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MOTYW  FOTOGRAFII  W  POLSKIEJ  PROZIE  LAT  1863�1939

W roku 1899 Stanis³aw Witkiewicz stwierdza³ kategorycznie: �Fotografia
oddzia³ywa na sztukê, ale i sztuka oddzia³ywa na fotografiê�1. Nieprzypadkowo
pojawia siê tu pojêcie ogólne, które, tak wcze�niej jak i pó�niej, najczê�ciej uto¿-
samiano z innymi sztukami wizualnymi. Pierwotnie dociekania krytyków i este-
tyków oscylowa³y wokó³ wiêzi miêdzy fotografi¹ a malarstwem; próbowali oni
ustaliæ charakter owej relacji w kategoriach podporz¹dkowania, równouprawnie-
nia b¹d� te¿ supremacji. W okresie miêdzywojennym kwestia ta nie wzbudza³a
jednak tak wielkiego (i polemicznego) zainteresowania, gdy¿, po pierwsze, foto-
grafia zajmowa³a ju¿ ustalone miejsce w hierarchii artystycznej, a po drugie �
zestawianie obu dziedzin by³o uprawnione tylko w do�æ w¹skim sensie.

Na tym tle zastanawia jednak brak refleksji po�wiêconej oddzia³ywaniu foto-
grafii na literaturê � na prozê za� w szczególno�ci. Nie licz¹c bowiem metafo-
rycznych wypowiedzi o fotograficznej wierno�ci realizmu, problem ten nie by³
ani postawiony, ani zanalizowany, a jednak trudno z faktu tego wyci¹gaæ wniosek
o nieistnieniu jakichkolwiek relacji. Nale¿a³oby raczej przyj¹æ, i¿ literatura wy-
kaza³a zainteresowanie fotografi¹ w do�æ specyficzny � i przez to nie zauwa¿ony
� sposób.

Zarysowanie natury tej zale¿no�ci jest mo¿liwe dziêki zestawieniu dyskursu
estetycznego z literackim. Przyk³adem pierwszego bêdzie niewielka analiza, któ-
rej dokonuje Witkiewicz w cytowanej rozprawie:

Mam przed sob¹ fotografiê wodospadu Niagary. Gdyby jaki� malarz skopiowa³ j¹ su-
miennie, podpisa³ pod tym, ¿e to jest chwila, w której Bóg utwierdza³ firmament i rozdziela³
powietrze, wodê i �suszê�, ka¿dy widz uwierzy³by, i¿ jest to obraz stworzony w�ród g³êbo-
kich rozmy�lañ nad potêg¹ takiego aktu jak stworzenie �wiata. Ten nawa³ wody wal¹cy siê
ze zrêbu ska³ czarnych, znad którego wystaj¹ potê¿ne gmachy ob³oków, te olbrzymie g³azy
wychylaj¹ce siê spod nadmiaru spienionej wody � wszystko to jest tak potê¿ne jako zjawisko
i sformu³owane z tak¹ precyzj¹ przez aparat fotograficzny, jak gdyby to by³ krzyk podziwu
jakiej� duszy, która by³a �wiadkiem stworzenia �wiata2.

1 S. W i t k i e w i c z, Jeszcze o krytyce. W: Pisma zebrane. T. 1: Sztuka i krytyka u nas. Kra-
ków 1971, s. 201.

2 Ibidem, s. 204�205.
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Krytyk patrzy na fotografiê tak, jak patrzy³by na obraz. Analizuje kompozy-
cjê i poszczególne elementy, staraj¹c siê przypisaæ im znaczenie, którego osta-
tecznym �ród³em jest � zgodnie z XIX-wiecznym genetyzmem � autor (malarz,
fotograf). Istota lektury polega wiêc na opisaniu �rodków, którymi pos³u¿y³ siê
artysta, wyra¿aj¹c okre�lone przes³anie.

Dok³adnie 30 lat wcze�niej Jan Lam opublikowa³ Koroniarza w Galicji � po-
wie�æ o perypetiach m³odego oszusta podró¿uj¹cego po zaborze austriackim.
Kobiety, z którymi bohater stale siê spotyka, obdarzaj¹ go paroma zdjêciami. Jed-
no z nich � wrêczone mu na po¿egnanie przez miejscow¹ arystokratkê � narrator
opisuje nastêpuj¹co:

Fotografia ta przedstawia³a p. Podborskê i dziêki grzeczno�ci niezrównanego Szajnoka
podobn¹ by³a tylko ze stroju do swojego orygina³u, z twarzy za� przypomina³a jak¹kolwiek
inn¹, oczywi�cie nieco m³odsz¹ osobê. Ksi¹¿ê zachwyca³ siê atoli niezmiernym podobieñ-
stwem wizerunku i zarêcza³, ¿e nawet w Pary¿u nie widzia³ fotografii tak wiernie oddaj¹cej
nie tylko rysy, ale ca³y wyraz twarzy � ¿a³owa³ tylko, i¿ pomimo tych zalet utwór Szajnoka
przedstawia³ pani¹ Podborskê przynajmniej o jakich� dziesiêæ lat starsz¹, ni¿ by³a w istocie3.

Fragment ów zbudowany jest na kontra�cie miêdzy ujêciem fotografii przez
narratora a ujêciem jej przez bohatera. Pierwszy zapowiada siê na � albo przypomi-
na � estetê, który obiektywnie ocenia zalety i wady prezentacji fotograficznej. Nie
jest to zreszt¹ krytyka znanej lwowskiej firmy, gdy¿ �odm³adzaj¹ce� zabiegi by³y
wówczas powszechnie stosowane. Dziêki nim Lam uzyskuje t³o, na którym poja-
wia siê � dok³adnie przeciwna � opinia ksiêcia-oszusta, który chwali �dok³adny�
wizerunek twarzy oraz ubolewa nad �postarzaj¹cym� efektem fotografii. W ten za-
tem sposób bohater wykorzystuje dogodn¹ okazjê do prawienia komplementów
kobiecie, od której przychylno�ci wiele w jego �karierze� bêdzie zale¿a³o.

Ró¿nica miêdzy wypowiedzi¹ Witkiewicza a wypowiedzi¹ Lama wydaje siê
niewielka, jednak ma zasadnicze znaczenie. Obaj bowiem opisuj¹ pewne jako�ci
estetyczne fotografii, ale pierwszy traktuje je wyra�nie autonomicznie, staraj¹c
siê odkryæ zawarty w nich sens. Natomiast u Lama prezentacja wa¿na jest o tyle,
o ile s³u¿y realizacji zamierzeñ podejmowanych przez postaci. Je¿eli wiêc proza
siêga po motyw fotografii, czyni to nie w celu skompletowania niezbêdnych �ele-
mentów� �wiata przedstawionego, ale by ods³oniæ ró¿norodne strategie, jakimi
pos³uguj¹ siê czy w jakie wpl¹tani zostaj¹ bohaterowie. Celem niniejszego arty-
ku³u jest wyodrêbnienie i opisanie owych metod funkcjonalizacji oraz wskazanie
na ich zwi¹zek ze sposobem wizualnej prezentacji zdjêcia.

Pragnienie

Susan Sontag, opisuj¹c istnienie fotografii w XX-wiecznej literaturze, zauwa-
¿y³a: �Zdjêcie mo¿e oznaczaæ pocz¹tek romansu [...] � czê�ciej jednak zwi¹zek
erotyczny nie tylko nawi¹zuje siê przez wymianê zdjêæ, ale i do niej ogranicza�4.
Proza starsza jest zdecydowanie mniej narcystyczna, dlatego ta sytuacja w niej
nie wystêpuje. Tego typu uwik³anie fotografii wymaga bowiem interpersonalne-

3 J. L a m, Pan komisarz wojenny. � Koroniarz w Galicji. Oprac. S. F r y b e s. Wroc³aw
1960, s. 190�191. BN I 173.

4 S. S o n t a g, O fotografii. Prze³. S. M a g a l a. Warszawa 1986, s. 148.
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go kontekstu, który jest w³a�ciwym dla niej polem odniesienia. Niemniej jednak
nie bez znaczenia jest tu fakt, na jakim etapie romansu proces ten siê rozpoczyna.
Istnieje obserwowalna zale¿no�æ, zgodnie z któr¹ tam, gdzie fotografia towarzy-
szy narodzinom uczucia, tam jest ono nieautentyczne czy wrêcz na�ladowcze.
I odwrotnie: tam gdzie zdjêcie pojawia siê o wiele pó�niej, tam odgrywa mniejsz¹
rolê, ustêpuj¹c miejsca spontanicznej cyrkulacji pragnienia.

W Idealistach (1876) Jana Lama przedstawione zostaj¹ perypetie Wac³awa
i Heleny, którzy po licznych k³opotach z³¹cz¹ siê wêz³em ma³¿eñskim. Zakochuj¹
siê w sobie natychmiast, ale d³ugo ukrywaj¹ siê z tym, powierzaj¹c swe uczucia
pamiêtnikowi (Helena) lub wpatruj¹c siê w fotografiê wybranki (Wac³aw). Gdy
jednak amant zmuszony jest wyt³umaczyæ siê z takiego postêpowania, stwierdza:

Cieszy³ mnie widok tych rysów i chcia³em je mieæ zawsze przed oczyma, gdy by³em
u siebie. Zdawa³o mi siê, ¿e zrobi³em �wi¹tyniê z mojego pokoiku, gdy w nim zawiesi³em ten
portret. Przestêpowa³em w³asny próg z pewn¹ czci¹, gdy wraca³em do siebie [...]5.

Wypowied� ta trafnie charakteryzuje tê nadzwyczaj rzadk¹ sytuacjê, w której
zdjêcie funkcjonuje niczym ikona, stale odsy³aj¹ca do �pierwowzoru�. Na tym
polega paradoksalny status fotografii, gdy¿, z jednej strony, jest ona �namiastk¹�
osoby, której nie zast¹pi, i dlatego nawet opis jej wygl¹du zosta³ tu pominiêty, ale
z drugiej strony � niestrudzenie odnawia czy reaktualizuje pragnienie, utrzymu-
j¹c je na odpowiednim poziomie.

O wiele czê�ciej jednak zdjêcie pojawia siê w momencie, w którym wszelkie
uczucia albo ju¿ wygas³y6, albo proces ten w³a�nie siê odbywa. Druga ewentual-
no�æ jest ciekawsza, poniewa¿ pokazuje, jak jedna osoba jest zastêpowana inn¹.
W wyniku tej zamiany fotografia kogo�, kto do niedawna by³ bliski, staje siê teraz
katalizatorem obojêtno�ci.

