku nudy         
i potrzeby „kreatywnego” wyra¿enia siebie w pewnej spo³ecznoœci? Nastolatkom – u¿ytkow-
nikom portali spo³ecznoœciowych – nie potrzebny jest profesjonalny fotograf, który wszystko 
by zaplanowa³, dok³adnie ustawi³ i oœwietli³ specjalistycznymi lampami. Zamienili oni d³ugie 
przygotowania do sesji na spontanicznoœæ, stylistê na czarny eyeliner, a lampy b³yskowe na 
oœwietlenie w³asnej ³azienki. 

Kluczowym dla zrozumienia tematu s³owem jest s p o n t a n i c z n o œ æ. Konia z rzêdem 
temu, kto pamiêta profesjonaln¹ sesjê zdjêciow¹ Britney Spears? A kto jest w stanie zapom-
nieæ zrobione w pop³ochu zdjêcie, gdy piosenkarka w akcie desperacji goli³a sobie g³owê lub 
wychodzi³a z samochodu z widocznym brakiem bielizny. Kto potrafi dok³adnie opisaæ jak¹-
kolwiek sesjê fotograficzn¹ Michaela Jacksona? Prawie nikt. A czy ktoœ zapomnia³ o marnej 
jakoœci zdjêciu, na którym widaæ króla popu, kiedy to prawie upuszcza z balkonu dziecko? 
Wiêkszoœæ takich zdjêæ robiona jest przez przypadkowych przechodniów, którzy na czas 
wyjêli niezwykle modn¹ niedawno Motorolê V3, by zrobiæ zdjêcie, które potem sprzedane 
zostanie za kosmiczne sumy odpowiednim brukowcom. Mo¿na stwierdziæ, ¿e o wiele mniej 
zwracamy dzisiaj uwagê na fotografiê profesjonaln¹ i – co za tym idzie – na instytucjê 
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fotografa. Oczywiœcie, zdjêcia przedstawiaj¹ce Jana Paw³a II, kiedy ten robi³ z r¹k swoiste 
okulary czy te z odlatuj¹cym go³êbiem zosta³y zrobione przez profesjonalistê, ale czy w stu-
osobowej japoñskiej wycieczce, która by³a naocznym œwiadkiem tej sytuacji, nie znalaz³o siê 
kilka osób, które w szale robienia zdjêæ swymi jednorazowymi kodakami, nie ujê³o tych sa-
mych kadrów? Czy publikacja takiego – amatorskiego – zdjêcia wnios³aby mniej ni¿ tego, 
które powszechnie znamy? Niewa¿ne jest, kto je robi³, wa¿ne kiedy. W profesjonalnych ses-
jach fotograficznych robionych jest przecie¿ kilkadziesi¹t zdjêæ, z których do opublikowania 
wybieranych jest kilka. Te, w czasie robienia których panowa³y najlepsze warunki, a do foto-
grafa uœmiechnê³o siê szczêœcie. Nie jesteœmy w stanie zaplanowaæ, ustawiæ doskona³ego 
zdjêcia, w którym idealnie rozwiane w³osy skomponuj¹ siê z ³adnym u³o¿eniem ubrania, 
ekspresyjnie przybran¹ poz¹ cia³a, naturaln¹ mimik¹ i tym drapie¿nym b³yskiem w oku mo-
delki… Wszystko zale¿y od chwili, od momentu, od sprzyjaj¹cej fortuny. Bez tego nawet 
wspominany ju¿ wczeœniej Myspace – bêd¹cy swojego rodzaju matk¹, rodz¹c¹ co jakiœ czas 
nowych „artystów” – by³by kolejn¹ Fotk¹.pl, na której zdjêcia nale¿¹ do tych z gatunku 
„chcemy, ale nie umiemy”.

Czy dostrzegamy, zatem – wraz z zanikiem instytucji fotografa – zanik artystycznej funkcji 
fotografii? Skoro nic nie jest w stanie zaskoczyæ – bo jak powtarzaj¹ w myœl postmodernizmu 
od lat publicyœci, krytycy i sami artyœci „wszystko ju¿ by³o” – to czy za kilka lat takie medium 
bêdzie jeszcze zachwycaæ? Jeœli odrzucimy jednak jakiekolwiek przejawy artystycznych po-
trzeb zostanie jeszcze funkcja archiwalna, która równie¿ zanika wraz z cyfrow¹ ekspansj¹. 
Jeszcze nie tak dawno na dwutygodniowych wczasach w ekskluzywnej Krynicy Morskiej 
musia³o nam wystarczyæ 24 albo 36 zdjêæ, w zwi¹zku z czym ka¿de nasze zdjêcie musia³o byæ 
dok³adnie przemyœlane, zrobione tak, by nic siê nie rozmaza³o. Po wywo³aniu okazywa³o siê 
zazwyczaj, ¿e i tak znaczna czêœæ zdjêæ wysz³a kiepsko, wiêc takich pami¹tek, prywatnych 
archiwów fotograficznych by³o niewiele. Dziœ potrafimy wykonaæ i przetrzymywaæ na twar-
dym dysku naszego komputera setki zdjêæ zrobionych przy okazji nawet najnudniejszej, ruty-
nowej uroczystoœci rodzinnej. Znów wracamy zatem do spontanicznoœci – takie zrobione ad 
hoc zdjêcia zalegaj¹ w pamiêci naszego komputera, nikt nawet do nich nie wraca. Wype³nio-
ne nimi foldery s¹ czymœ na kszta³t swoistego sk³adowiska odpadów, w zwi¹zku z czym nikt 
nie bêdzie do nich têskni³, gdy przy okazji formatowania dysku po prostu znikn¹, przemin¹ 
jak uwiecznione na nich chwile. Mo¿e, zatem Baudelaire mia³ racjê, gdy nie chcia³ fotografii 
uznaæ za sztukê. Czy piêkno fotografii nie bêdzie przypadkiem trwa³o zbyt krótko w stosunku 
do innych sztuk, których woja¿e trwaj¹ od staro¿ytnoœci i po dziœ dzieñ przynosz¹ nowe war-
toœci?
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Streszczenie

Artyku³ przybli¿a i popularyzuje fenomen Fotografii cyfrowej oraz jej popularnoœæ                   
w kolejnych, nowych portalach spo³ecznoœciowych. Autor wskazuje na specyficzne modele 
kreacji, narracyjne to¿samoœci „bohaterów” nowych mediów np. myspace. com czy nasza-
klasa.pl



Summary

This article introduces and popularises the phenomenon of digital photography and its 
popularity in an increasing number of new social web portals. The author describes special 
creation models, narrative identities of new media ‘heroes’, e.g. myspace.com or 
naszaklasa.pl
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