Modelowy przyk³ad takiej funkcjonalizacji znajduje siê w powie�ci Micha³a
Ba³uckiego Za winy niepope³nione (1879). Przebywaj¹c w Wiedniu Jan by³ silnie
zauroczony Juli¹, dlatego wróciwszy do domu niecierpliwie oczekuje listu. Tym-
czasem w rodzinnym miasteczku do�æ niespodziewanie zakochuje siê w Amelii,
wiêc spó�niona przesy³ka sprawia mu spory k³opot. Korespondencja jest wpraw-
dzie od przyjaciela, ale Julia odpowiednio j¹ wyposa¿y³a:

Kilka fotografii, wiêkszego i mniejszego kalibru, wysypa³o siê z listu. Podniós³ je szyb-
ko z ziemi. Wszystkie przedstawia³y Juliê, w najrozmaitszych pozach i ubiorach: to dekolto-
wan¹ w lokach, z sentymentalnym spojrzeniem, to znowu w jakim� negli¿yku koronkowym,
z rozpuszczonymi w³osami, to w ko³paczku futrzanym, z ulubion¹ charciczk¹, Led¹; by³a
nawet na jednej fotografii przedstawiona le¿¹ca, z g³ow¹ przytulon¹ do poduszki i u�miecha-
j¹ca siê do kogo�.

Ta obfito�æ fotografii niemi³e zrobi³a wra¿enie na Janie; widzia³ w tym kaprys bogatej
panny i pró¿no�æ, zbyteczne rozmi³owanie siê w sobie. Wyobrazi³ j¹ sobie zaraz, stoj¹c¹ przed
lustrem w pracowni fotografa i próbuj¹c¹ ró¿nych wyrazów twarzy, spojrzeñ, a wszystko dla-

5 J. L a m, Ideali�ci. W: Dzie³a literackie. T. 3. Warszawa 1957, s. 110. Zob. te¿ M. D ¹-
b r o w s k a, Noce i dnie. T. 2: Mi³o�æ. Warszawa 1996, s. 194. Pierwodruk: 1934. � A. S t r u g,
Mogi³a nieznanego ¿o³nierza. T. 1. Warszawa 1928, s. 106�107. � S. I. W i t k i e w i c z, Nienasy-
cenie. Warszawa 1992, s. 465. Dzie³a zebrane. Pierwodruk: 1930.

6 Zob. np. W. P r z y b o r o w s k i, ¯ycie za marzenie. Warszawa 1871. � E. O r z e s z k o-
w a, Panna Antonina. W: Panna Antonina. I inne nowele. Warszawa 1986, s. 95�96. Pierwodruk:
1883. � J. I w a s z k i e w i c z, S³oñce w kuchni. W: Opowiadania zebrane. T. 1. Warszawa 1969,
s. 460. Pierwodruk: 1938.
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tego, aby siê wydaæ najpiêkniejsz¹, nawet kosztem wstydliwo�ci dziewiczej, bo niektóre fo-
tografie wydawa³y mu siê do�æ nieskromne. W Wiedniu mo¿e by to nie by³o go uderzy³o; ale
tu, czy ¿e towarzystwo matki i Amelki, które by³y uosobieniem uczciwej skromno�ci, tak
wp³ynê³o na niego, czy mo¿e gust jego sta³ siê tak ma³omieszczañskim, ¿e na mody ucywili-
zowanego �wiata zacz¹³ patrzeæ ze zgorszeniem, do�æ, ¿e przy niektórych fotografiach wsty-
dzi³ siê za Juliê7.

Zasadniczym celem Ba³uckiego jest dyskredytacja Julii i apoteoza Amelii,
dlatego zbudowa³ tê scenê tak, aby obie kobiety by³y wci¹¿ kontrastowane. Pierw-
sz¹ p³aszczyzn¹ konfrontacji jest mi³o�æ w³asna. W fotografiach Julii dostrzega
Jan to, co � prawdopodobnie � by³o tak¿e przyczyn¹ pierwotnego zauroczenia;
nic tak bowiem nie przyci¹ga mê¿czyzny jak kobieta doskonale narcystyczna,
zwrócona tylko ku sobie. Jan rozpoznaje tê pró¿no�æ dopiero wtedy, gdy Julia
poka¿e mu siê � na zdjêciach � w lekkim negli¿u, ale w ten sposób przeciwieñ-
stwo w odniesieniu do Amelii staje siê jeszcze wyra�niejsze.

Dramatyzm tej sceny polega na tym, i¿ Jan b³êdnie rozpozna³ zamiary Julii.
Przyjaciel pisze bowiem, i¿ têskni ona za nim i ¿a³uje, ¿e pozwoli³a mu wyjechaæ.
Rozstrzygniêcie dokona siê wiêc w oparciu o kryterium estetyczne. Jan wkrótce
znajdzie siê w otoczeniu Amelii i rodziców, którzy bez wahania przyznaj¹, i¿ tak piêknej
kobiety nigdy jeszcze nie widzieli. Tymczasem on jest odmiennego zdania: w³a�nie
ten nadmiar sztuczno�ci, który na fotografiach prezentuje Julia, przekonuje go, i¿
uroda Amelii jest znacznie wiêksza, gdy¿ obywa siê bez tego rodzaju �dodatków�.

Pragnienie Jana by³o zbyt silnie zwi¹zane z Ameli¹, aby uleg³ on �retoryce
obrazu�, jak¹ pos³u¿y³a siê Julia. W tej sytuacji zdjêcie okaza³o siê nie tylko nie-
skuteczne, ale i szkodliwe, gdy¿ unaoczni³o Janowi wszystkie braki Julii, których
nie dostrzega³, bezpo�rednio stykaj¹c siê z ni¹.

Istnieje zatem zasadnicze podobieñstwo miêdzy ujêciem Lama a ujêciem
Ba³uckiego. Zdjêcie przypomina magnes, przyci¹gaj¹cy lub odpychaj¹cy pragnie-
nie tego, kto je ogl¹da; poniewa¿ jednak zosta³o wprowadzone w pewn¹ zastan¹
sytuacjê, wiêc od niej zale¿y owa cyrkulacja.

Zupe³nie inaczej fotografia funkcjonuje tam, gdzie jest ju¿ bezpo�redni¹ przy-
czyn¹ powstania pragnienia. Widok przedstawionej osoby te¿ ma w³asno�ci magne-
tyczne, tyle ¿e bardziej skomplikowane, tworz¹ce � paradoksaln¹ � koniunkcjê przy-
ci¹gania i odpychania. Zasada ta obowi¹zuje zarówno, gdy ogl¹dane jest zdjêcie
wymarzonego �obiektu�, jak i wówczas, gdy pojawia siê na nim konkurent.

Pierwsza ewentualno�æ dotyczy takich przypadków, w których romans roz-
poczyna siê od zauroczenia fotografi¹ � najczê�ciej jeszcze nieznanej � postaci.
W¹tek ten jest wprowadzony m.in. w Cz³owieku bez jutra (1871) Jana Zacharia-
siewicza, Bia³ym Murzynie (1875) Micha³a Ba³uckiego oraz w Pompaliñskich
(1876) Elizy Orzeszkowej. Niezale¿nie od tego, jakie bêd¹ dalsze losy romansu,
wspomniani autorzy podobnie ujmuj¹ jego genezê, w której ewidentna fascyna-
cja miesza siê z � umiejêtnie maskowanym � odczuciem dystansu. Najwyra�niej
ten splot przedstawi³ Ba³ucki, ka¿¹c Antoniemu w samotno�ci ogl¹daæ znalezio-
n¹ przypadkiem fotografiê:

Przedstawia³a ona g³owê m³odej kobiety, brunetki, w do�æ du¿ym formacie. G³owa by³a
wzniesiona nieco w górê, z wyrazem dumy i pewnej brawury. W³osy gêste, krótko obciête,

7 M. B a ³ u c k i, Za winy niepope³nione. Warszawa 1887, s. 150�151.
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krêc¹ce siê lekko nad szerokim czo³em, angielski stoj¹cy ko³nierzyk i krawat nadawa³y jej
pozór �licznego ch³opca, przebranego za kobietê. Szczególnie zwraca³y uwagê du¿e, czarne,
b³yszcz¹ce oczy, które �mia³o i imponuj¹co patrza³y wprost na patrz¹cego. By³a w nich taka
jaka� przeszywaj¹ca si³a i urok magiczny, ¿e sprawia³y wra¿enie spojrzenia ¿ywej osoby.

Podró¿ny czu³ siê wobec tego spojrzenia zak³opotany i nie�mia³y. Ow³adn¹³ go jaki�
dziwny niepokój, po³¹czony z rozkosznym odurzeniem. Doznawa³ podobnego uczucia, jakie
ma cz³owiek, gdy mu siê �ni, ¿e lata w powietrzu, ten lot ³askocze mu nerwy, a zarazem
przejmuje groz¹ i obaw¹ upadku. Spojrzenie to wiêzi³o jego oczy i d³ugo nie móg³ ich ode-
rwaæ od fotografii8.

Przyci¹ganie pragnienia dokonuje siê dziêki niezwyk³ej urodzie, która zosta-
je podkre�lona w opisie naturalnego wygl¹du (g³owa, w³osy, oczy) kobiety. Za-
chariasiewicz i Orzeszkowa nie wyeksponuj¹ walorów estetycznych, gdy¿ zdjê-
cia w ich utworach ukazuj¹ mê¿czyzn, którzy jednak¿e � jak przyznaj¹ to ogl¹da-
j¹ce panie � zawsze s¹ nadzwyczaj przystojni.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i¿ przedstawione tu osoby nale¿¹ do arysto-
kracji. Ogl¹danie ich fotografii pozwala na natychmiastowe wychwycenie specy-
ficznych znaków obco�ci. Ba³ucki zaznacza niestandardowy ubiór, a Zachariasie-
wicz � swobodê w jego noszeniu. Najwa¿niejsza jest tu jednak emanacja dumy,
jaka p³ynie z twarzy, a przede wszystkim � ze wzroku. Dziêki temu postaæ odbie-
rana jest jako zawadiacka czy wyzywaj¹ca (Orzeszkowa), panuj¹ca (Zachariasie-
wicz) b¹d� � jak w przytoczonym fragmencie � niedostêpna i pewna siebie.

Magia polega zatem na ambiwalencji uczuciowej, mieszaj¹cej zachwyt nad
piêknem tych osób z lêkiem przed ich nieznan¹ potêg¹. Te zdjêcia przypominaj¹
pos¹gi bóstw, ³¹cz¹ce idealne proporcje z gro�nym, nieosi¹galnym majestatem.
�Mi³o�æ�, jaka zaczyna siê od kontemplacji tych obrazów, jest w istocie podszyta
zazdro�ci¹ o tak¹ autonomiê. Dlatego kiedy ta oka¿e siê z³ud¹ � �fotograficzn¹
mask¹� � romans równie¿ dobiegnie koñca.

Na�ladowczy aspekt pragnienia znacznie dok³adnej zostanie wydobyty tam,
gdzie pojawi siê klasyczny trójk¹t, w którym zdjêcie mo¿e zastêpowaæ ka¿dego
uczestnika. Pozycja �rodkowa � konkurenta � sta³a siê obiektem zainteresowania
Józefa Weyssenhoffa w powie�ci Puszcza (1930). Historia rozpoczyna siê w niej
od wizyty sióstr, Marceliny i Renaty, w posiad³o�ci Edwarda Kotowicza. Gospo-
darz jest nieobecny, ale pannom udaje siê zwiedziæ jego dom. W gabinecie natra-
fiaj¹ na trzy fotografie kobiety, z któr¹ podobno ³¹cz¹ go jakie� bli¿sze zwi¹zki.
M³odsza siostra zabiera jedn¹ z nich; wracaj¹c jest przekonana, i¿:

Kotowicz urz¹dza dom dla tej nienawistnej istoty, której a¿ trzy � teraz dwie � fotografie ma
na biurku! � Renia dostawa³a wypieków na twarzy od nacisku sprzecznych, lubych i niepo-
koj¹cych wzruszeñ9.

Krystalizacja zazdro�ci nastêpuje wiêc b³yskawicznie: Renata tym bardziej �ko-
cha� Edwarda, im bardziej nienawidzi Teo. Gdyby nie jej zdjêcie, romans prawdo-
podobnie by siê nie zacz¹³. S¹siad dot¹d nie wzbudza³ przecie¿ zainteresowania,
które teraz wzrasta proporcjonalnie do uwagi, z jak¹ Renata przygl¹da siê Teo:

� Jak ty tu wygl¹dasz, ty! � przemówi³a g³o�no.
Dalej snu³a my�li bez s³ów, a dogadywa³ jej zgodnie sad, otaczaj¹cy sw¹ zdrow¹ weso-

8 M. B a ³ u c k i, Bia³y Murzyn. Warszawa 1992, s. 12�13.
9 J. We y s s e n h o f f, Puszcza. Warszawa 1930, s. 96.
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³o�ci¹ siedzibê polsk¹, sumienn¹ i spokojn¹. Pani za� na fotografii by³a zupe³nie inna. Piêkne
jej rysy wyra¿a³y jaki� rebus. Widaæ by³o wyra�nie tylko wielk¹ wprawê do pozowania i osta-
teczne, bezwzglêdne zadowolenie ze swojej powierzchowno�ci. � Ale ta w oczach têsknota
czy zawi�æ i ten w ustach grymas lito�ci czy pogardy dla wszystkiego, co nie jest ni¹, osob¹
jedyn¹?

Je¿eli g³owa by³a dla Reni zagadkowa, to reszta postaci wprost oburza³a panienkê. Jak
mo¿na tak siê ubraæ od fotografii! Przecie gors prawie nagi, a i ca³¹ nogê widaæ dok³adnie
pod lekk¹, obwis³¹ materi¹. Czy ta pani nie nosi nic pod spodem?...

Zawstydzi³a siê panna Oleszanaka i odruchowo spojrza³a na swoje poñczochy; rozes³a-
³a na nich d³u¿ej sukniê, aby jak najmniej byæ podobn¹ do ogl¹danego portretu. Zastanowi³a
siê jednak przez chwilê nad tym, jak ta jej suknia mog³a byæ uszyta?

Przesz³a teraz do zagadnienia kapitalnego: � Czy ta pani jest piêkniejsza ode mnie? �
Mia³a siê za ³adn¹ i zgrabn¹ [...]. A jednak by³a zupe³nie odmienna od tej elegantki, ale

to a¿� wrêcz przeciwna.
� Po co suknie tak na sobie obciskaæ, kiedy nie ma na czym?... � dziwi³a siê Renia.
Nie widzia³a nigdy ¿ywej takiej kobiety z g³ow¹ star¹ a cia³em dziecka, zna³a j¹ prze-

cie¿ sk¹dsi�? � Aha, z ilustracji zagranicznych! To musi byæ aktorka� przypomnia³a sobie
podobny portret przy reklamie myd³a Cadum. � W ka¿dym razie nie Polka. � Widaæ jednak,
¿e takie w³a�nie kobiety podobaj¹ siê � mo¿e nie wszystkim? � Ale co najgorsza, ¿e panu
Edwardowi!

� Na nieszczê�cie jestem inna � westchnê³a g³êboko � a on siê zna na tym; tyle widzia³!
[...]
Zaczê³a znowu przemawiaæ do portretu:
� Ale ¿e� z piek³a rodem, to pewne. Ty my�lisz tylko o sobie. Take� siê u³o¿y³a, ¿eby go

du¿yæ i mêczyæ. � Inaczej by on wygl¹da³, gdyby� ty by³a dobra�10

Lektura zdjêcia polega wiêc na wytrwa³ym budowaniu na linii �ja� (Renata) �
�ona� (Teo) opozycji, która nastêpnie podlega a¿ dwukrotnej waloryzacji. Renata
skrupulatnie odnotowuje tu ka¿d¹ ró¿nicê dotycz¹c¹ kwalifikacji moralnych (ego-
izm i pogarda �wyczytana� z twarzy), gustu (rodzaj stroju), wygl¹du fizycznego
czy narodowo�ci. Wnikliwa obserwacja oparta jest � pocz¹tkowo � na za³o¿eniu,
¿e im wiêcej dzieli obie panie, tym lepiej dla Renaty. Dopiero pó�niej u�wiadamia
ona sobie, ¿e jest wrêcz przeciwnie � i Edward zapewne wybierze Teo, a nie j¹.
Wyj�ciem z tej k³opotliwej konstatacji okazuje siê dyskurs etyczny, zbudowany
tym razem na podstawie obserwacji Kotowicza. Skoro ten zwi¹zek ewidentnie
nie czyni go szczê�liwym, to dlatego, i¿ Teo najpewniej jest osob¹ pozbawion¹
jakiejkolwiek warto�ci moralnej. Z tego za� wynika, ¿e zupe³nie inna od niej Re-
nata bêdzie dla niego odpowiedni¹ ¿on¹.

Weyssenhoff akceptuje to rozwi¹zanie, gdy¿ znakomicie eliminuje ono za-
zdro�æ: odt¹d Renata nie na�laduje ju¿ Teo, ale �wybawia� Edwarda spod jej de-
monicznego wp³ywu. O tym jednak, i¿ nie wszystko uda³o siê autorowi usun¹æ,
�wiadczy uwaga dotycz¹ca sukni; zainteresowanie Renaty nie wynika z ciekawo-
�ci, ale z zamiaru upodobnienia siê do Teo. Za systemem ró¿nic skrywa siê wiêc
analogia, polegaj¹ca na kopiowaniu pragnienia konkurentki.

W trójk¹towych konstelacjach fotografia mo¿e pojawiæ siê równie¿ zamiast
osoby, o któr¹ potoczy siê rywalizacja. Sytuacjê tak¹ niezwykle przenikliwie przed-
stawi³a Orzeszkowa w pó�nym opowiadaniu Bracia (1894). Tytu³owi bohatero-
wie ¿yj¹ w oddaleniu, lecz Wiktor niespodziewanie zawiadamia Zenona, i¿ jad¹c
do Wiednia zatrzyma siê u niego. Przybysz z wielkiego �wiata nie jest zaintere-

10 Ibidem, s. 97�98. Zob. te¿ W. S k i b a  [W. S a b o w s k i], Niepodobni. Poznañ 1873, s. 79�
81. � G. Z a p o l s k a, Kobieta bez skazy. Warszawa 1913, s. 38�39.
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sowany prowincj¹, zatem jedynym tematem, który pozwala braciom nawi¹zaæ
zerwan¹ niæ przyja�ni, jest kwestia matrymonialna. Wiktor zwierza siê, i¿ wkrót-
ce po�lubi niezwykle ³adn¹ wdowê � Ameliê � i pokazuje jej zdjêcie:

Zenon patrzy³ d³ugo na du¿¹ fotografiê podan¹ mu przez brata, z której u�miecha³a siê
twarz kobiety mo¿e trzydziestoletniej, �liczna istotnie, rozumna, pe³na wdziêku i s³odyczy.
Patrza³ d³ugo, bo czar wielki bi³ ku niemu z jej oczu m¹drych i dobrych, z u�miechu zamy-
�lonego, z bogactwa w³osów upiêtych malowniczo nad czo³em otwartym i szlachetnym11.

Pisarka nie tylko zamierza precyzyjnie odtworzyæ imitacjê, ale � przede wszyst-
kim � stara siê udowodniæ, i¿ proces ten nie zak³ada determinizmu. Zatem we
wstêpnej fazie usprawiedliwia zainteresowanie Zenona, pokazuj¹c, i¿ jest odpor-
ny na tego typu kuszenie. Jego kontemplacja fotografii wynika bowiem, po pierw-
sze, z faktu, i¿ przedstawiona na niej kobieta i s t o t n i e  � jak zaznacza narrator12

� jest nadzwyczaj (i to pod ka¿dym wzglêdem) atrakcyjna. Po drugie za�, narze-
czona Wiktora jest dok³adnym przeciwieñstwem ¿ony Zenona, wiêc wra¿enie,
któremu on tu ulega, pokazuje niespe³niony aspekt jego ma³¿eñstwa. Zenon bo-
wiem zwraca zdecydowanie wiêksz¹ uwagê na zalety charakteru ni¿ urodê Ame-
lii (taka jest kolejno�æ i proporcja okre�leñ deskryptywnych w drugim zdaniu).

Fotografia narzeczonej brata wywo³uje tylko bezinteresowny zachwyt Zeno-
na � i na tym zapewne kwestia zosta³aby zamkniêta, gdyby nie dalsze postêpowa-
nie Wiktora, który zaczyna romans z przyjació³k¹ domu � Rozali¹. Brat, obser-
wuj¹c takie zachowanie, jest nim coraz bardziej oburzony i coraz bardziej rozu-
mie te¿, sk¹d pochodzi jego niechêæ do Wiktora:

By³ zbyt przyzwyczajonym do wgl¹dania w samego siebie i do roztrz¹sania sumienia
swego, aby nie spostrzec, ¿e w uczuciach gorzkich i gniewnych, których do�wiadcza³, obok
zasad obra¿onych, obok wspó³czucia dla kobiety zdradzanej i tej, która by³a wprowadzon¹
w z³udzenie, istnia³o trochê, mo¿e nawet du¿o zazdro�ci. To, czego mu najwiêcej mo¿e bra-
kowa³o, tamten mia³ posiadaæ w pe³ni upojeñ wiosennych i d³ugich, a jeszcze nie by³ sytym!
Czemu¿ dla jednych czara ¿ycia wylewa przez brzegi uroki i uciechy, a dla innych z drobn¹
kropelk¹ s³odyczy miesza garnce goryczy i ckliwo�ci?

Wiedzia³ dobrze, ¿e te uczucia i my�li by³y z³ymi, ale je mia³. Chcia³ odpêdzaæ je od
siebie, ale nie móg³. Twarz kobieca widziana na fotografii, piêkna, dobra, rozumna, jak za-
klêta sta³a mu przed oczyma, a spodem mózgu wi³a siê my�l przeszywaj¹ca jak wyostrzony
drucik: �Jemu i tego ma³o!� Zarazem czu³ dla siebie pogardê. Pogardza³ sob¹, ¿e zazdro�ci³
bratu, jednak zazdro�ci³ [...]13.

Orzeszkowa, inaczej ni¿ Weyssenhoff, nie zadowala siê dyskursem etycznym,
który ustanawia ró¿nicê miêdzy konkurentami. Regu³y moralne zosta³y naruszo-
ne, ale istotniejszy jest fakt, i¿ Zenon z tego powodu wcale nie czuje siê �lepszy�
czy choæby �inny�. Nie ma w nim bowiem cienia hipokryzji i doskonale wie, ¿e

11 E. O r z e s z k o w a, Bracia. W: Pisma zebrane. Red. J. Krzy¿anowski. T. 29. Warszawa
1949, s. 205.

12 W stosunku do tego wyra¿enia zachowuje wa¿no�æ s¹d M. G ³ o w i ñ s k i e g o  (Powie�æ
i autorytety. W: Dzie³o wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Kraków 1998, s. 227),
który dostrzeg³, i¿ w XIX-wiecznej prozie narrator w ten sposób dokonuje swym autorytetem apro-
baty uwag poczynionych przez bohatera: �W owym »istotnie« zawiera siê ca³y problem, dziêki
temu jednemu s³owu czytelnik wie, co ma naprawdê my�leæ o ch³opaku, który przypad³ do gustu
bohaterce [Chama Orzeszkowej], bez tego jej wypowied� informowa³aby tylko o jej upodoba-
niach, o niczym wiêcej�.

13 O r z e s z k o w a, Bracia, s. 224�225.
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jego reakcja stanowi konsekwencjê na�ladowania, do którego brat go sprowoko-
wa³. Wiktor zbyt ³atwo osi¹ga powodzenie, by nie wzbudziæ zazdro�ci w Zeno-
nie, który w jej przyp³ywie �odtwarza� z fotografii fantazmat � teraz przede wszyst-
kim piêknej � Amelii.

M¹dro�æ Zenona polega jednak na tym, i¿ wci¹gniêty w pu³apkê zazdro�ci,
zamierza siê z niej wydostaæ. Jego poczynania wobec Wiktora, które ostatecznie
doprowadzaj¹ do wyjazdu brata, mog³yby uchodziæ za przejaw rywalizacji, jed-
nak nim nie s¹. Wzajemna izolacja jest bowiem jedynym sposobem na uchronie-
nie zwa�nionych braci przed konfliktem. Miêdzy samotno�ci¹ a zazdro�ci¹ wy-
bór nie jest oczywisty, ale Orzeszkowa jest przekonana, i¿ w sytuacji kryzysu
wolno�æ mo¿na uratowaæ tylko zostaj¹c samemu.

Moderni�ci wyjd¹ z odmiennego za³o¿enia, dlatego u nich efekty mimetycz-
ne zostan¹ sfinalizowane. Skrystalizowana zazdro�æ nieuchronnie wiedzie bowiem
do przemocy, która bêdzie skierowana przeciw konkurentowi. Wprowadzenie zdjê-
cia w momencie, gdy trwa zaawansowana rywalizacja, pozwala ods³oniæ domi-
nacjê rywala nad �przedmiotem� sporu.

Mechanizm ten jest pokazany przez Artura Gruszeckiego w powie�ci Pod
czerwonym wierchem (1914). Kiedy m¹¿ dowie siê, i¿ jego ¿ona ma romans, na-
tychmiast zacznie siê jej przygl¹daæ:

lecz gdy spojrza³ na jej fotografiê, któr¹ dla siebie umie�ci³ na biurku, porwa³a go znów furia
zazdro�ci. Patrzy³ na jej jasne czo³o, na piêkne, rozkochane oczy, na usteczka s³odkie, które
tyle razy ca³owa³ i s³ysza³ te zawsze po¿¹dane od ukochanej kobiety s³owa mi³o�ci; na tê
szyjê bia³¹, na jej biust dziewczêcy, i oczy mg³¹ mu zasz³y na my�l, ¿e kto inny bêdzie ca³o-
wa³ tê twarzyczkê ukochan¹, ¿e ona bêdzie takimi samymi rozkochanymi oczyma patrza³a na
innego i szepta³a o mi³o�ci i oddaniu siê na ca³¹ wieczno�æ, jak to mówi³a jemu w pierw-
szych dniach szczê�cia.

Dra¿ni³a go ta fotografia, nag³ym ruchem wzi¹³ j¹ w rêkê, chcia³ zniszczyæ, ale przemo-
g³o w nim uczucie i schowa³ j¹ do biurka14.

Precyzja lektury wynika z faktu, ¿e pos³uguje siê ona powtórzeniem, które
znakomicie obrazuje przej�cie od pragnienia do przemocy. Obecno�æ innego �
rywala � powoduje, i¿ Wanda staje siê jeszcze bardziej atrakcyjna, dlatego m¹¿
tak wnikliwie i z takim zachwytem opisuje jej urodê. O tym, ¿e nie jest to akt
bezinteresownej kontemplacji, �wiadczy fakt, i¿ dok³adnie ta sama kobieta zaraz
�wskazuje� mu osobê kochanka. Przyci¹ganie i odpychanie pragnienia nie jest
bowiem uzale¿nione od przedmiotu, ale od tego, kto zagradza do niego dostêp.
Na nim w³a�nie koncentruje siê zainteresowanie, które � oczywi�cie � d¹¿y do
usuniêcia tej przeszkody. Przemoc pozostaje jeszcze w sferze wirtualnej, ale ju¿
zamiar zniszczenia zdjêcia pokazuje, ¿e by³aby zasadnym rozwi¹zaniem. Foto-
grafia odegra³aby rolê �ofiary zastêpczej�, gdy¿ przyjê³aby na siebie agresjê pier-
wotnie skierowan¹ na rywala.

W ten w³a�nie sposób kwestiê tê rozwi¹za³ Stanis³aw Przybyszewski w Wy-
zwoleniu � drugiej czê�ci Mocnego cz³owieka (1912). Przedstawiona tu zosta³a
zazdro�æ Ady, która nie mo¿e siê pogodziæ z tym, i¿ jej kochanek � Bielecki � jest

14 A. G r u s z e c k i, Pod czerwonym wierchem. Powie�æ wspó³czesna. Kraków 1914, s. 412�
413. Zob. te¿ G. Z a p o l s k a, Zaszumi las. Cz. 3. Kraków 1957, s. 112�114. Pierwodruk: 1899. �
O s t o j a  [J. S a w i c k a], Dr Faust. W: Nad morzem. Warszawa 1903, s. 69�71.



115LALKI,  LUSTRA,  KLEPSYDRY

zainteresowany inn¹ kobiet¹. Szukaj¹c wiêc zemsty Ada kupuje zdjêcie Bielec-
kiego, któremu zdaje dok³adn¹ relacjê ze swych poczynañ:

� Przez ca³¹ drogê co� mnie gna³o, nie sz³am, ale pêdzi³am wprost przed siê, wpad³am
do pokoju, zamknê³am na klucz drzwi � wyci¹gnê³am fotografiê � twoj¹, ³otrze, twoj¹! �
po³o¿y³am na stole i zaczê³am siê nad ni¹ pastwiæ.

� Literacki pomys³!
� Literacki, nie literacki, wszystko jedno, ale nie pamiêtam, kiedy tak¹ rozkosz prze¿y-

³am. Wziê³am d³ug¹ szpilkê i zaczê³am ci oczy wyk³uwaæ � z pocz¹tku, jakby w przera¿eniu,
z lêkiem i wahaniem, a potem ju¿ z ca³¹ zaciek³¹ pasj¹ coraz szybciej, coraz silniej wbija³a
siê szpilka w twoje szatañskie �lepia � oczekiwa³am cudu: my�la³am, ¿e teraz krew try�nie,
trysn¹æ musi! � Cud siê nie sta³ � przedziurawi³am ca³¹ fotografiê, podar³am na kawa³ki
i rzuci³am do pieca15.

Zachowanie jest o tyle nietypowe, o ile tego rodzaju akt oznacza zazwyczaj
decyzjê zerwania relacji. Jednak¿e � znowu � to nie Bielecki jest tu najwa¿niej-
szy, ale kobieta, która dla niego jest najwa¿niejsza. Ceremonialne zniszczenie
fotografii roz³adowuje zatem stan permanentnej frustracji, spowodowanej ewi-
dentnie przegrywan¹ rywalizacj¹. Zachowanie Ady jest nie tyle literackiej, ile
rytualnej proweniencji: przypomina zabicie ofiary, wyzwalaj¹ce przemoc, za któ-
r¹ nikt nie ponosi konsekwencji.

Poznanie

Warto�æ epistemologiczna fotografii oceniana jest skrajnie: od aprobaty do
sceptycyzmu. Ten ostatni najczê�ciej pojawia siê w refleksji Sontag:

Niemniej, ukazuj¹c �wiat za pomoc¹ aparatu fotograficznego, zawsze wiêcej informacji
ukrywamy, ni¿ pokazujemy. [...] W przeciwieñstwie do zwi¹zków mi³osnych, zawieranych
na podstawie wygl¹du partnerów � w akcie rozumienia musimy oprzeæ siê na odkryciu me-
chanizmu, na poznaniu zasad dzia³ania jakiego� przedmiotu czy zjawiska. A dzia³anie zacho-
dzi w czasie i w czasie musi byæ wyja�nione. Tylko narracja mo¿e nam pomóc w zrozumie-
niu czegokolwiek16.

Uwaga ta jest jednak trafna tak¿e w odniesieniu do osób, gdy¿ poznanie ich
stanowi wa¿ny temat omawianej prozy. Samo zdjêcie mo¿e byæ odczytane trafnie
czy fa³szywie, ale zawsze dokonuje siê to za pomoc¹ ca³ej opowie�ci, przedsta-
wiaj¹cej dalsz¹ lub wcze�niejsz¹ historiê sfotografowanej postaci. Kiedy proza
Dwudziestolecia zrezygnuje z tej zasady, wówczas akt rozumienia zostanie zmi-
nimalizowany czy przekierowany na sam podmiot ogl¹daj¹cy. Nawet jednak
i w tym przypadku narracja oka¿e siê prawdziwym kluczem do samopoznania.

Wiedza, jak¹ przynosi ogl¹danie fotografii innych ludzi, dotyczy dwóch aspek-
tów. Informacje mog¹ koncentrowaæ siê wokó³ danych biograficznych i charakte-
rologicznych. Zdjêcie okazuje siê portretem wewnêtrznym, przy czym jego po-
wstanie dokonuje siê dziêki interakcji miêdzy obrazem a tym, kto go postrzega.
Nie zawsze jednak tego typu poznanie jest mo¿liwe, zatem � w drugim przypadku
� jest ograniczane do stwierdzenia to¿samo�ci sfotografowanej osoby. Identyfi-

15 S. P r z y b y s z e w s k i, Mocny Cz³owiek. � Wyzwolenie. T. 3, cz. 2. Warszawa 1929, s. 29.
Zob. tak¿e Z a p o l s k a, Kobieta bez skazy, s. 74.

16 S o n t a g, op. cit., s. 27.
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kacja przynosi o wiele mniej danych personalnych, mimo to ich znaczenie oraz
wp³yw na ogl¹daj¹cego mog¹ byæ równie silne jak w pierwszym przypadku.

Obie sytuacje najczê�ciej pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z fotografiami przedsta-
wiaj¹cymi kogo� bliskiego, nale¿¹cego do rodziny. Geneza portretu wewnêtrzne-
go jest �ci�le uzale¿niona od zakresu wiedzy tego, kto patrzy; je¿eli jest ona wy-
starczaj¹ca � dotyczy to przewa¿nie narratora � wówczas zdjêcie staje siê jedynie
pretekstem do pe³nego jej ujawnienia17. Najczê�ciej jednak fotografia do�æ ak-
tywnie uczestniczy w procesie poznania, pomagaj¹c bohaterowi dookre�liæ cha-
rakter sportretowanej osoby.

Przyk³ad tej funkcjonalizacji znajduje siê w Nad Niemnem (1888) Orzeszko-
wej. Andrzejowa Korczyñska spogl¹da na zdjêcie swego syna, Zygmunta:

W postawie trochê niedba³ej, a trochê wyszukanej, wsparty o zr¹b kolumny, ukazywa³
on twarz m³odzieñcz¹, z rysami do�æ piêknymi, bez u�miechu, bez ognia w spojrzeniu, z ka-
pry�nym zagiêciem warg cienkich i elegancko zaostrzonym w¹sem ozdobionych. Z samego
uk³adu stóp jego u do³u kolumny skrzy¿owanych mo¿na by³o wyczytaæ, ¿e z uczuciem w³a-
snej wy¿szo�ci nad wszystkim, co by³o na ziemi, opiera³ je o ziemiê. Pani Andrzejowa sple-
cione rêce na stó³ opu�ci³a i d³ugo wpatrywa³a siê w ten portret syna, który przed sze�ciu laty
wzbudza³ w niej doskona³e zachwycenie i wznieca³ cudowne nadzieje. Dzi� nagle w tych
�ci¹g³ych, ³adnych rysach dostrzeg³a ch³ód i uderzy³ j¹ wyraz kaprysu te wargi otaczaj¹cy.
Uczyni³a rêk¹ ruch taki, jakby natrêtn¹ marê nie wiedzieæ sk¹d zjawiaj¹c¹ siê przed ni¹ ode-
gnaæ chcia³a. Ale ta mara wysuwa³a siê nie z pró¿ni urojenia, lecz z d³ugich spostrze¿eñ i uwag,
które od czasu sta³ego osiedlenia siê w Osowcach Zygmunta na kszta³t roju ostrych ¿¹de³
k¹sa³y jej duszê. Os³upia³ymi oczami wpatrywa³a siê wci¹¿ w portret18.

Walter Benjamin przedstawiaj¹c ten etap rozwoju fotografii, w którym wyko-
rzystywane by³y m.in. kolumny, pisa³:

W tym to czasie powsta³y owe ateliers z draperiami i palmami, gobelinami i sztaluga-
mi, które tak dwuznacznie oscylowa³y pomiêdzy egzekucj¹ a reprezentacj¹, miejscem tortur
a sal¹ tronow¹ [...]19.

Benjamin wyja�nia ten efekt przyczynami technicznymi, czyli d³ugim cza-
sem ekspozycji, natomiast Orzeszkowa pokazuje, ¿e takie okoliczno�ci zewnêtrz-
ne niekoniecznie s¹ ka¿demu narzucone, ale � przeciwnie � mog¹ idealnie harmo-
nizowaæ z charakterem modela. Uzyskanie tej zgodno�ci polega tylko na stwier-
dzeniu jej istnienia b¹d� � odkryciu jej. Obie sytuacje s¹ tu pokazane za pomoc¹
kontaminacji odmiennych punktów widzenia, prezentowanych przez narratora
i matkê. Pierwszy natychmiast odczytuje przedstawion¹ dialektykê: Zygmunt jawi
siê jako osoba zarówno przesadnie � majestatycznie � dumna, wynios³a, jak i zmê-
czona, znudzona ca³¹ t¹ sytuacj¹.

Natomiast rozpoznanie, którego dokonuje matka, polega na przej�ciu od jed-
nego do drugiego ujêcia. Ponadto proces ten wyzbyty jest abstrakcyjnego charak-
teru, poniewa¿ dokonuje siê w oparciu o jej w³asne do�wiadczenie. Andrzejowa
jest bardzo dumna, a w swoim mniemaniu ma powody, które uzasadniaj¹ tak¹
postawê. Dlatego bez trudu dostrzega³a j¹ tak¿e u syna, co dodatkowo tylko potê-

17 Zob. W. M a r r e n é - M o r z k o w s k a, Panna Felicja. Kraków 1892, s. 9. Pierwodruk:
1885.

18 E. O r z e s z k o w a, Nad Niemnem. Wroc³aw 1997, s. 327.
19 W. B e n j a m i n, Ma³a historia fotografii. W: Twórca jako wytwórca. Poznañ 1975, s. 34

(t³um. J. S i k o r s k i).
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gowa³o jej zachwyt nad jedynakiem. Niemniej matka jest osob¹, która poza tym
potrafi wiernie kochaæ, wiêc intuicyjnie zak³ada, ¿e Zygmunt pod tym wzglêdem
te¿ jest do niej podobny. Jego pobyt w domu powoli, acz skutecznie, rozprasza te
z³udzenia. Pod wp³ywem obserwacji Andrzejowa zaczyna dostrzegaæ to, czego
tak d³ugo na tym zdjêciu nie widzia³a. Zygmunt pokazuje przede wszystkim, ¿e
inni niewiele go interesuj¹, i st¹d wra¿enie nudy czy wrêcz nieludzkiego wysi³ku,
które odzwierciedla jego twarz. Duma i obojêtno�æ nie s¹ jednak wykluczaj¹cymi
siê cechami: fotografia Korczyñskiego jest bowiem pierwsz¹, która przedstawia
polskiego dandysa � uciele�nienie smutnej, ascetycznej pró¿no�ci.

Rozpoznanie u Orzeszkowej wykazuje wiele podobieñstw do tego, które wcze-
�niej przedstawi³ Adolf Dygasiñski w powie�ci Von Molken (1885). Odwrócone zo-
staj¹ tylko role, gdy¿ tu syn wpatruje siê w fotografiê matki, ale proces poznawczy,
prowadz¹cy od ujêcia nietrafnego do odkrycia prawdy, jest analogiczny.

M³ody bibliotekarz, von Molken, odkrywa w pa³acowych zbiorach plik zdjêæ.
W�ród nich:

postaæ jednej kobiety uderzy³a go g³ównie niezmiern¹ wyrazisto�ci¹ i prawid³owo�ci¹ rysów
twarzy, zdawa³a siê ona spogl¹daæ mu prosto w oczy; sam nie wiedzia³, dlaczego wzroku
swego nie móg³ oderwaæ od tej fotografii, w duszy za� pomy�la³ sobie: �Tak szlachetnie piêknej
kobiety nigdy dot¹d nie spotka³em w ¿yciu, a mimo to jednak ci¹gle mi siê zdaje, jak gdyby
by³a moj¹ dobr¹ znajom¹�. I w my�li powtórzy³ sobie przeczytany przed chwil¹ frazes Mi-
cheleta: �La femme c�est la fortune � elle n�a rien et apporte tout�20.

Najwa¿niejsze i najprawdziwsze jest wra¿enie jakiego� podobieñstwa miê-
dzy bohaterem a sfotografowan¹ osob¹. Po d³ugim �ledztwie, które ca³kowicie go
poch³onie, oka¿e siê, ¿e jest to jego matka � Julia, w³oska guwernantka, która
przebywa³a w�ród polskiej arystokracji.

Ustalenie to¿samo�ci jest jedynym osi¹gniêciem poznawczym, gdy¿ pomimo
i¿ zachwycaj¹ca uroda Julii wci¹¿ trwa, to jednak nie ma ju¿ nic wspólnego ze
szlachetno�ci¹. Matka Molkena osi¹ga w Rzymie wp³ywow¹ pozycjê, ale jest wy-
rachowana i egoistyczna. Gdy synowi udaje siê j¹ odnale�æ, ona wypiera siê go,
brutalnie przepêdzaj¹c. Finalne do�wiadczenie jest zatem dok³adnym odwróceniem
francuskiego aforyzmu. Spotkanie z matk¹ nie przynosi szczê�cia, lecz rozczaro-
wanie; a chocia¿ ma ona wszystko, to niczego nie zamierza wnie�æ w ¿ycie swego
syna.

Za podobieñstwem w obu utworach dotycz¹cym ewolucji poznawczej ukry-
wa siê jednak wa¿na ró¿nica w kwestii roli, jak¹ pe³ni w nich fotografia. Bohater-
ka Orzeszkowej ponownie siêga po ni¹, w przeciwieñstwie do Molkena, który
pó�niej nie dokona konfrontacji. Wobec zdobytego do�wiadczenia zdjêcie okazu-
je siê nieadekwatne (czy wrêcz fa³szywe), a jedyna informacja, która przetrwa³a
próbê, sprowadza siê do ustalenia faktu, i¿ przedstawiona kobieta jest matk¹ bo-
hatera. Dalszy rozwój tematu bêdzie przebiega³ pod znakiem takiej minimaliza-
cji, jak¹ zapocz¹tkowa³ Dygasiñski21. Dane uzyskiwane w ten sposób ograniczaj¹

20 A. D y g a s i ñ s k i, Von Molken. Warszawa 1926, s. 12.
21 Zob. np. H. B o g u s z e w s k a, J. K o r n a c k i, Polonez. T. 1/2. Warszawa 1955, s. 107,

285. Pierwodruk: 1936�1938. � P. G o j a w i c z y ñ s k a: Powszedni dzieñ. Warszawa 1933, s. 101;
Rajska jab³oñ. Warszawa 1937, s. 28; Ziemia El¿biety. Warszawa 1934, s. 194. � J. K a d e n -
- B a n d r o w s k i, £uk. Kraków 1981, s. 240. Pierwodruk: 1919. � W. M e l c e r, Dwie osoby. War-
szawa 1936, s. 353. � H. N a g l e r o w a, Krauzowie i inni. Warszawa 1936, s. 123. � E. Z e-
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siê do stwierdzenia to¿samo�ci, wskazuj¹c � ewentualnie � na odniesienia spo-
³eczne lub rodzinne. I chocia¿ taki zabieg czêsto wynika z tego, i¿ zdjêcie przed-
stawia bohaterów epizodycznych, to jednak do nich siê nie zawê¿a. Niejednokrot-
nie bowiem marginalizacja jest chwytem stosowanym wobec postaci � sk¹din¹d
� wa¿nych. Wówczas lektura ich fotografii wywo³uje jedynie niezaspokojenie
i potrzebê uzupe³nienia.

Realizacja tego zamiaru nie dokonuje siê ani za pomoc¹ porównania, ani dziêki
bezpo�redniej weryfikacji. W Granicy (1935) Zofii Na³kowskiej El¿bieta nie bê-
dzie kilkakrotnie wpatrywaæ siê w zdjêcie matki i nie wyjedzie tak¿e na jej poszu-
kiwanie. Wystarczy jedno, subiektywne spojrzenie:

Zupe³nie blisko na biurku sta³a fotografia matki jako m³odej panny. By³a cienka w pa-
sie, ale nie tak jak pierwsza ¿ona wuja Kolichowskiego na portrecie. Ko³nierzyk od bia³ego
stanika siêga³ pod sam¹ brodê i wygl¹da³, jakby by³ zrobiony z czego� twardego. Przez pra-
we ramiê przewiesza³ siê do przodu gruby warkocz, rêce trzyma³y porêcz krzes³a. Zawsze
dot¹d m³odo�æ matki wydawa³a siê El¿biecie rzecz¹ tajemnicz¹, jakby jej nigdy nie by³o,
jakby jej nie by³o od samego pocz¹tku. Matka zaczê³a siê w jej ¿yciu, kiedy mia³a ju¿ dwa-
dzie�cia kilka lat. Gdy robiono to zdjêcie, El¿biety jeszcze nie by³o i ojciec wcale jeszcze
matki nie zna³.

Teraz to wszystko prêdko stawa³o siê rzeczywiste, ca³y �wiat powraca³ do istnienia. Nie
by³o ju¿ gdzie uciekaæ od okropno�ci, nie by³o jej czego przeciwstawiæ. Ta nieznajoma dziew-
czynka na fotografii � to jest kto� najbli¿szy na ca³ym �wiecie. Nie mo¿na o niej pomy�leæ,
¿eby nagle nie chcieæ jej zobaczyæ zaraz, w tej samej chwili, ¿eby nie projektowaæ jakiej�
bezsensownej ucieczki, jazdy za granicê bez paszportu, poszukiwañ. To g³upie uczucie jest
najg³êbszym wstydem, do którego przed sob¹ sam¹ nie mo¿na siê przyznaæ22.

Lektura fotografii ustanawia, a nastêpnie niweluje efekt obco�ci. El¿bieta jest
w stanie tylko opisaæ strój lub wygl¹d matki, ale w ten sposób nie przekroczy
pokoleniowej bariery. Dopiero gdy córka zrezygnuje z pamiêci, a wiêc z � nie-
mo¿liwej � próby przeniesienia siebie w tak odleg³y czas, wówczas nast¹pi ol�nie-
nie. Matka staje siê kim� bliskim w³a�nie dlatego, ¿e jest �taka sama� jak córka:
obie s¹ m³ode i znajduj¹ siê w podobnej sytuacji ¿yciowej. Poznanie � i na tym
polega novum wprowadzone przez Na³kowsk¹ � opiera siê na ekspresji, która
czyni ogl¹daj¹c¹ osobê �miar¹� tej, która jest ogl¹dana.

Sposobem na uratowanie funkcji poznawczej zdjêcia okaza³a siê dalsza mo-
dyfikacja jego epistemologicznego zakresu. Fotografia nie jest ju¿ �ród³em infor-
macji na temat przedstawionej osoby, a staje siê drog¹ samopoznania dla tego, kto
j¹ ogl¹da. Dokonuje siê to na zasadzie anamnezy: fotografia o¿ywia pamiêæ, dziê-
ki czemu kto� odkrywa swoj¹ � i tylko swoj¹ � przesz³o�æ. U Edwina Jêdrkiewi-
cza zdjêcie mê¿a wywo³uje u ¿ony wspomnienie ich pierwszego spotkania, które
nie jest wprawdzie odleg³e, ale odtwarza � tak jej teraz potrzebn¹ � atmosferê
wzajemnego zauroczenia23. Pe³n¹ realizacjê takiego ujêcia zaprezentowa³ ju¿ wcze-

g a d ³ o w i c z, U�miech. Kraków 1936, s. 34�35. Identyfikacja na podstawie fotografii pojawia siê
wielokrotnie w kontek�cie politycznym i policyjnym. Zob. M. D ¹ b r o w s k a, Szkie³ko. W: Znaki
¿ycia. Warszawa 1938, s. 159. � W. F e l d m a n, Nowi ludzie. T. 1. Lwów 1894, s. 84. � T. K u-
d l i ñ s k i, Wygnañcy Ewy. Warszawa 1932, s. 320, 330. � Z. U n i ³ o w s k i, Gracz. W: Cz³owiek
w oknie. Warszawa 1933, s. 183�184.

22 Z. N a ³ k o w s k a, Granica. W: Pisma wybrane. T. 2. Warszawa 1956, s. 31�32.
23 E. J ê d r k i e w i c z, Droga z Martynowic. Warszawa 1938, s. 179�181.
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�niej Zbigniew Uni³owski we Wspólnym pokoju (1932). Lucjan, zatrzymuj¹c siê
przed kinem, ogl¹da zdjêcia prawdopodobnie przedstawiaj¹ce sceny z wy�wie-
tlanych filmów. Ich lapidarny opis sugeruje brak powa¿niejszego zainteresowa-
nia bohatera, który bardziej koncentruje siê na fakcie utrwalenia tych fragmentów
na fotografii. Dlatego w tym kierunku biegnie pierwsze skojarzenie wywo³ane
napotkanym widokiem. Lucjan wraca do swej dawnej wizyty u fotografa, która
mia³a miejsce, gdy by³ ma³ym ch³opcem:

Oto znajduje siê w wielkim, dziwnie o�wietlonym pokoju, stoi przed jakim� potworem
o czterech cienkich nó¿kach i wielkim, czarnym oku. W³a�nie to oko. Ciemne, wielkie oko,
z jakimi� kolorkami wewn¹trz, sprawia³o wra¿enie, jakby otch³añ siê tam kry³a. S³owem,
rzecz nieprzyjemnie tajemnicza. [...] Ch³opcu siê zdaje, ¿e czeka go jaka� zasadzka i w ogóle
nieszczê�cie. Zaczyna wiêc p³akaæ. Uspokajaj¹ go powoli i obiecuj¹ rzecz wa¿n¹, mianowi-
cie, ¿e gdy popatrzy przez chwilê prosto w to oko, zobaczy tam kotka i wiele innych rze-
czy. Có¿, ma cztery lata, jest to ponêtna propozycja. Patrzy wiêc w to oko, nie chwilê,
a ca³¹ minutê, co� brzêczy, ale nic siê nie pokazuje. Pani w sweterku mówi s³odko: �Ju¿�.
I ch³opiec schodzi ze swego miejsca, smutny i zawstydzony, poj¹³ bowiem, ¿e znowu¿ go
okpiono24.

Pomimo i¿ wydarzenie zosta³o tak wiernie odtworzone, to jednak pamiêæ Lu-
cjana dokonuje mitologizacji przesz³o�ci, pos³uguj¹c siê nieco naiwn¹ perspektyw¹
dziecka. To, co nieznane, jest jednocze�nie gro�ne, dlatego aparat fotograficzny
staje siê �ród³em z³a, przed którym ch³opiec odczuwa lêk. Niemniej, delikatna i do�æ
przebieg³a perswazja najbli¿szych powoduje, i¿ owo intuicyjne rozpoznanie ulega
diametralnej zmianie, dlatego dziecko w poszukiwaniu spodziewanych przyjem-
no�ci cierpliwie poddaje siê fotograficznym zabiegom. Zaraz po ich zakoñczeniu
zaczyna tego ¿a³owaæ, gdy¿ przekonuje siê, i¿ zosta³o oszukane.

Uni³owski tworzy wiêc prywatn¹ mitologiê, w której kluczow¹ rolê odgrywa
pierwsza zdrada � �grzech pierworodny�, który naznaczy³ Lucjana. Jego pamiêæ
jednak¿e postêpuje zgodnie z odwiecznym wzorcem, zaraz wywo³uj¹c kolejne
wspomnienie, które ma charakter ewidentnie soteriologiczny: do chorego ch³op-
ca z daleka przyje¿d¿a matka, ca³kowicie uszczê�liwiaj¹c go wspania³ymi pre-
zentami. Zainicjowany przez fotografiê powrót do dzieciñstwa okaza³ siê dla Lu-
cjana nie tylko przywróceniem czasu przesz³ego, lecz tak¿e ponownym odkry-
ciem tych do�wiadczeñ, które ukszta³towa³y jego osobowo�æ. Te dwie wizyty
ods³aniaj¹ �ród³a lêku i nadziei, które dominuj¹ w niemal wszystkich � pó�niej-
szych � relacjach Lucjana.

Po�miertna pami¹tka

Zdjêcie niejednokrotnie nale¿y do tych przedmiotów, jakie pozostaj¹ po kim�,
kto odszed³ na zawsze. Specyfika pami¹tki polega na tym, i¿ funkcjonuje ona
aktywnie, wywieraj¹c znaczny wp³yw na tych, którzy siê z ni¹ stykaj¹25. Parafra-

24 Z. U n i ³ o w s k i, Wspólny pokój. Wroc³aw 1976, s. 139. BN I 224. Jednak fotografie fil-
mowe ogl¹dane tylko ze wzglêdu na nie same wzbudzaj¹ do�æ negatywne wra¿enie. Zob. S. O t w i-
n o w s k i, Marionetki. Warszawa 1958, s. 124�125. Pierwodruk: 1938.

25 Poza moim zainteresowaniem pozostaj¹ przyk³ady, które ograniczaj¹ siê do przekazania
informacji o �mierci. Zob. np. H. S i e n k i e w i c z, Na marne. W: Pisma. T. 36. Warszawa 1912,
s. 41. Pierwodruk: 1872. � T. K u d l i ñ s k i, Wuj Rafa³ i Ska. Lwów 1936, s. 33.
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zuj¹c wiêc Nietzschego mo¿na zauwa¿yæ, i¿ ten rodzaj oddzia³ywania koncentru-
je siê na po¿ytkach i szkodliwo�ci fotografii dla ¿ycia.

Korzy�ci s¹ najwyra�niejsze tam, gdzie zdjêcie przedstawia osobê blisk¹, bar-
dzo kochan¹. W takim przypadku, jak zauwa¿a psycholog:

Dziêki fotografii pobo¿nie przechowywanej, kontemplowanej wraz z innymi wspomnie-
niami w uroczystym ceremoniale intymnej religii, co� z owego okrucieñstwa znikniêcia zo-
sta³o poddane egzorcyzmom. Na miejsce brutalnego unicestwienia i rozk³adu cia³a pojawi³a
siê wieczno�æ z po¿ó³k³ym u�miechem. W ten sposób fotografia zajmuje miejsce w ceremo-
niale, który wype³nia funkcjê spo³eczn¹, stanowi ona jego ostatni etap, w ³¹czno�ci z subiek-
tywno�ci¹ najbardziej �osobist¹�26.

Uzupe³niaj¹c te spostrze¿enia, nale¿a³oby zaznaczyæ, i¿ owa konsolacja poja-
wia siê niemal w koñcowej fazie obrzêdu i niejednokrotnie bywa te¿ zaskoczeniem.
W Rodzinie Po³anieckich (1895) Henryka Sienkiewicza dok³adnie pokazany zosta-
je proces, w którego trakcie Stanis³aw oswaja siê ze �mierci¹ Litki. Jej zdjêcia ak-
tywnie i pozytywnie uczestnicz¹ w tej przemianie dopiero na ostatnim etapie:

Gdy wróci³ do domu, na wstêpie u�miechnê³a siê do niego twarzyczka Litki z du¿ej
fotografii, któr¹ podczas jego niebytno�ci przys³a³a Marynia. Jej widok wzruszy³ Po³aniec-
kiego do g³êbi duszy. Czêsto zreszt¹ doznawa³ on tego rodzaju wzruszeñ, gdy niespodziewa-
nie przypomnia³ sobie Litkê lub nagle spostrzeg³ jeden z jej portretów. Zdawa³o mu siê wów-
czas, ¿e mi³o�æ do tego dziecka, pochowana gdzie� w g³êbi serca, wstawa³a nagle z dawn¹
¿ywotno�ci¹ i si³¹, przejmuj¹c ca³¹ jego istotê ogromn¹ tkliwo�ci¹ i ogromnym ¿alem. To
od�wie¿anie siê ¿alu by³o nawet tak bolesne, ¿e go unika³, jak zwykle cz³owiek unika praw-
dziwego cierpienia. Teraz jednak by³o w jego wzruszeniu co� s³odkiego. Litka u�miecha³a siê
do niego przy blasku lampy, jak gdyby chcia³a powiedzieæ: �Pan Stach�. Naokó³ jej g³ówki,
na bia³ym obramowaniu, zieleni³y siê cztery brzozy namalowane przez Maryniê.

Po³aniecki sta³ i patrzy³ przez d³ugi czas, na koniec pomy�la³:
�Wiem, w czym mo¿e byæ szczê�cie ¿ycia � w dzieciach�27.

Fotografie i wywo³ane dziêki nim wspomnienia pocz¹tkowo przynosz¹ jedy-
nie przejmuj¹ce do�wiadczenie nieobecno�ci, pustki. Istotna zmiana pojawia siê
po odwróceniu kierunku odbioru, gdy Stanis³aw przestaje skupiaæ siê na tym, jak
bardzo Litka by³a mu bliska, i próbuje spojrzeæ na siebie z jej perspektywy, stara-
j¹c siê odtworzyæ te dzieciêce uczucia. Reorientacja dokonuje siê dziêki specy-
ficznemu spojrzeniu, jakie kieruje Litka � i które wyra�nie wydobywa siê �na
zewn¹trz� fotografii. Stanis³aw zaczyna dostrzegaæ, i¿ to mi³o�æ dziecka � Litki,
ale nie tylko � nadaje sens i chroni przed powrotami rozpaczy.

Konsolacyjna funkcja fotografii nie ogranicza siê do utrwalania wspomnieñ,
zapewniaj¹cych namiastkê nie�miertelno�ci. Sienkiewicz sugeruje, i¿ te ceremo-
nie mog¹ i leczyæ, i j¹trzyæ bolesne rany28. Dopiero gdy zdjêcie stanie siê czym�
w rodzaju testamentu, w którym Litka wska¿e Stanis³awowi drogê do za³o¿enia

26 R. C a s t e l, Urojenia i obrazy. Wybór, prze³. M. M y s z k o r o w s k a. W zb.: Antologia
tekstów z teorii i estetyki fotografii. Cz. 5. Wybór U. C z a r t o r y s k a. Warszawa 1993, s. 50.

27 H. S i e n k i e w i c z, Rodzina Po³anieckich. Warszawa 1997, s. 237�238.
28 Wiedzia³ o tym K. I r z y k o w s k i  (Notatki z ¿ycia, obserwacje i motywy. Warszawa 1964),

który znalaz³ siê w podobnej sytuacji, kiedy w r. 1916 umar³a jego córeczka � Basia. Ogl¹danie zdjêæ
zawsze prowadzi³o ojca do nastêpuj¹cych wniosków: �Porównywa³em oczy na wszystkich jej foto-
grafiach. Od samego pocz¹tku ten zagadkowy smutek, jakby zapowied�, która siê sprawdzi³a�. Dla-
tego Irzykowski zrezygnowa³ z tej czynno�ci: �Nie chcê wyjmowaæ z szuflady fotografii � bojê siê.
W duchu je ogl¹dam, mam je w rêce, lecz nie siêgam. Beznadziejne� (s. 187, 188).
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rodziny, wówczas ¿ycie ostatecznie zatryumfuje nad �mierci¹. Po³aniecki podej-
mie decyzjê o swoim ma³¿eñstwie z Maryni¹, patrz¹c na fotografiê zmar³ego dziec-
ka, które �zainspirowa³o� i �zatwierdzi³o� ten zwi¹zek.

Istnieje tak¿e inny tryb funkcjonalizacji zdjêcia, polegaj¹cy na zaw³aszczeniu
go. Dzieje siê tak wtedy, gdy bohatera nic nie ³¹czy z przedstawion¹ na fotografii
osob¹, a mimo to próbuje on wykorzystaæ jej obraz do realizacji w³asnych celów.
Sytuacja taka na zasadzie kontrastu zosta³a wprowadzona ju¿ przez Sienkiewicza.
Zawi³owski interesuje siê Maryni¹ � ¿on¹ Stanis³awa � i obsypuje j¹ komplemen-
tami, pos³uguj¹c siê zdjêciem Litki. Próbuje udowodniæ niezwyk³e podobieñstwo
miêdzy obiema osobami, czym wzbudza oburzenie � podszyte pewn¹ zazdro�ci¹
� u mê¿a, który natychmiast usuwa ten portret z salonu29. Jeszcze wyra�niej w¹-
tek podobny pojawia siê w Sezonowej mi³o�ci (1905) Gabrieli Zapolskiej. Tu�ka
odwiedza Sznapsiê, która pokazuje jej zdjêcie zmar³ej córki. Jednak dla Tu�ki
najwa¿niejszy jest fakt, i¿ by³o to dziecko jej obecnego kochanka � Porzyckiego.
Patrz¹c wiêc na fotografiê, wyobra¿a sobie, jak on i Sznapsia opiekuj¹ siê cho-
r¹, a nastêpnie pocieszaj¹ siê po jej stracie. Fantazmat okaza³ siê fa³szywy � ojca
wówczas nie by³o � lecz wystarczy³, aby podsyciæ uczucie Tu�ki, które, nie po raz
pierwszy zreszt¹, dostaje siê w mechanizm zazdro�ci30.

Strategia zaw³aszczenia jest zatem podobna, gdy¿ polega na pobudzeniu pra-
gnienia u kogo� lub � w sobie samym. Fotografia zmar³ego dziecka wydaje siê
�rodkiem bardzo u¿ytecznym, poniewa¿ �wietnie maskuje te zamiary, wprowa-
dzaj¹c aurê pierwotnej niewinno�ci. Niemniej jednak jest te¿ nieskuteczna: nie
powo³uje ani nie przywraca do ¿ycia silnej wiêzi, obna¿aj¹c tylko nienaturalny
zamys³ jej stworzenia.

Obie � modelowe � sytuacje maj¹ negatywne dope³nienia, w których wizeru-
nek nie¿yj¹cego przynosi tylko potwierdzenie wszechw³adnego panowania �mierci.
Fotografia jest ju¿ nie tyle pami¹tk¹, ile mask¹ po�miertn¹, która wytrwale przy-
pomina o krucho�ci wszelkiego istnienia.

Zasada ta jest szczególnie wyra�na tam, gdzie uprzednie relacje albo nie ist-
niej¹, albo s¹ do�æ w¹t³e.

Przyk³ad pierwszej sytuacji, osadzonej w bezosobowym kontek�cie politycz-
nym, znajduje siê w powie�ci Andrzeja Struga Dzieje jednego pocisku (1910).
Carski gubernator, obawiaj¹c siê zamachu, surowo ka¿e wszystkich buntowni-
ków; ma jednak do�æ nietypowy nawyk kolekcjonowania zdjêæ osadzonych wiê�-
niów. Fotografia jednego z nich wzbudza dziwne wra¿enia; efekt ten jest nawet
wyjaskrawiony, poniewa¿ Strug opisuje tylko oczy m³odego rewolucjonisty, któ-
re za ka¿dym razem �mówi¹� genera³owi co innego. Zanim jeszcze podpisze on
wyrok, wzrok skazañca wywo³uje niejak¹ sympatiê, ale zosta³a ona st³umiona,
aby �sprawiedliwo�ci� mog³o staæ siê zado�æ.

Kiedy po jakim� czasie genera³ wydoby³ jego fotografiê, spojrza³y nañ stamt¹d oczy
upiora. Jasne, przenikliwe, nieub³agane � wiedz¹ce ju¿ wszystko i mówi¹ce wszystko. Szarp-
nê³o nim po raz pierwszy w ¿yciu okropne pow¹tpiewanie. Zali dobre jest to, co czyni? Zali
to jest konieczne? Z oczu powieszonego bi³a prawda, owa wiekuista nieomylno�æ � która
panuje tam, gdzie�, kêdy poszed³ skazany ch³opiec31.

29 S i e n k i e w i c z, Rodzina Po³anieckich, s. 416�418.
30 G. Z a p o l s k a, Sezonowa mi³o�æ. Kraków 1980, s. 324�325.
31 A. S t r u g, Dzieje jednego pocisku. Warszawa 1989, s. 32�33.



122 CEZARY  ZALEWSKI

Wraz ze �mierci¹ role zostaj¹ odwrócone i teraz to wiêzieñ ma ewidentn¹
przewagê nad genera³em, którego wprowadza w zak³opotanie czy wrêcz szanta-
¿uje. Gubernator pierwotnie ugi¹³ siê pod t¹ presj¹, ale � podobnie jak poprzednio
� pó�niej odbudowa³ w sobie poczucie obowi¹zku. Gdy wydawa³o mu siê, ¿e jest
ono niezachwiane, znowu zapragn¹³ zmierzyæ siê z fotografi¹:

wydoby³ album i z drwi¹cym u�miechem spyta³ widma:
�No i co?�
�Zginiesz!� � odpowiedzia³y natychmiast oczy.
By³a w tym spojrzeniu znowu przenikliwa, nieodparta prawda. I zamar³ drwi¹cy u�miech

na poblad³ej twarzy genera³a � zobaczy³ bowiem w³asn¹ �mieræ, swój w³asny grób. Widzia³
swój pogrzeb uroczysty, id¹cy ulicami Warszawy. Gromady gapiów, szpalery wojsk32.

Dopiero za trzecim razem gubernator dost¹pi pe³nego objawienia. Zakwestio-
nowanie metod postêpowania, wyczytane wcze�niej z fotografii, teraz zosta³o uzu-
pe³nione o pokazanie wszystkich konsekwencji, jakie z nich wynikaj¹. Nikt bo-
wiem, kto pos³uguje siê przemoc¹, nie mo¿e zaj¹æ pozycji neutralnej; si³a stoso-
wana wobec innych zawsze �wróci� do tego, kto jej u¿y³. Ta lektura fotografii
utrwala w³a�nie moment tranzytu: potwierdza zarówno opresjê genera³a wobec
buntowników, jak i planowany odwet z ich strony. Wzajemno�æ nie implikuje jed-
nak determinizmu, ale ods³ania pu³apkê, w któr¹ wpada ka¿dy, kto anga¿uje siê
w konflikt.

Fatalizm pojawia siê dopiero w Niecierpliwych (1939) Na³kowskiej, ostatnim
utworze, który � w interesuj¹cym mnie okresie � wprowadza temat fotografii.
Pisarka obrazuje losy pewnej rodziny, w której wszyscy podlegaj¹ � w ró¿nej for-
mie � destrukcji. Nazajutrz po pogrzebie babki Ludwiki jego uczestnicy spotyka-
j¹ si¹ na obiedzie, po którym nastêpuj¹ sk¹pe, urywkowe wspomnienia. Aby je
podtrzymaæ, gospodyni przynosi zbiór dawnych fotografii, w�ród których jest te¿
podobizna zmar³ej:

Przedstawia³a babkê Ludwikê, gdy nie mia³a jeszcze trzydziestu lat, z ma³ym dzieckiem
na rêku. M³oda matka nie przypomina³a pogodnych Madonn, mia³a twarz z³¹ i tragiczn¹, nie
patrzy³a na dziecko. Jej gniewne, szeroko rozwarte pod ciemnymi brwiami oczy wbite by³y
wprost w obiektyw pradawnego fotografa � z wyrazem daremnego pytania czy pogró¿ki. [...]

� To dziecko jest nie¿ywe � powiedzia³ Jakub o niedosz³ym swym wuju � mia³o dwa
miesi¹ce, kiedy umar³o na konwulsje.

Kobiety pochyli³y siê nad tym dziwnym zdjêciem po�miertnym. Ludwika trzyma³a na
kolanach dziecko, jak gdyby jeszcze ¿y³o, i patrzy³a ponad nim w �wiat z nienawistn¹ rozpa-
cz¹. By³o to jej dziecko ostatnie z Fabianem, pi¹te z tych, które umiera³y zaraz albo w parê
miesiêcy po urodzeniu33.

Opis jest skonstruowany wedle pewnej retoryki, która wzmacnia czy podwaja
do�wiadczenie �mierci. Rama zewnêtrzna sprawia bowiem, ¿e Ludwika jest ju¿
osob¹ nie¿yj¹c¹, pomimo i¿ na zdjêciu jest jeszcze taka m³oda. Na ten kontrast
nak³ada siê nastêpny, który w pe³ni zostaje ujawniony dopiero po informacji Ja-
kuba. Przepa�æ miêdzy matk¹ a dzieckiem wynika st¹d, i¿ to ostatnie jest � w mo-
mencie fotografowania � martwe.

Wykonywanie i ogl¹danie tego zdjêcia charakteryzuje siê pewn¹ symetri¹:
zebrana rodzina uczestniczy w pogrzebie babki, a ona � jako matka � bierze udzia³

32 Ibidem, s. 33.
33 Z. N a ³ k o w s k a, Niecierpliwi. W: Pisma wybrane, s. 300.
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w �pogrzebie� dziecka. Fotografia zrównuje obie te perspektywy czasowe, wpro-
wadzaj¹c symultaniczno�æ, w której ostatecznie tkwi sens. �mieræ stale zaczyna
i koñczy istnienie ludzkie. Wszystkie jego etapy � narodziny, m³odo�æ, staro�æ �
bez wiêkszej ró¿nicy mog¹ zakoñczyæ siê pogrzebem. Rozpacz w oczach Ludwi-
ki sugeruje nie tylko bunt, ale te¿ wiedzê tragiczn¹ o ¿yciu, które od samego po-
cz¹tku wytrwale szuka swego przeciwieñstwa. W losie wielu postaci proroctwo
to spe³ni siê z i�cie fatalistyczn¹ trafno�ci¹.

Zakoñczenie

Przedstawione trzy konteksty, w jakich proza wykorzystuje fotografiê, sk³a-
niaj¹ do wyci¹gniêcia zasadniczego wniosku dotycz¹cego ewolucji, która zaryso-
wuje siê na przestrzeni wziêtych tu pod uwagê epok. Proza pozytywizmu wyzna-
czy³a pewien kanon funkcjonalizacji, z którego i modernizm, i Dwudziestolecie
bêd¹ � mniej lub bardziej radykalnie � rezygnowaæ. Proces polega na przesuniê-
ciu fotografii ze sfery miêdzyosobowych interakcji w obrêb do�wiadczeñ znacz-
nie bardziej podmiotowych.

W zakresie zjawisk zwi¹zanych z pragnieniem proza realistyczna stworzy³a obie
mo¿liwo�ci. Zdjêcie uzyska³o zatem pierwotny lub wtórny status wzglêdem rozwi-
janego romansu, chocia¿ pierwszy typ pojawia³ siê zdecydowanie czê�ciej, gdy¿
lepiej nadawa³ siê do opisania reakcji na�ladowczych. Modernizm kontynuuje ten
aspekt, tyle ¿e wprowadza fotografiê w momencie, gdy ostatnia faza zazdro�ci po-
woduje pojawienie siê przemocy. Dwudziestolecie natomiast (je�li nie liczyæ Weys-
senhoffa) wraca do sytuacji, w której ogl¹danie zdjêcia tylko potwierdza wcze�niej
powsta³e uczucie, przy czym czêsto jest ono jednostronne, nieodwzajemnione.

Proces ten wyznacza tak¿e charakter tekstowej reprezentacji obrazu. Jest on
uzale¿niony nie tylko od ogólnie przyjêtej konwencji, ale przede wszystkim od
roli, któr¹ fotografii powierzono. Dopóki rozpoczyna ona romans, dopóty jej opis
jest rozbudowany, ale i silnie sfunkcjonalizowany, gdy¿ od tego, co � i w jaki
sposób � zostaje wychwycone z ca³ego zdjêcia, zale¿y prezentacja natury pra-
gnienia. Nie przypadkiem zatem wtórny wobec niego status fotografii prowadzi
do jej coraz bardziej skrótowego � i mniej znacz¹cego � opisu.

Je�li chodzi o kontekst epistemologiczny, sprawa przedstawia siê dok³adnie
odwrotnie, gdy¿ najpe³niejsze informacje zdjêcie przekazuje w³a�nie wtedy, kie-
dy jest kolejnym, wrêcz drugorzêdnym etapem procesu poznawczego. Dopiero
gdy ten bêdzie � �do�wiadczalnie� � przeprowadzony, wówczas jego wyniki mog¹
zostaæ poddane syntezie za pomoc¹ ponownego, tym razem o wiele trafniejszego,
odczytania fotografii. Proza Dwudziestolecia zrezygnuje z tej zasady, zadowala-
j¹c siê pierwszym, niejednokrotnie jedynym odczytaniem zdjêcia. W efekcie przy-
nosi ono albo wiadomo�ci do�æ oczywiste (najczê�ciej dotycz¹ce to¿samo�ci),
albo o wiele lepiej charakteryzuje ogl¹daj¹cego � niekiedy wrêcz umo¿liwia sa-
mopoznanie � ni¿ tego, kto jest na fotografii ukazany.

Sposób budowania opisu jest �ci�le wyznaczany zakresem kompetencji po-
znawczych. Tam, gdzie jest on odpowiedni, przedstawiony zostaje wygl¹d ze-
wnêtrzny ogl¹danej postaci (ubiór, poza) oraz cechy osobowo�ciowe. Brak tych
ostatnich wystêpuje zazwyczaj tam, gdzie patrz¹cy nie jest w stanie wysnuæ tego
rodzaju wniosków, koncentruj¹c siê na analizie swych doznañ.
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Fotograficzne pami¹tki po zmar³ych zawieraj¹ konsolacyjny potencja³, ale
jego aktualizacja wymaga odpowiednich okoliczno�ci zewnêtrznych. Sienkiewicz
i Zapolska pokazuj¹, i¿ tylko ci, których ³¹cz¹ silne wiêzi z innymi � niezale¿nie
od tego, czy jest to mi³o�æ, czy �jedynie� zazdro�æ � s¹ w stanie do�wiadczyæ
pocieszaj¹cej, a nawet o¿ywczej mocy p³yn¹cej z tych zdjêæ. Obserwacja pozba-
wiona tego kontekstu, zakorzeniona w � choæby i rodzinnej � samotno�ci, zatraca
taki sens. Fotografia i w modernizmie, i w Dwudziestoleciu przynosi zatem za-
pewnienie o � tak b¹d� inaczej uzasadnionym � koñcu istnienia.

Determinacja opisu przez sytuacjê, w jakiej znajduje siê ten, kto ogl¹da zdjê-
cie, jest tutaj najwiêksza. Konsolacja wyklucza rozbudowan¹ prezentacjê, ograni-
czaj¹c siê do podania to¿samo�ci sfotografowanej osoby. Natomiast tam, gdzie
dominuje perspektywa tanatologiczna, opis zostaje rozszerzony i sfunkcjonalizo-
wany. Niezale¿nie bowiem od tego kto, w jaki sposób, w jakim wieku zosta³ uchwy-
cony na zdjêciu, ka¿dy jego detal przynosi odbiorcom do�wiadczenie cudzej,
a przede wszystkim zapowied� w³asnej �mierci.

Wyodrêbnione przeze mnie trzy konteksty zapewne nie wyczerpuj¹ listy
wszystkich, choæ � bez w¹tpienia � pojawiaj¹ siê najczê�ciej. Ich odmienno�æ
oraz fakt, i¿ w obrêbie ka¿dego z nich dochodzi do zasadniczych przekszta³ceñ,
pozwala stwierdziæ, i¿ atrakcyjno�æ fotografii opiera siê na jej, by tak rzec, pla-
styczno�ci. Motyw ten mo¿na zmieniaæ i funkcjonalizowaæ w zale¿no�ci od ogól-
nych za³o¿eñ, wedle których tworzony jest ca³y tekst. Z tego te¿ powodu ca³o-
�ciowa ewolucja polskiej prozy jest tu znakomicie dostrzegalna. Pos³ugiwanie siê
zdjêciem pokazuje bowiem systematyczny wzrost � pocz¹wszy od modernizmu �
perspektywy jednostkowej. Pod wp³ywem tej �prywatyzacji� fotografia coraz wy-
ra�niej staje siê dla bohaterów �lalk¹�, zastêpuj¹c¹ innego, �lustrem�, w którym
siê przegl¹daj¹, i wreszcie � �klepsydr¹�, z której odczytuj¹ swoje imiona.

DOLLS,  MIRRORS,  OBITUARIES.
THE  MOTIF  OF  PHOTOGRAPH  IN  POLISH  PROSE  IN  1863�1939

The article Dolls, Mirrors, Obituaries analyses the motif of photograph in Polish prose in 1863�
1939. The author presents three contexts in which the �prop� is found. Most frequently a photograph
has an important function in the protagonists� love affairs who, seeing the photograph, fall in love or
become jealous. Perception of photography carries also an amount of data on the world which gradu-
ally reduce and ultimately lead to the recourse to the observed subject. The third context is connected
with the tanatological experience of the protagonists: a photo of the deceased may console or conver-
sely � strengthen the belief in fragility of every life.


